
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. december 9. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

 

Határozat: Tárgy: 

29/2013.(XII.12.) A 2014. évi Munkaterv elfogadása 

30/2013.(XII.12.) 2013. évi feladatalapú támogatás elnevezésű 

pályázat felhasználásának elfogadása 
 

31/2013.(XII.12.) Együttműködést kezdeményezése az Egyenlő 

Bánásmód Hatósággal 

32/2013.(XII.12.) Felsőtárkány Község Önkormányzatával 

érvényben lévő Együttműködési 

Megállapodás megújítása a társadalmi 

felzárkóztatás fejlesztésének 

előremozdításának érdekében 

33/2013.(XII.12.) Heves megyei roma civilszervezetekkel 

Együttműködési Megállapodás 

kezdeményezése 

34/2013.(XII.12.) Faluházban önkéntes alapon történő roma- és 

idegen nyelv szakkör, korrepetálás és szakmai 

előadások megszervezésének indítása a 

halmozottan hátrányos helyzetű roma 

gyereknek 

35/2013.(XII.12.) Együttműködési Megállapodás megkötésének 

kezdeményezése a települési önkormányzattal, 

ifjúsági, szociális, ügyekben történő közös 

előrelépések megteremtésének érdekében 

36/2013.(XII.12.) Együttműködési Megállapodás megkötésének 

kezdeményezése a Felsőtárkány Ifjúságáért 

Közalapítvánnyal az ifjúság fejlődésének, 

tanulmányaiknak elősegítése érdekében 
 

37/2013.(XII.12.) Kezdeményezés elfogadása a roma kultúra 

mélyebb és szélesebb körű megismertetéséért 

különböző kulturális programok keretében, 

roma ki mit tud és költői estek szervezésével, 

roma írók, költők műveinek bemutatásán 

keresztül 
 

38/2013.(XII.12.) Együttműködés Megállapodás 

kezdeményezése a települési önkormányzattal 

az együttdöntési, véleményezési jogok 

fejlesztésének érdekében 

mailto:felsotarkanyicko@freemail.hu
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39/2013.(XII.12.) Kezdeményezi a roma történelem bemutatását 

szolgáló kiállítás megszervezését, továbbá a 

helyi roma lakosok számára a könyvkészítés 

folyamatának megismertetését „A könyv a 

tudás alapja” című kulturális program 

keretében 
 

40/2013.(XII.12.) Együttműködési Megállapodás 

kezdeményezése a Heves megyei roma 

civilszervezetekkel a roma hagyományok, 

felzárkóztatási programok közös 

megvalósításának érdekében 

41/2013.(XII.12.) Kezdeményezés az iskolakezdési tanszer-

támogatási program fejlesztésére, bővítésére 

42/2013.(XII.12.) Kezdeményezés a helyi roma gyermekek 

kirándulásának megszervezésére az egri várba 

a „Történelmünk a közös jövőnk” elnevezésű 

kulturális program keretében 
 

43/2013.(XII.12.) Zárt ülés elrendelése 

 

A jegyzőkönyv vezetése a 27. oldaltól a 34. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2013. december 9. 13.00 

óra. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014-es munkaterv megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

2. 2013. évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat felhasználásának megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

3. 2014. évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat határozati javaslatainak 

megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

4. Egyebek 
 

Jelen vannak: 

Borsóné Juhász Katalin jegyzőt helyettesítő igazgatási ügyintéző 

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 a Képviselő-testületi ülésen 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 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. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014-es munkaterv megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Gubancsik Sándor elnök: 

Előterjesztést teszek a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi Munkatervére. 

A nemzetiségi törvény kötelezően előír évi 4 testületi ülést és egy közmeghallgatást. Ennek 

megfelelően javaslatot teszek az alábbi időpontokra tervezett testületi ülésekre és a 

közmeghallgatásra. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi Munkaterve: 

• 2014. január 15. szerda 13.00 Képviselő-testületi ülés 

• 2014. február 19. szerda13.00 Képviselő-testületi ülés 

• 2014. április 16. szerda 13.00 Képviselő-testületi ülés 

• 2014. június 11. szerda13.00 Képviselő-testületi ülés 

• 2014. szeptember 10. szerda 13.00 Képviselő-testületi ülés 

• 2014. június 16. hétfő 17.00 óra Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatás. 

 

Borsóné Juhász Katalin: 
Ezt a Munkatervet úgy kellene elfogadni, hogy meg legyen jelölve benne, hogy melyik ülésen mit 

tárgyalnak. Fontos, hogy február 15-éig el kell fogadni a költségvetést, április 30-áig a zárszámadási 

rendeletet, és a megjelölt időpont még túl hamar van ahhoz, hogy a zárszámadás elkészüljön. Szeptember 

hónapban az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót. A törvény kötelezően 4 testületi ülést ír elő egy 

évre.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A januári ülést azért terveztük, mert az Önkormányzattal minden év január 30-áig meg kell újítani az 

Együttműködési Megállapodást.  

