
Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

  E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu 
 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. március 21. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

 

17/2012.(III.21.) 

 
Együttműködési megállapodás elfogadása 

 

18/2012.(III.21.) 

A 16/2012. (II.01.) számú határozat 
módosítása 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 14. oldaltól a 16. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2012. március 
21. 13.00 óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Felsőtárkány Község Önkormányzat és Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
2. Egyebek 
 

Jelen vannak: 
Nagyné Kassai Magdolna mb. jegyző 
Gubancsik Sándor elnök 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
Gubancsik János képviselő 
Egy be nem töltött képviselői hely – jelenlévők létszámába be kell számítani a javaslat 
elfogadásához. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, a képviselők létszáma 3 fő a testület 
határozatképes. 
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 
arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 
Képviselő-testület tagját, Gubancsik István Károlyné képviselőt. 
Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában, az ülést a kiadott napirendnek 
megfelelően szeretném levezetni. Kérem a testületet az előterjesztés elfogadására. 
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Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
1. Napirendi pont: 
Felsőtárkány Község Önkormányzat és Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a megjelenteket. A testületi anyaggal együtt mindenki megkapta az együttműködési 
megállapodás tervezetét. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy a megállapodás tervezetet elfogadásra 
alkalmasnak tartja-e. 
 
Nagyné Kassai Magdolna mb. jegyző: 
Az együttműködési megállapodásban hibát nem találtam, de néhány javaslatot tennék a 
szövegszerkesztéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az általam javasolt módosításokkal 
jobban elkülönülne egymástól a koncepciókészítés, a költségvetés készítés és a végrehajtás. Ilyen 
módosítások pl., hogy kik között jött létre a megállapodás, itt a címet pontosítottam, annál a 
résznél, ahol az államháztartási törvényre hivatkozik, oda beszúrtam az ehhez kapcsolódó 
eljárási rendet és a települési önkormányzattal való együttműködést. Az adminisztrációnál 
minden egyes tevékenységhez hozzátettem, hogy a postázást és a nyilvántartást is az 
Önkormányzat végzi. Végül a költségek viselésénél azzal egészítettem ki, hogy a 
telefonhasználatot nem az önkormányzat fizeti. A költségvetés készítés határidejénél azt 
javaslom, hogy a megállapodás szövege így módosuljon: – az önkormányzati költségvetés 
elkészítési határidejénél, 10 nappal megelőzően juttatja el a költségvetési elképzeléseket a 
jegyzőnek. Ezeket a módosításokat javaslom a megállapodásba belevenni.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Javaslom a testületnek, hogy az említett módosításokkal fogadja el az együttműködési 
megállapodást. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen szavazattal elfogadta. 
 
17/2012. (III.21.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzatával kötendő 
együttműködési megállapodás tervezetét és 3 igen szavazattal elfogadta úgy döntött, hogy 
felhatalmazza az elnököt a polgármesterrel való egyeztetésre, és a megállapodás aláírására. 
 
2. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 01-jén megtartott Képviselő- 
testületi ülésén a 16/2012. (II.01.) számú határozatával jóváhagyta a Csíkos Nikolasz Csaba 
számára történő gyűjtés megszervezését.  
Az írásos előterjesztésben látható az új határozat szövege, melybe a gyűjtés időpontja pontosan 
meg van határozva. Kérem a testületet, hogy módosítsa a fent említett határozatot az 
előterjesztésben meghatározottak szerint. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati 
javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
18/2012. (III.21.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata:  
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2012. (II.01.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésben megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta, hogy 2012. március 6-ától 
2012. június 6-áig Felsőtárkány, Fő út 208. szám alatti COOP ABC –ben gyűjtést szervez 
Csíkos Csaba Nikolasz orvosi kezelésére. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A jegyzői pályázattal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz döntés. 
 
Nagyné Kassai Magdolna mb. jegyző: 
A pályázati kiírás megtörtént, és tudomásom szerint 2012. március 29-én rendkívüli Képviselő-
testületi ülés keretében kerül sor az elbírálásra. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
dr. Pusztai-Csató Adrienn volt jegyzőnek javításra átadtam a hosszú bélyegzőnket, azóta a 
bélyegző nem került elő. Az a kérésem, hogy a bélyegzőt tiltsuk le, nehogy bárki visszaéljen 
vele. 
 
Nagyné Kassai Magdolna mb. jegyző: 
A hosszú bélyegzővel nem lesz gond, mert vásárláskor csak és kizárólag a kerek bélyegzőket 
fogadják el. A hosszúval visszaélni nem tudnak, mert a nevükön és a címükön kívül más nem 
szerepel rajta. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.25 órakor bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Gubancsik Sándor Nagyné Kassai Magdolna 
                                elnök mb. jegyző 
 
 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 

 
Gubancsik István Károlyné 

         képviselő 


