
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 2013. február 6. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

 

Határozat: Tárgy: 

1/2013.(II.05.) Felsőtárkány Község Önkormányzatával 

megkötött Együttműködési Megállapodás 

módosítási javaslatának elfogadása 

2/2013.(II.05.) Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat irodafejlesztésének elfogadása 

3/2013.(II.05.) A település közterületein önkéntes munkák 

megszervezésének elfogadása 

4/2013.(II.05.) „A sport mindenkié” elnevezésű program 

indításának elfogadása  

 

5/2013.(II.05.) Kiállítás szervezésének elfogadása a roma 

kultúra és hagyomány bemutatására 

 

6/2013.(II.05.) „A roma karácsony” elnevezésű kulturális 

program megszervezésének elfogadása 

 

7/2013.(II.05.) A helyi roma gyermekek vonatkirándulásának 

elfogadása a „roma nap” tiszteletére 

 

8/2013.(II.05.) A Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvánnyal 

együttműködési megállapodás 

kezdeményezése 

9/2013.(II.05.) A Felsőtárkányi SC Sportegyesülettel 

együttműködés kezdeményezése 

10/2013.(II.05.) Roma nyelvű hitéleti est megszervezésének 

elfogadása 

 

11/2013.(II.05.) A társadalmi felzárkóztatás 

előremozdításának elfogadása a 2013. évben 

12/2013.(II.05.) A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére nyomtató vásárlásának 

elfogadása 

13/2013.(II.05.) A közérdekű önkéntes tevékenységre 

vonatkozó bejelentés benyújtásának 

elfogadása 

 

 

14/2013.(II.05.) 

Együttműködési megállapodásra vonatkozó 

javaslat elfogadása a Felsőtárkányi Polgárőr 

Egyesülettel  

mailto:felsotarkanyicko@freemail.hu
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15/2013.(II.05.) A 2013. évi költségvetés elfogadása 

 

A jegyzőkönyv vezetése a 1. oldaltól a 7. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2013. február 6. 

13.00 óra. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtandó 

2013-as évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat benyújtásának megtárgyalása és 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

2. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodafejlesztésének megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

3. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályhoz történő közérdekű 

önkéntes tevékenység bejelentése 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

4. Felsőtárkányi Polgárőrség egyesülettel történő együttműködési megállapodással 

kapcsolatos egyeztető tárgyalás megkezdése 

Előadó. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

5. 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. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal 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. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

egyhangúlag  elfogadta. 

 

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 

egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtandó 

2013-as évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat benyújtásának megtárgyalása és 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Az előterjesztett határozati javaslatokkal kapcsolatban indítványozom, hogy módosítsuk az 

családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal, az önkormányzattal, illetve az iskolával kapcsolatos 

határozatokat. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Elnézést kérek, hogy beleszólok, de véleményem szerint indítványozhatja azt is, hogy most nem 

hoznak határozatot, hanem a következő ülésen, amikor ezek az elképzelések és határozati 

javaslatok ki lesznek munkálva.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A baj az, hogy ezeket a határozatokat március végéig lehet benyújtani a támogatáskezelőhöz.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Tudomásom szerint 2013-ra megváltozott a feladatalapú támogatás rendje. Az Önkormányzat 

kapja a működési célú támogatást, ami normatív alapon jár, a feladatalapú támogatásnak pedig 

az a feltétele, hogy a jegyzőkönyvek időben beérkezzenek. Az eddigi gyakorlat megszűnt, tehát 

külön támogatási igényt nem kell benyújtani.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Azzal javaslom módosítani az előterjesztést, hogy a Felsőtárkány Község Önkormányzatával 

kötött együttműködési szerződés módosítását indítványozzuk, a családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálat, a könyvtár az általános iskolát érintő feladatok és az Önkormányzati feladatok 

tekintetében. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tárgyalások megkezdésére hatalmazza fel az 

elnököt. Javaslom, hogy a módosító indítványról és az előterjesztett határozati javaslatokról 

egyben szavazzunk, aki a határozati javaslatokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító indítvány és 

a határozatokat 2 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

1/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Felsőtárkány Község Önkormányzatával megkötött Együttműködési Megállapodás 

módosítását indítványozza az alábbi témakörökben: 

 

 a Családsegítő Szolgálattal való szorosabb együttműködés kialakítása, 

 a Gyermekjóléti Szolgálattal való szorosabb együttműködés kialakítása, 

 az Általános Iskolában előadássorozat megszervezése a társadalmi különbségekről, 
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 a roma nyelv tanulási lehetőségét biztosítani önkéntes alapon az 

Általános Iskolában,  

 az Általános Iskolában a könyvtárral való szorosabb együttműködés kialakítása,  

 az Önkormányzattal való hatékonyabb együttműködés a közmunkaprogram 

elősegítésére,  

 az Önkormányzattal egyeztetés a helyi kábeltelevízión való megjelenés 

lehetőségének érdekében, 

 az Általános Iskolával való hatékony együttműködés kialakítása. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt, hogy Felsőtárkány Község Önkormányzatával az egyeztető tárgyalásokat 

megkezdje. 