 

Borsóné Juhász Katalin: 
Most el kellene dönteni, hogy melyik ülésen, mit kívánnak tárgyalni.  

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi Munkaterve: 

2014. január 15. 

Együttműködési Megállapodás újratárgyalása Felsőtárkány Község Önkormányzatával 

 

2014. február 12. 

2014. évi költségvetés elfogadása 
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2014. április 23. 

2013. évi zárszámadás elfogadása 

Iskolakezdési tanszertámogatás megtárgyalása 

 

2014. szeptember 10. 

A Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásának elfogadása 

 

2014. október  

Alakuló ülés 

 

Közmeghallgatási időpontja: 

2014. június 16. 17.00 óra 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a megtárgyalt módosításokkal elfogadni szíveskedjen a 2014. évi 

Munkatervet, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

29/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormány Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 

megtárgyalta és a mellékletként csatolt tartalommal elfogadta a 2014. évi Munkatervét. 
 

2. Napirendi pont: 

2013. évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat felhasználásának megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Gubancsik Sándor elnök: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi feladatalapú támogatás elnevezésű 

pályázaton 266.959 forintot nyert. Ennek felhasználására teszek javaslatot. 

A pályázati követelményeknek megfelelően a pályázat egyharmad részét, vagyis a 266.959,- Ft-

nak egyharmadát, vagyis 88.986 Ft-ot lehet irodafejlesztésre fordítani. Ezért kérem a tisztelt 

képviselő testületet hogy a 88.986ft-ot teljes mértékben irodai eszközökre (nyomtatópatron, 

fénymásoló papír, és egyéb irodai felszerelésre) fordítsa. 

 

A fennmaradó összeg, ami 177.973,- Ft 1/3 részét, vagyis 59.324,- Ft-ot az iskolakezdési tanszer-

támogatási programunkra fordítsa, a 2/3-ad részét, vagyis 59.324,- Ft-ot a helyi roma gyermekek 

egészséges mikulás csomagjaira fordítsa.  A 3/3- ad részét, vagyis 59.324,- Ft-ot pedig kettő 

egyenlő részre osztva, vagyis 29.662,- Ft-ot a Felsőtárkány SC Sportegyesületben játszó helyi 

roma gyermekek sportfelszerelés, orvosi vizsgált céljából utalja át az egyesület számlájára. A 

fennmaradó összeget, vagyis 29.662,- Ft-ot a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítványnak a 

településen az ifjúságért végzendő munkájának elősegítésének céljából utalja át az egyesület 

számlájára. 
 

Borsóné Juhász Katalin: 
A feladatalapú támogatási összeget 2014. június 30. napjáig el kell költeni.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Az Országos Roma Önkormányzat Heves megyei koordinátorától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 

kapott összeget 2013. december 31. napjáig kell elkölteni.  

 

 

http://www.felsotarkany.hu/felsotarkany-sc-sportegyesulet.html
http://www.felsotarkany.hu/felsotarkany-ifjusagaert-kozalapitvany/86-felsotarkany-ifjusagaert-kozalapitvany.html
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Borsóné Juhász Katalin: 
Ez az összeg erre az időszakra vonatkozik, de a felhasználása 2014. június 30. napjáig történhet meg. Ezt 

azért is mondom, mert terveztek mikuláscsomagra, de lévén, hogy már ezen túlvagyunk, már csak 

karácsonyi csomagot tudnak vásárolni. Az iskolakezdési tanszertámogatás iskolakezdésre már későn van, 

hiszen június 30. a felhasználási határidő. A tanszereket, iskolaszereket hamarabb is meg lehet vásárolni, 

és iskolakezdéskor ki lehet osztani. A felhasználni kívánt összegeket pontosan meg kell jelölni a 

határozatban.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Javaslom az alábbiak szerint elfogadni a határozati javaslatot. A feladatalapú támogatás felhasználását 

javaslom az alábbiak szerint felhasználni.  

- irodai felszerelésre       88.986,- Ft 

- tanszer-támogatási csomagra      59.324,- Ft 

- helyi roma gyerekek részére karácsonyi csomag vásárlása  59.324,- Ft 

- roma gyerekek sportfelszerelés vásárlása, orvosi vizsgálata  29.662,- Ft 

- közalapítványi támogatás       29.662,- Ft 

- Mindösszesen:                  266.958,- Ft 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

30/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésben megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi feladatalapú támogatás elnevezésű 

pályázat felhasználását az alábbiak szerint: 
- irodai felszerelésre       88.986,- Ft 

- tanszer-támogatási csomagra      59.324,- Ft 

- helyi roma gyerekek részére karácsonyi csomag vásárlása  59.324,- Ft 

- roma gyerekek sportfelszerelés vásárlása, orvosi vizsgálata  29.662,- Ft 

- közalapítványi támogatás       29.662,- Ft 

- Mindösszesen:                  266.958,- Ft 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: folyamatos 

 

3. Napirendi pont: 

2014. évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat határozati javaslatainak 

megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 

Gubancsik Sándor elnök: 

Tisztelt képviselő testület! 

