
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. június 13. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

 

Határozat: Tárgy: 

 

20/2012.(VI.13.) 

 

Csíkos Csaba Nikolasz számára történő gyűjtés 

lezárása 

 

21/2012.(VI.13.) 

Felsőtárkány Község Önkormányzat és a 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás 

megerősítése 

 

 

22/2012.(VI.13.) 

Hátrányos helyzetű roma tanulóknak történő 

iskolai tanszer támogatási program elfogadása 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése a 19. oldaltól a 22. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2012. június 13. 13.00 

óra. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkány Község Önkormányzat és a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadása. 

 Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

2. Csíkos Csaba Nikolasz számára történő gyűjtés lezárása, és abból befolyt összeg átadása.  

 Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

3. A helyi általános iskolában tanuló hátrányos helyzetű roma tanulóknak történő iskolai tanszer 

támogatási program kidolgozásának megtárgyalása. 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

4. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna 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, külön 

köszöntöm Csíkosné Bari Krisztinát, Csíkos Nikolasz édesanyját. Megállapítom, hogy az ülésen minden 

képviselő megjelent, a képviselők létszáma 3 fő a testület határozatképes. 
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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, szeretném, ha elsőként a Csíkos Nikolasznak 

szervezett gyűjtést lezárnánk, utána az ülést a kiadott napirendnek megfelelően szeretném levezetni. 

Kérem a testületet az előterjesztés elfogadására. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 3 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Csíkos Csaba Nikolasz számára történő gyűjtés lezárása, és abból befolyt összeg átadása.  

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 21. napján megtartott képviselői 

testületi ülésén a 18/2012. (III.21.) önkormányzati határozottal elfogadta, hogy Csíkos Csaba Nikolasz 

orvosi kezelésére gyűjtést szervez. 

A határozatban szereplő gyűjtés ideje lejárt, ezért a mai testületi ülésen a gyűjtőurnában összegyűlt pénz 

megszámolásra és átadásra kerül. Ennek lebonyolítására felkérem Felsőtárkány Község Önkormányzat 

jegyzőjét.  

 

Az összegyűlt adományt az elnök és a jegyző együttesen számolják meg. Megállapítják, hogy az urnában 

22.020,- Ft van. Az átvételi elismervény aláírása után az elnök a 22.020,- Ft-ot átadja Csíkosné Bari 

Krisztina részére.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 3 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

20/2012.(VI.13.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az elnök előterjesztésében 3 

igen szavazattal elfogadta, hogy a 2012. június 13-ai képviselő testületi ülésen átadja, a 2012. 

március 6. - 2012. június 6. közötti gyűjtésből befolyó 22.020,- Ft-ot Csíkos Csaba Nikolasz 

édesanyának Csíkosné Bari Krisztinának. 

 

2. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Község Önkormányzat és a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Az együttműködési megállapodás aláírásra került, ezért kérem a testületet, hogy az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy az együttműködési megállapodás 

elfogadását megerősíti. Aki a módosított javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 3 igen szavazattal 

elfogadta. 
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21/2012.(VI.13.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 3 

igen szavazattal megerősítette a Felsőtárkány Község Önkormányzattal közösen aláírt 

együttműködési megállapodást.  

 

3. Napirendi pont: 

A helyi általános iskolában tanuló hátrányos helyzetű roma tanulóknak történő iskolai tanszer 

támogatási program kidolgozásának megtárgyalása. 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A jelentkezési lapot, illetve az előterjesztést jegyzőasszony megkapta. Úgy gondoltuk, hogy minden 

család annyi jelentkezési lapot tölt ki, ahány gyermek után kéri a támogatást. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Ezt a támogatást az összes hátrányos helyzetű gyermekre vonatkozóan gondolták adni? Mert, ez az összeg 

akkor kevés lesz. 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Nem csak a roma származású gyerekekre gondoltunk.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Rendben, akkor a határozati javaslatot ennek megfelelően kell módosítani.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Az a kérdésem, hogy az ilyen jellegű támogatásokra vonatkozik-e valamilyen szintű törvényi előírás. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A saját nemzetiségükhöz tartozó gyermekeknek olyan módon adnak támogatást, ahogy szeretnének, 

amennyiben a költségvetésükben ez az összeg a rendelkezésükre áll. A lényeg, hogy önkéntes alapon 

működjön, tehát a támogatást kérni kell. Mivel kitétel, hogy csak a roma származású gyerekek szülei 

igényelhetnek támogatást, a roma nemzetiséghez való tartozást nyilatkozattal kell igazolni.  

Úgy gondolom, hogy a feltételrendszert még pontosítani kell, ettől függetlenül a határozatot 

meghozhatják arról, hogy a támogatni kívánják ezeket a gyerekeket, illetve családjukat.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Rendben, a feltételeket módosítjuk, a csatolandó dokumentumok, véleményem szerint az előterjesztésben 

foglaltak alapján ne módosuljanak.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az iskolalátogatási igazolást nem fogja tudni kiadni az iskola, hiszen még csak az elsős tanulók vannak 

beiratkozva, a felsős tanulókat augusztus utolsó két hetében fogják beíratni a következő tanévre. Ezeknek 

a gyerekeknek a többsége tanköteles, ez azoknál a gyerekeknél jelenthet gondot, akiknél nem lehet 

pontosan megállapítani, hogy felsőbb iskolába járnak-e. Vannak olyan gyerekek is, akik különböző 

problémák miatt esetleg 8 évesen kezdik az iskolát és 14 éves korukban még általános iskolások. 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Az iskolalátogatási igazolás ráér tulajdonképpen szeptember közepéig, hiszen a füzeteket, tollakat, 

ceruzákat meg lehet venni szeptember elején is.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, a tankönyv a legtöbb gyereknek ingyen jár, ez a támogatás pedig jó lesz akár tornacipőre, füzetre. 

Úgy gondolom, hogy az ÁMK igazgatójával egyeztetni kellene ezzel az üggyel kapcsolatban, és lehet, 

hogy elég lenne egy egyeztető lista, melyet az iskola leigazol Önöknek.  
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Gubancsik Sándor elnök: 

Javaslom, hogy a programot valósítsuk meg, de a részletek kidolgozását még beszéljük át.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Biztos vagyok abban, hogy az igazgató együtt fog működni Önökkel és segítséget nyújt. 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Javaslom, hogy a határozatot annyiban módosítsuk, hogy a testület elfogadta, hogy iskolakezdési tanszer-

támogatási programját megvalósítja, a pontos részletkidolgozást függőben hagyja. Határidőnek állapítsuk 

meg június 30. napját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 3 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

22/2012.(VI.13.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal úgy döntött, 

hogy megvalósítja az iskolakezdési tanszer-támogatási programját, annak pontos részleteit 2012. 

június 30. napjáig kidolgozza.  

 

4. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Szeretném megkérdezni, hogy Váradi Rudolf ügye hogyan alakul, hiszen az esőzések miatt elég komoly 

omlásveszély alakult ki.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Albertus Gyula kollégám volt kint a helyszínen. A probléma az, hogy Vis Maior támogatást csak utólag 

tudunk igényelni, tehát ebben az esetben, ha a földfal leomlott. Utánanéztem és sajnos pályázati kiírást 

sem találtam, amibe ennek a problémának a megoldása pénzügyi szempontból beleférne. Polgármester 

úrral és a Képviselő-testülettel lehetne egyeztetni még, hogy egyedileg elbírálják a kérelmet. Ehhez 

persze szükséges, hogy Váradi Rudolf írásban kérje a testület segítségét.   

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.25 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Gubancsik Sándor Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

                                elnök  jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Gubancsik István Károlyné 

        képviselő 


