
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. augusztus 8. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

 

Határozat: Tárgy: 

 

23/2012.(VIII.08.) 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató 

Központtal való együttműködési megállapodás 

elfogadása 

 

 

24/2012.(VIII.08.) 

 

Az Iskolakezdésit tanszer támogatási program 

szabályzatának elfogadása 

 

25/2012.(VIII.08.) Az elnök felhatalmazása az Egerbaktai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal való 

együttműködési megállapodásra vonatkozó 

tárgyalás kezdeményezésére 

 

A jegyzőkönyv vezetése a 23. oldaltól a 26. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2012. augusztus 8. 

13.00 óra. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ Közötti együttműködési megállapodás 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

2. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iskolakezdési Tanszer támogatási szabályzatának 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

3. Egyebek 
 

Jelen vannak: 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Gubancsik Sándor elnök 

Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 

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 Gubancsik János hivatalos elfoglaltság miatt nem jelent meg, a képviselők létszáma 2 fő a testület 

határozatképes. 
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Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a 

jegyzőkönyvet Oroszné Farkas Tünde vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület tagját, 

Gubancsik István Károlyné képviselőt. 

Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában, az ülést a kiadott napirendnek megfelelően 

szeretném levezetni. Kérem a testületet az előterjesztés elfogadására. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ közötti együttműködési megállapodás 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központja 

levélben kereste meg a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a roma társadalom 

felzárkóztatására, a munkanélküliség csökkentésére, képzési lehetőségeket biztosítva a felsőtárkányi roma 

lakosok számára. A levél tartalmazott egy együttműködési tervezetet. Az együttműködési tervezet 

tartalmazza a konkrét programok lényeges elemeit, és a két fél kötelezettségvállalását a sikeres 

együttműködés elősegítését. Egyes programok megismerésére egyeztetett időpontban megismerhettem a 

konkrét álláspontját a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és 

Szolgáltató központnak. 

Jegyzőasszony jelezte, hogy nem kapott az együttműködési megállapodás tervezetéből, ezért – addig, 

amíg nem nézi át - arra kérem a testületet, hogy elvi határozatot hozzon arra vonatkozóan, hogy támogatja 

a megállapodás aláírását.  

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 2 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

23/2012.(VIII.08.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 

megtárgyalta és elvi hozzájárulásában támogatja a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központjával való együttműködési megállapodás 

létrejöttét. 

 

2. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iskolakezdési tanszer támogatási szabályzatának 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. június 13-ai Képviselő-testületi ülésen úgy 

határozott, hogy a 2012/13. tanévben iskolakezdési tanszer támogatási programban segítséget nyújt a 

helyi Általános Közművelődési Központ roma tanulóinak tanszertámogatás keretében, és ennek 

szabályzatát 2012. június 30-áig kidolgozza. 

A szabályzat kidolgozása megtörtént az adott határidőre, a szabályzat tartalmaz minden előírást és a 

program megvalósításához elengedhetetlen szabályokat. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy szükséges-e a 

szabályzat változtatása. 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Nem, úgy gondolom, hogy apróbb stilisztikai módosításokra van szükség.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Az a véleményem, hogy szabjunk határidőt arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési lapokat meddig kell 

leadni, hiszen az iskolalátogatási igazolás miatt hiánypótlásra is szükség lesz. A határozatba is bele 

kellene foglalni, hogy ez a hiánypótlás meddig történjen meg.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az előző testületi ülésen is beszéltünk arról, hogy az iskolalátogatási igazolást ne egyesével kérjék el, 

hiszen van rá mód, hogy az igazgató asszony egyben leigazolja az összes érintett gyermekre vonatkozóan, 

hogy a helyi iskola tanulói. Az a véleményem, hogy hivatalból keressék meg az igazgató asszonyt és 

biztos vagyok abban, hogy mindenben a segítségükre lesz.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Rendben van, megkeresem az igazgatónőt. Javaslom, hogy augusztus 13-31-ig jelöljük meg az idejét a 

jelentkezési lapok leadásának. Ez a bő két hét elég lesz arra, hogy mindenki, aki szeretne támogatásban 

részesülni, leadja a jelentkezési lapot. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az a kérdésem, hogy a feltételek között felsőtárkányi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeket írtak, 

de vannak olyan gyermekek, szép számmal, akik Felsőtárkányban tartózkodási hellyel rendelkeznek, 

rájuk nem terjesztik ki ezt a támogatást? 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Páran ideiglenes lakcímmel is rendelkeznek Felsőtárkányban, de nem laknak itt. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, vannak olyanok, akiknek az állandó lakcíme nem itt van, de életvitelszerűen itt élnek, tartózkodási 

helyük itt van.  

A programba történő jelentkezésnél ki lehetne bővíteni a tartózkodási hellyel rendelkezőkkel, amennyiben 

a testület elfogadja.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A legfontosabb szempont, hogy ide járjon iskolába, nem látom akadályát a módosításnak. Aki ezekkel a 

módosításokkal elfogadja a tanszer támogatási programot, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 2 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

24/2012.(VIII.08.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 

megtárgyalta az Iskolakezdési tanszer támogatási program szabályzatát és 2 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

3. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A 2010. október 3-ai kisebbségi választást követően sikerült kialakítani az Egerbaktai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal szoros együttműködést. Az együttműködést a roma oktatás, kultúra, érdekvédelem, 

érdekképviselet, jegyében indult el. Mivel a két település Roma Önkormányzata igen fontosnak tartja az 

együttműködési megállapodás létrejöttét, ezért kérem a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, hogy az együttműködés elősegítésére, támogassa a kezdeményezésemet a 

tárgyalássorozat elindítása érdekében. Az Egerbaktai Roma Önkormányzat elnöke örömmel fogadta a  
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kezdeményezést és jelezte, hogy készek a tárgyalások elkezdésére.  Aki a határozati javaslattal egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 2 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

25/2012.(VIII.08.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 

megtárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadta az Egerbaktai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

való együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalássorozat elindítását, és egyben 

felhatalmazza az elnököt, hogy a tárgyalásokon a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 

képviselje. 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.15 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Gubancsik Sándor Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

                                elnök  jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Gubancsik István Károlyné 

                                     képviselő 