 

Jelen előterjesztésben kívánok javaslatot tenni a 2014. évi feladatalapú támogatás elnevezésű 

pályázat határozatinak véleményezésére. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy véleményezzék a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2014. évi feladatalapú támogatás elnevezésű pályázat határozati javaslatait. 
 

Borsóné Juhász Katalin: 
Az iskolával való együttműködésről szóló határozathoz szeretném elmondani, hogy az ÁMK megszűnt az 

iskola állam kezelésébe került, ezért állami hozzájárulást kell kérni ahhoz, hogy szakkör induljon. Minden 

határozati javaslathoz határidőt és felelőst kell megjelölni.  Amit még mondani szeretnék, hogy a 

határozati javaslatok között van olyan is, ami már jövő karácsonyra vonatkozik. A testület nem hozhat 

olyan határozatot, ami a következő testületet kötelezi.  
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A Képviselő-testület megvitatja a határozati javaslatokra vonatkozó határidőket és felelősét. 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Javaslom, hogy az összes határozati javaslatról egyben szavazzunk. Az iskolára vonatkozó határozati 

javaslatban módosítottuk az iskolát Faluházra. A HHH roma tanulókról szóló határozatot összevonja 

egyrészt a Faluházban történő oktatás megszerzéséről szóló határozattal, másrészt az iskolakezdési 

tanszertámogatásról szóló határozattal. A roma karácsonyról szóló határozati javaslatról nem szavaz, 

illetve a roma történelem bemutatására irányuló kiállítás szervezéséről szóló határozatot összevonja a 

könyvkészítés folyamatának megismeréséről szóló határozattal. Aki egyetért azzal, hogy a felsorolt 

módosításokkal elfogadjuk a határozati javaslatokat, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatokat 

egyhangúlag elfogadta. 

 

31/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy együttműködést 

kezdeményez az Egyenlő Bánásmód Hatósággal a helyi roma lakosok jogi 

segítségnyújtásának érdekében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: folyamatos 

 

32/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

Felsőtárkány Község Önkormányzatával érvényben lévő Együttműködési Megállapodás 

megújítását a társadalmi felzárkóztatás fejlesztésének előremozdításának érdekében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. január 30. 

 

33/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

Heves megyei roma civilszervezetekkel Együttműködési Megállapodás megkötését, a 

társadalmi különbségek csökkentésének érdekében, felvilágosító programok keretében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: folyamatos 

 

34/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

Faluházban önkéntes alapon történő roma- és idegen nyelv szakkör, korrepetálás és 

szakmai előadások megszervezését, indítását a halmozottan hátrányos helyzetű roma 

tanulók számára is.  

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

35/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi az 

Együttműködési Megállapodás megújítását a települési önkormányzattal, ifjúsági, szociális, 

ügyekben történő közös előrelépések megteremtésének céljából. 
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Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. 01. 30. 

 

36/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi 

Együttműködési Megállapodás megkötését a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvánnyal az 

ifjúság fejlődésének, tanulmányaiknak elősegítése érdekében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. 05. 15. 

 

37/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

roma kultúra mélyebb és szélesebb körű megismertetését különböző kulturális programok 

keretében, roma ki mit tud és költői estek szervezésével, roma írók, költők műveinek 

bemutatásán keresztül. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: folyamatos 

 

38/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

hatályban lévő Együttműködés Megállapodás megújítását a települési önkormányzattal az 

együttdöntési, véleményezési jogok fejlesztésének érdekében, hogy jobbá tegye a közös 

munkát, amely a lakosság érdekeit szolgálja. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. 01. 30. 

 

39/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

roma történelem bemutatását szolgáló kiállítás megszervezését, a helyi Faluházban. 

Kezdeményezi továbbá a helyi roma lakosok számára a könyvkészítés folyamatának 

megismertetését „A könyv a tudás alapja” című kulturális program keretében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: Folyamatos 

 

40/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi 

Együttműködési Megállapodás megkötését a Heves megyei roma civilszervezetekkel a 

roma hagyományok, felzárkóztatási programok közös megvalósításának érdekében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. március 30. 

 

41/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi az 

iskolakezdési tanszer-támogatási program fejlesztését, bővítését. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
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42/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy kezdeményezi a 

helyi roma gyermekek kirándulásának megszervezését az egri várba a „Történelmünk a 

közös jövőnk” elnevezésű kulturális program keretében. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2014. június 30. 
 

4. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Személyes érintettség miatt zárt ülés elrendelését kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

43/2014.(XII.09.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy személyes 

érintettség miatt zárt ülést rendel el. 
 

Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.55 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Gubancsik Sándor Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

                                elnök  jegyző 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Gubancsik István Károlyné 

                               képviselő 


