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JEGYZOKONYV

rÉszÜtr: 2013. februtír 1I-én a Bihartorda Roma Nemaetiségi onkormtÍnyzat képviselő-
testíjletének nyíIt ülésén 15.00 órakor

]ELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv meIlékleteként csatolva.

KqVÁCS GYULA elnök köszönti a képviselő.testületi tagokat és Petrucz Sándor jegyzőt. A
jelenléti iv a|apján megállapítja, hogy a 4 fő képviselő+estületi tagból mind a 4 fő jelen van,
így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

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

NAPIRENDI PONTOK:

1.) A 2013. évi költségvetés megtárgyalása.
EIőadó: KovtÍcs Gyula elnök

2.) Különfélék.

I.NAPIRENDI PONT:
A 2013. évi költségvetés megtárgyalása.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

KqVÁCS GYULA a költségvetéssel kapcsolatban elmondja' hogy javasolja a testületi tagok
részére 5.000 Ft összegű Erzsébet-utalvány megállapítását 6 hónapra, vetómagra 200.000 Ft.
otjavasol, a csirkéknek táp takarmányra 90.000 Ftot' tanulmányi ösáöndíjra 60.000 Frot, az
ovisok és általános iskolás gyerekek farsangi rendezvényéhez 10-10 ezer Ft-ot, miírcius 15-i
megemlékezés koszorúzására 4.000 Ft-ot, ,,Leg a láb'' néptánccsopoÍ részére 10.000 Frot'

VÁNYAI JÓZSEFNÉ pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy az Erzsébet utalvány 6 havi
összege 120.000 Ft és 60.000 Ft a járulék még az utalvríny utiíLrr.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 4 igen szavazaÍ1al, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghoáa az alábbi hatétrozaÍot:

l/2013.(II, 11') RNo. sz hatttrozaí:
Bihartorda Roma Nemzetiségi tnkormanyzat képviselő-testülete
2013. évi költségvetését
738 ezer Ft bevéte|lel

738 ezer F.t kiadássa|
- me|yből Í20 ezer Ft bérje|legű kiadás

60 ezer Ft járulék
558 ezer Ft összes doloqi

fogadj a el.
Határidő: 2013' december 31.
Fe|e|ős: Kovács Gvu|a e|nök



KoVACs GYULA elmondja' hogy minden év január 01. napjáig felül kell vizsgálni a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött megállapodást. A tavalyi
megállapodással kapcsolatban mondjiík el éSzrevételeiket.

PETRaCZ SÁNDox elmondja, hogy a megállapodás, amit 2012. június 11-én megkötöttek
a jelenlegi szabályozásoknak megfelel. Az sZMsZ-t nem kell módosítani, mivel a
megállapodás sem kerül módosításra emiatt. Az önkormányzat képviselő.testületének is
módosítás nélkül el|ogadásra javasolja 2013. évre.

Az clhangzott jar'aslattal a kópr iscIo-tcsLü |ct cg)ctón. -l igcn szar azatta|. cIlcnszarazat ós
tartózkodás nólkijl meghozta az alábbi hatarozatot:

2/2013.(II. 11.) RAIO' sz. hattírozat:
Biharlorda Roma Nemzetiségi Önkormrfuryzat képviselo-testülete a
helyi önkormányzaÍ és a nemzetiségi önkormányzat közöÍt 2012.
május 29-én a 1'7l2012.(Y . 29.1 RNÖ. sz. határozattal elfogadott
együttműködési megállapodásban foglaltakat váltoZatás nélkül
fenntartja.

KOVÁCS GYULA elmondja, hogy az elmúlt év során kötöttek együttmiiködési
megállapodásokat, melyeket most újra megkötötték, mivel az Önkormányzat neve Roma
Nemzetiségi tnkormányzatra változott. Megújították a megállapodást a Bihartordai
Református Egyhrízközséggel, a Nagyrábé Nagyközség Roma Nemzetiségi Ónkormányzattal,
a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központjának Gyermekjóléti
Szolgridatál a|. a Bihanordai Községi tnJ<ormányzaL Védönői Szolgálatával. az Alta|anos
Iskolával' az Ovodáva|, a Néphazzal. Javasolja az együttmííködési megáltapodások
elfogadását.

