
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: 2012. augusztus 6-án a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének  ülésén.

JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

KOVÁCS GYULA  elnök köszönti a képviselő-testületi tagokat, Módos Imre polgármestert,
Petrucz Sándor jegyzőt, és Kocsánné Balogh Margit óvodavezetőt. .
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 fő képviselő-testületi tagból mind a 4 fő jelen
van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el:

N A P I R EN D I   P O N T O K :

1.) Az augusztus 20-i községi rendezvényre való közreműködés megbeszélése.
Előadó: Kovács Gyula elnök

2.) A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Kovács Gyula elnök

3.) Beszámoló a 3-6 éves korú gyerekek helyzetéről, az Óvoda oktató-nevelő munkájáról.
Előadó: Kocsánné Balogh Margit óvodavezető

4.) Különfélék.

I. N A P I R E N D I    P O N T :
Az augusztus 20-i községi rendezvényre való közreműködés megbeszélése.

MÓDOS IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a rendkívüli képviselő-testületi
ülésen már döntöttek a falunapi rendezvény időpontjáról, mely döntés alapján az idén
augusztus 19-én rendezik meg. A hagyományokhoz híven mindkét testvértelepülésről érkezik
a küldöttség, a romániai testvértelepülésről 7-en vagy 8-an érkeznek és augusztus 18-án a
délutáni órákban. 4 gyermek és 3 vagy 4 felnőtt fog jönni. A szerbiai testvértelepülésről
augusztus 19-én érkeznek 27-en, mivel 18-án Tiszaalpáron lesznek szintén falunapi
rendezvényen, hisz nekik az is testvértelepülésük. 19-én 10 órakor kezdődne az ünnepség a
Szent István emlékműnél, himnusz, majd ünnepi beszédet mond Tállai András az
Önkormányzati Minisztérium Államtitkára, ezt követően Nagy Milán szavalata hangzik majd
el, ezután megkoszorúzzák az emlékművet, majd a Szózat után kerül sor a Polgármesteri
Hivatal napelemes rendszerének ünnepélyes átadására. Ezután a földesi majorette tánccsoport
felvonulásával kimennek a Kastélyparkba és ott folytatódna tovább Serdült Laura
szavalatával, majd az ünnepi testületi üléssel, ahol átadásra kerülnek a helyi kitüntetések.
Ezután az általános iskolás gyerekek néptáncműsora következik, majd ezt követően lesz az
ebéd. Ebéd után kezdődnének a szokásos kultúrműsorok, lesz kispályás labdarugó mérkőzés,
teke-, ulti-, kugliverseny, az óvodás és iskolás gyerekeknek is lesznek különböző versenyek,
lesz vályogvető verseny, kutyás bemutató, este pedig szabadtéri bál. Az ebédet már az elmúlt
testületi ülésen megbeszélték, hogy 400 Ft lesz egy adag. Ebédjegyet keddtől lehet vásárolni
a Polgármesteri Hivatalban és majd 19-én a helyszínen is.



KOVÁCS GYULA javasolja, hogy az augusztus 20-i megemlékezésen a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat is koszorúzzon a Szent István emlékműnél. A  koszorú megvásárlásához
3.000 Ft-ot javasol biztosítani.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül  meghozta az alábbi határozatot:

23/2012.(VIII. 06.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete
az augusztus 20-i  megemlékezésen a Szent István emlékműnél
koszorút helyez el. A koszorú megvásárlásához 3.000 Ft-ot biztosít
a 2012. évi költségvetés terhére.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
koszorú megvásárlásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. augusztus 19.
Felelős:   Kovács Gyula RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA  javasolja, hogy az augusztus 19-i falunapra a bihartordai cigány lakosság
részére vásárolják meg az ebédjegyet. Összeírta, összesen 200 főt érint, az ebédjegy ára 400
Ft, így az ebédjegyek összesen 80.000 Ft-ba kerülnének.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

24/2012.(VIII. 06.) RNÖ sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
2012. augusztus 19-én megrendezendő falunapi rendezvényre a
bihartordai roma lakosság részére – 200 fő – ebédjegyet vásárol
400 Ft/fő áron, összesen 80.000 Ft összegben.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét az
ebédjegy megvásárlásával, a roma lakosság részére való
kiosztásával, illetve az ebédjegy árának biztosításával.
Határidő: 2012. augusztus 19.
Felelős:  Kovács Gyula RNÖ elnök

II. N A P I R E N D I    P O N T :
A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:

25/2012.(VIII. 06.) RNÖ sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
2012. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint:
335 ezer Ft kiadással,



- melyből dologi kiadás: 132 e Ft
- műk. célú kiadás: 207 e Ft
335 ezer Ft bevétellel
- melyből átvett pénzeszköz: 335 e Ft
fogadja el.
Megbízza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a II.
félévi költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kovács Gyula RNÖ elnök

III. N A P I R E N D I     P O N T :
Beszámoló a 3-6 éves korú gyerekek helyzetéről, az Óvoda oktató-nevelő munkájáról.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

KOVÁCS GYULA  elmondja, hogy a szülőktől panasz nem érkezett hozzá az óvodával
kapcsolatban, gratulálni tud az óvoda dolgozóinak a szakmai munkáért.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

IV. N A P I R E N D I    P O N T :
Különfélék:

KOVÁCS GYULA javasolja, hogy az általános iskolás és középiskolás gyerekek részére
tanszertámogatást állapítsanak meg számla ellenében. Elmondja, hogy az elmúlt évben 3.000
Ft-ot kaptak a gyerekek, összeszámolta jelenleg 62 tanuló van.
Kéri a testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyenek javaslatot a tanszertámogatás
összegére.

FERENCZIK ILDIKÓ   3.000 Ft támogatást javasol.

BALOGH KÁROLY véleménye szerint 4.000 Ft tanszertámogatást kellene adni ilyen árak
mellett.

A képviselő-testület az elhangzott javaslatok alapján 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

26/2012.(VIII. 06.) RNÖ sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete
az általános és középiskolás gyerekek részére – számla ellenében -
4.000 Ft tanszertámogatást biztosít.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
támogatások biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2012 szeptember 15.
Felelős:   Kovács Gyula RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA  elmondja, mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
tiszteletdíj nélkül látják el munkájukat javasolja, hogy 2012. augusztus 1-től 2012. december
31-ig havonta fejenként 5.000 Erzsébet-utalványban részesüljenek. Amennyiben ezzel a



képviselő-testület egyetért, javasolja továbbá, hogy az Erzsébet-utalványt csak az a képviselő
kaphatja meg, aki a testületi üléseken részt vesz.

Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

27/2012.(VIII. 06.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
képviselő-testületi tagokat 2012. augusztus 1-től 2012. december
31-ig 5.000 Ft/hó/fő Erzsébet-utalványban (étkezési utalványban)
részesít, mely utalvány hideg és meleg étel vásárlására használható
fel.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy az
utalványok megrendeléséről, illetve az utalvány díja és járulékai
összegének biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal és 2012. december 31.
Felelős:   Kovács Gyula RNÖ elnök

Javasolja, hogy írják ki újra a középiskolás gyerekek részére a tanulmányösztönző pályázatot
az elmúlt évekhez hasonlóan. Javasolja, hogy a támogatást csak azok kaphassák, akiknek
nincs igazolatlan iskolai hiányzásuk.

Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

28/2012.(VIII. 06.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot hirdet a
2012/2013-as tanév első félévére

A ROMA SZÁRMAZÁSÚ KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ GYEREKEK
RÉSZÉRE

A pályázat célja: A roma származású gyermekek továbbtanulásának elősegítése a
tanulmányok befejezésének ösztönzése

A pályázat feltétele:
 A tanulónak bihartordai állandó lakosnak és életvitelszerűen Bihartordán tartózkodó

roma származásúnak kell lenni.
 Igazolatlan hiányzása nem haladhatja meg a 10 órát.

A támogatás összege: a támogatás a tanulót havonta iskola időszakban illeti meg 2012.
szeptember 1-től 2013. január 31-ig, II. félévben 2013. február 1-től 2013. június 30-ig.

Mértéke: 2,5-3,4-es tanulmányi átlag esetén: 1.000 Ft/hó
3,5-4,4-es tanulmányi átlag esetén: 1.500 Ft/hó

  4,5 fölötti átlag esetén: 2.000 Ft/hó

A támogatást a Polgármesteri Hivatal folyósítja utólag minden hónap 5. napjáig.



A  jogosultságot 2013. február hónapban felül kell vizsgálni és a támogatást  a tanulmányi
eredmény függvényében ismételten megállapítani.

A támogatást a következő megállapításig szüneteltetni kell, ha az iskola értesítése alapján a
tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát meghaladja.
Meg kell szüntetni, ha tanulmányait megszakítja.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL A FÉLÉVENTE A BIZONYÍTVÁNY
MÁSOLATÁT!
A pályázatot a tanuló szüleje, illetve törvényes képviselője nyújthatja be 2012. szeptember 15-
ig  a Polgármesteri Hivatalba.

A pályázatról  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő ülésén dönt.

A pályázatnak tartalmaznia kell a tanuló személyi adatait, lakcímét, az oktatási intézmény
megnevezését, ahol a tanulmányokat folytatja.
Nyilatkozatot, hogy a roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát, illetve kötelezettséget
vállal arra, hogy 5 napon belül a Polgármesteri Hivatalba bejelentést tesz, ha a gyermek
tanulmányait megszakítja.

Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy a pályázati kiírásról
gondoskodjon.
Határidő:  azonnal
Felelős: Kovács Gyula RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a  Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát jogszabályváltozások miatt
módosítani kell. A módosításhoz szükséges a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületének véleménye is. Javasolja az alapító okirat módosításával értsen egyet a képviselő-
testület.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

29/2012.(VIII. 06.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosításával egyetért.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy
véleményüket a képviselő-testületi ülésen ismertesse.
Határidő: 2012. augusztus 09.
Felelős:   Kovács Gyula RNÖ elnök

A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a
Roma  Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az ülést berekesztette.

k.m.f.

Kovács Gyula     Ferenczik Ildikó
RNÖ elnök    jegyzőkönyv-hitelesítő