 

Felelős: RNÖ elnöke 

Határidő: folyamatos 
 

2/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi a helyi roma lakosok hatékonyabb érdekképviselete, 

érdekvédelme érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodafejlesztését. 
 

3/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi a település közterületein történő önkéntes munkák 

megszervezését, a társadalmi különbségek csökkentésének előremozdítását. 
 

4/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi, a társadalmi különbségek csökkentését szolgáló, „a sport 

mindenkié” elnevezésű program keretében asztalitenisz szakkör indítását. 
 

5/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi, a településen a roma kultúra és hagyomány bemutatására, 

kiállítás megszervezését. 
 

6/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi „a roma karácsony” elnevezésű kulturális program 

megszervezését. 
 

7/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi, hogy kulturális program keretében megszervezi a helyi roma 

gyermekek vonatkirándulását a „roma nap” tiszteletére. 
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8/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi a Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvánnyal való 

együttműködést a fiatalok sport, kulturális, oktatási lehetőségének előremozdítása 

érdekében. 
 

9/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi a Felsőtárkányi SC Sportegyesülettel való együttműködést a 

roma fiatalok sportolási lehetőségeinek fejlődése érdekében. 

 

10/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi a roma lakosok részére a roma nyelven történő hitéleti est 

megszervezését. 

 

11/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évben kezdeményezi a társadalmi felzárkóztatás előremozdítását, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központjával 2012. 

évben megkötött együttműködési megállapodás alapján.  

 

2. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodafejlesztésének megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hatékonyabb munka és érdekképviselet érdekében 

biztosítson 100.000,- Ft-ot a Roma Nemzetiségi irodába irodaszerek és nyomtató vásárlására.  

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 2 igen 1 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

12/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájába a hatékonyabb munkavégzés, 

érdekképviselet és érdekvédelem ellátása érdekében 100.000,- Ft értékben nyomtatót, 

iratmappákat és egyéb iroda felszereléseket vásárol, a költségvetése terhére. 

 

Felelős: RNÖ elnöke  

Határidő: 2013. február 20. 

 

3. Napirendi pont: 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályhoz történő közérdekű 

önkéntes tevékenység bejelentése 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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Gubancsik Sándor elnök: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata és a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

érvényben lévő megállapodásának 4. pontja értelmében a felek támogatják a településen 

szervezet önkéntes munkavégzést 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy nyújtsa be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Esélyegyenlőségi Főosztályához a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló bejelentést. Aki a 

határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

13/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Esélyegyenlőségi Főosztályához benyújtja a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó 

bejelentését. 

 

Felelős: RNÖ elnöke 

Határidő: folyamatos 

 

4. Napirendi pont: 

Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesülettel történő együttműködési megállapodással 

kapcsolatos egyeztető tárgyalás megkezdése 

Előadó. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy kezdje meg az egyeztető tárgyalásokat a 

Felsőtárkányi Polgárőr Egyesülettel a településen történő bűnözés csökkentése, bűnmegelőzés 

érdekében, egyben hatalmazza fel a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az 

egyeztető tárgyalások megkezdésére a Polgárőr Egyesület vezetőjével. Jómagam is polgárőr 

vagyok, és a településen járva látom, hogy egyes fiatalok szándékosan törnek-zúznak a 

településen. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatot 

egyhangúlag  elfogadta. 

 

14/2013.(II.05.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkányi Polgárőr Egyesülettel való együttműködési 

megállapodásra vonatkozó javaslatát és a határozati javaslatot támogatja, egyben 

felhatalmazza az elnököt az egyeztető tárgyalások megkezdésére. 

 

Felelős: RNÖ elnöke 

Határidő: folyamatos  

 

5. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

a) A 2013. évi költségvetés elfogadása 
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Gubancsik Sándor elnök: 

A 2013. évi költségvetés az Államháztartási törvény, valamint a 2013. évi költségvetési törvény 

alapján készült. 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a értelmében: 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetését a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete 

költségvetési határozatban állapítja meg.  

 

Bevételek tervezése: 

A 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti 2013. évi általános működési célú támogatás, 

működési bevétel 222 ezer Ft. 

 

Kiadások tervezése: 

A 2012. évi nemzetiségi önkormányzati gazdálkodás során keletkezett 390 ezer Ft maradvánnyal 

növelten az éves működési kiadás 612 ezer Ft, melyet dologi kiadásokra tervezünk. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek. 

Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

15/2013.(II.6.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi nemzetiségi költségvetés bevételi és 

kiadási főösszegét, 612 ezer Ft-ban.   

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.20 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Gubancsik Sándor Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

                                elnök  jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Gubancsik István Károlyné 

                                     képviselő 


