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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 

Jegyzőkönyv 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. december 13-án tartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Horváth Ernő elnök, Buri Imréné, Molnár Ferenc képviselő 

Igazoltan távollévő: Varga Jánosné képviselő 

 

Meghívottak: 
dr. Krajnyák Rita - igazgatási ügyintéző 

 

 

Horváth Ernő elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a 4 képviselőből 3 fő jelen van, Varga Jánosné jelezte távolmaradását, a testület 

határozatképes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Buri Imréné képviselő legyen, 

amivel a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 

egyetért, és az alábbi döntést hozza:  

 

83/2016. (XII. 13.) RNÖ 

HATÁROZAT 

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. december 13-án tartott rendkívüli 

üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Buri Imréné képviselőt választja meg.  

 

 

Horváth Ernő elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, ami megegyezik a 

meghívóban közöltekkel. A Képviselő-testület a javaslattal 3 igen, 0 nem szavazattal,           

0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza: 

 

84/2016. (XII. 13.) RNÖ 

HATÁROZAT  

Tárgy: napirend elfogadása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. december 13-i rendkívüli testületi 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Hozzájárulás roma családok részére hagyományos roma karácsonyi ételek 

elkészítéséhez 

Előadó: Horváth Ernő elnök 

 

2. Javaslat képviselői tiszteletdíj megállapítása tárgyában hozott határozat 

visszavonására 

Előadó: Horváth Ernő elnök 
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1. Hozzájárulás roma családok részére hagyományos roma karácsonyi ételek 

elkészítéséhez 

 

Horváth Ernő elnök javasolja, a nemzetiségi önkormányzat az elmúlt évhez hasonlóan az 

idén is járuljon hozzá a szerencsi roma családok karácsonyi készülődéséhez oly módon, hogy 

családonként 2 kg lisztet, 2 kg cukrot és 2 l olajat tartalmazó élelmiszercsomagot osztanak ki. 

A családok vállalják, hogy a kapott élelmiszerekből karácsonyra tradicionális roma ételeket 

készítenek. Javasolja, hogy a csomagok kiosztására a szerencsi Rákóczi-várban 2016. 

december 18-án 10 órától kerüljön sor. Javasolja továbbá, hogy a csomagok összeállításához 

300.045 Ft-ot különítsenek el költségvetésükből. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsátja javaslatát, mellyel a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza: 

 

85/2016. (XII. 13.) RNÖ  

HATÁROZAT 

Tárgy: Hozzájárulás roma családok részére hagyományos roma karácsonyi ételek 

elkészítéséhez 
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztését 

megtárgyalva úgy dönt, hogy a roma családok karácsonyi készülődéséhez 

élelmiszercsomagok kiosztásával járul hozzá, amely csomag 2 kg lisztet, 2 kg cukrot és 2 l 

olajat tartalmaz. Az átvétellel a családok vállalják, hogy a kapott élelmiszerekből 

karácsonyra tradicionális roma ételeket készítenek. 

Az élelmiszercsomagok kiosztásának időpontja 2016. december 18. (vasárnap) 10 óra, 

helyszíne a szerencsi Rákóczi-vár Árkádja. 

A Képviselő-testület az élelmiszercsomagok összeállítására 300.045 forintot különít el 

költségvetésében. 

 

 

2. Javaslat képviselői tiszteletdíj megállapítása tárgyában hozott határozat 

visszavonására  

 

Horváth Ernő elnök elmondja, a nemzetiségi önkormányzat 2016. június 28-i ülésén döntött 

arról, hogy a képviselő-testület tagjainak egyszeri tiszteletdíjat állapít meg. A törvényességi 

felügyeletet ellátó B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal a beküldött jegyzőkönyv ellenőrzését 

követően megállapította, hogy a határozat nem felel meg a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvényben foglaltaknak. Tekintettel arra, hogy a képviselői tiszteletdíjak 

kifizetésére nem került sor, javasolja, a képviselő-testület vonja vissza határozatát azzal a 

megjegyzéssel, hogy 2017. évben ismét napirendre tűzi a tiszteletdíjak megállapításáról szóló 

előterjesztés megtárgyalását, figyelembe véve a jogszabályban előírtakat. Hozzászólás, kérdés 

hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2016. (XII. 13.) RNÖ  

HATÁROZAT 

Tárgy: Képviselői tiszteletdíj megállapítása tárgyában hozott határozat visszavonása 

 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy 48/2016. (VI. 28.) RNÖ határozatát visszavonja 

azzal, hogy 2017. évben ismét napirendre tűzi a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról 
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szóló előterjesztés megtárgyalását, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényben foglaltakat. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: elnök 

 

 

Horváth Ernő elnök további napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában az ülést 

berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

  

    Buri Imréné                                    Horváth Ernő 

                   jegyzőkönyv-hitelesítő                               elnök 

 

 

 

 

 

 