Az elhangzottakkal, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltakkal a képviselő.
testület egyetért, 4 igen szavazatta|, e||enszayazat és tar1ózkodás nélkül meghoáa az a|ábbi
hatarozatokat:

3/2013'(II. 11.) RNo. sz hatórozaÍ:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormanyzat képviselő-testülete
együttmííködési megállapodást köt a Bihartordai Református
Egyházközséggel.
Megbizza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: RovtÍcs cvula RNo eInök

yzat képviselő-testülete
együttmúködési megállapodást köt a Nagylábéi Nagyközség Roma
Nemzetisési tnkormánvzattal.
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Megbízza a Roma Nemzetiségi Öntormányzat eln<ikét, hogy a
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
FeIeIős: KovtÍcs Gyula RNo elnök

5/20I3.(II, 11) RNÖ. sz. határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormanyzat képviselö-testülete
együttműködési megállapodást köt a Bihartordai Református
Egyhrízközség Diakóniai Központjrínak Gyermekjóléti
Szolgálatával.
Megbizza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a
megállapodásban foglaltak betartásiiról gondoskodj on.
Hatóridő: foIyamatos
Felelős: Kovtics Gyula RNt elnök

együttműködési megállapodást köt a
iitonkormányzat Védőnői SzoIgá|aLáva|.

yzat képviselő-testülete
Bihartordai Községi

Megbízza a Roma Nemzetiségi tnkormányzat elnökét, hogy a
megállapodásban foglaltak betartásaról gondoskodjon'
Hatdridő: foIyamatos
Felelős: Kovtics Gyula Wt elnök

7/2013.(II. I1.) RNt. sz' határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi tnkormányzat képviselő.testülete
együttműködési megállapodást köt a Móricz Zsigmond Altalános
Iskolával.
Megbizza a Roma Nemzetiségi onkormrínyzat elnökét. hogy a
megállapodásban foglaltak betartásaról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: KovtÍcs Gyula Wt etnök

8/2013,(II. I1.) RNt' sz" határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseló-testülete
együttműködési megállapodást köt a Bihartordai Napköziotthonos
(.rvodaval.

Megbízza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. hogy a
megállapodásban foglaltak betartásiíról gondoskodjon.
Határidő: foIyamatos
Felelős: KovtÍcs Gyula RNÓ elnök

9/2013.(II' 11.) RNÓ. sz határozat:
Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseló-testülete
együttmúködési megállapodást köt a Bihaftorda Községi Könyr,.tár
és Néphazzal.
Megbizza a Roma Nemzetiségi tnkormányzat elnökét. hogy a
megállapodásban foglaltak betartásaról gondoskodj on.
Hatdridő: foIyamatos
Felelős: Kovtics Gyula RNo elnök
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KoVACs GYaLA elmondja, hogy a Biharlordai Református Egyházközséggel, a Nagyrábé
Nagyközség Roma Nemzetiségi tnkormányzattal, a Bihartordai Református Egyházközség
Diakóniai Központjr{nak Gyermekjóléti Szolgálatával' a Bihartordai Községi Önkormibyzat
Védőnői Szolgálatával, az Általános Iskolával, az Ővodáva|, a NépháZzal kötött
megállapodásokat az SZMSZ 4' sz' mellékleteként kell keze|ni, ezért szükséges ezen
esetekben az SZMSZ módosítása' Kéri a testület tagjait, hogy az SZMSZ módosítását
elfogadni szíveskedj enek.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetéÍt, 4 igen szavazallal, ellenszavazat és
tar1ózkodás nélkül meghozta az a|ábbi hatá!Íozatot..

10/82013'(11 11.) RNÓ, sz hatttrozat:
Bihartorda Roma Ncmzctisógi onkormrín1'zat kóp.r,.isclő+cstülctc a
22l201'2.(w. 11.) RNt sz. hatéLrozatIa| elfogadott Szervezeti és
Működési Szabá|yzat VIII. fejezetének 2. pontj át az a|ábbi
mellékleüel egészíti ki:

''4.szrímú 
melléklet: egyéb együttműködési megállapodások''

KOVÁCS GYaLA javasolja a képviseló-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálatot 5.000 Fttal
tiímogassiik. Ugyanis mint mindenki tudja egy család elutazott rokonlátogatásra és sajnos
fejtetűvel jöttek vissza. A gyerekeket le kellett kenni tetűirtóval és a védőnői szolgá1atnál lévő
tetiiirtószer is elfogyott. EZért javasolja' hogy a tetűiftószer vásárlásához 5.000 Ft támogatáSt
nyújtsanak.

Az elhangzoÍt javaslattal a képviselő-testület egyetér1, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tarlózkodás nélkül meghozta az a|ábbi haÍáÍozaÍoÍ..

11/2013.(II. 11.) RNo. sz. hatórozat:
Biharlorda Roma Nemzetiségi onkormányzat képviselő-testülete a
Bihar1ordai Községi tnkormányzat Védőnői Szolgálata részére
5.000 Ft támogatást nyújt fejtetű irtószer vásarlásara.
Megbizza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy az
összeg biáosításaról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovtics Gyula RNo etnök

A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, tobb kérdés, illetve hozzászó|ás nem
hangzott el. Az elnök a segélykérelmek véleményezésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést
pedig 1 6,00-kor berekesztette.
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