
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének nyílt 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 Fegyverné Gyarmati Éva tagintézmény-vezetőt.
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 E N D I   P O N T O K :

1.) A 2012. III. n. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Kovács Gyula elnök

2.) A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Kovács Gyula elnök

3.) Különfélék.

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

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

30/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete
a 2012. évi költségvetés III. n. évi beszámolóját az alábbiak szerint
fogadja el:

1.453 ezer Ft bevétellel
1.453 ezer Ft kiadással, melyből

Személyi juttatás:    100 ezer Ft
Járulék:      31 ezer Ft
Dologi kiadás: 1.023 ezer Ft
Egyéb műk.                299 ezer Ft

Tényleges bevétel: 1.453 ezer Ft
Tényleges kiadás:     550 ezer Ft

Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
2012. évi költségvetési gazdálkodás teljesítéséről gondoskodjon
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kovács Gyula RNÖ elnök
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II.  N A P I R E N D I    P O N T :
A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

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

31/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
2013. évi költségvetés tervezetét  2013. február 15-ig nyújtsa be a
testületnek.

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Kovács Gyula RNÖ elnök

III. N A P I R E N D I     P O N T :
KÜLÖNFÉLÉK:

KOVÁCS GYULA javasolja, hogy írjanak ki roma családokat felzárkóztató pályázatot ismét
konyhakert megműveléséhez vetőmag burgonya, hagyma, zöldségmag biztosítására.
Javasolja, hogy a pályázatban csak az állandó bihartordai lakcímmel és életvitelszerűen
Bihartordán tartózkodó roma családok vehessenek részt és csak az állandó lakóhelyük és
tartózkodási helyükön lévő kerthelyiség megművelését, gondozását segítheti elő.
Javasolja továbbá, hogy a konyhakertnek legalább 150-200 m2-nek megfelelő területet
kelljen felásni, vagy felszántatni. Javasolja továbbá, hogy csak az kapjon vetőmag
támogatást, akinek a kertje 2012. december 25-ig fel lesz ásva, vagy ki lesz  szántva. Aki
pedig az idén nem művelte meg, ne kaphasson támogatást 3 évig.
Javasolja, hogy vetőmagra 200.000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület az ez évi
költségvetésből.

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

32/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi  Önkormányzat képviselő-testülete
roma családokat felzárkóztató pályázatot hirdet, melyben
konyhakert megműveléséhez vetőmag burgonyát, hagymát,
zöldségmagot biztosít.
A pályázat feltételei:
1. A pályázatba csak állandó bihartordai lakcímmel és
életvitelszerűen, Bihartordán tartózkodó roma családok vehetnek
részt.
2. Csak az állandó lakhelyük és tartózkodási helyükön lévő
kerthelyiség megművelését, gondozását teszi, illetve segíti elő.
3. A konyhakertnek legalább 150 – 200 m2-nek megfelelő területet
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kell felásni vagy kiszántani, és biztosítani kell a roma nemzetiségi
képviselőknek annak ellenőrzését legalább 2 alkalommal.
- első ízben a vetőmag kiosztása előtt, hogy a kert fel van-e szántva
vagy ásva - második alkalommal júliusban, hogy a vetőmag
valóban a földbe került-e.
4. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó nem a megpályázott
földterületbe veteményezett, vagy a vetőmagot eladta, az
elkövetkező évekre, vagyis 2015-ig automatikusan kizárja magát a
pályázat lehetőségeiből, és ebben az esetben a vetőmag árát köteles
megtéríteni.
A pályázat beadási határideje: 2012. 12. 30.
A Roma Nemzetiségi  Önkormányzat a vetőmagra 200.000 Ft-ot
biztosít a 2012. évi költségvetésből.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
pályázat kiírásáról, illetve a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal és december 30.
Felelős: Kovács Gyula RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA elmondja, hogy a „Minden gyerek lakjon jól! Alapítványt fel kellene
keresni és a jövő évre segítséget kérni a családoknak. Javasolja, hogy 1 fő képviselő
Ferenczik Ildikó telefonjára ebben az évben még egyszer 5.000 Ft értékű telefonkártyát
vásárolhasson ezen alkalomból is, hogy ne a saját költségén telefonáljon, hisz tiszteletdíjat
úgysem állapítottak meg maguknak.

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

33/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
Ferenczik Ildikó képviselő  részére a 2012. évi költségvetés terhére
Egyszeri 5.000 Ft kártyafeltöltést biztosít.
Megbízza a Roma Nemzetiségi  Önkormányzat Elnökét, hogy az
összeg biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Kovács Gyula RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA kéri a testület állásfoglalását abban, hogy mi legyen, adjanak-e a
családoknak karácsonyra csomagot, vagy roma bált szervezzenek.

SUKI ÁDÁM véleménye szerint sokkal jobb lenne a csomag, mint a bál, aki táncolni akar
táncolhat, elmehet bulizni, de a csomagnak sokkal jobban örülne mindenki és rá is vannak
szorulva a családok.

KOVÁCS GYULA  elmondja, hogy összesen 60  roma család van Bihartordán, véleménye
szerint aki Bihartordán életvitelszerűen lakik 5.000 Ft összegű élelmiszercsomaggal
ajándékozzák meg. A jövőben pedig ha ilyen lesz, csak azok kaphassanak, akik legalább 1 éve
bihartordai lakosok. Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetért, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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34/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi  Önkormányzat képviselő-testülete
minden bihartordai roma család részére lakásonként 5.000 Ft
értékű karácsonyi csomag adományozásáról döntött. Dönt továbbá
arról, hogy a jövőben csak azok a családok részesülhetnek
karácsonyi csomagban, akik legalább 1 éve bihartordai lakosok.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
csomag elkészítéséről, illetve átadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. december 24.
Felelős: KOVÁCS GYULA RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA elmondja, hogy az Önkormányzatnak vannak még hiányos eszközei a
munkavégzéshez, szükség lenne még 1 db sarokcsiszolóra és korongra.  Az áraknak utána
érdeklődött, 10.000 Ft alatt már lehet kapni.  Javasolja, hogy egy db sarokcsiszoló és a
hozzátartozó korong megvásárlásához 10.000  Ft-ot biztosítsanak a 2012. évi költségvetés
terhére.

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

35/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete
a Bihartorda Községi Önkormányzatnál a munkavégzéshez 1 db
sarokcsiszoló és a hozzátartozó korong vásárlásához 10.000 Ft-ot
biztosít  a 2012. évi költségvetésből.
Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét fenti
munkagép megvásárlásával, illetve az összeg biztosításával.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős:   Kovács Gyula RNÖ elnök

KOVÁCS GYULA elmondja, hogy az augusztusi  testületi ülésen nem döntöttek az október
23-i ünnepi megemlékezés koszorújával kapcsolatban. Minden évben szokott a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a megemlékezésen koszorúzni, így most is koszorúzott. A
koszorú 1.250 Ft-ba került. Kéri a testület tagjait, hogy utólag határozatban döntsenek a
koszorú árának biztosításáról.

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

36/2012.(XI. 05.) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete
az október 23-i megemlékezésen a Kossuth-szobornál koszorút
helyezett el. A koszorú megvásárlásához 1.250 Ft-ot biztosított a
2012. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kovács Gyula RNÖ elnök
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A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott
el, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nyílt ülést berekesztette, az önkormányzati
hatósági ügyek intézésére pedig zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Kovács Gyula Ferenczik Ildikó
 elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő


