
 

                                        Báránd Község  Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

                                                    2013. augusztus 01-i ülésének 

 

                                                       J e g y z ő k ö n y v e 

 

 

26/2013. (VIII.01. RNÖ  határozat:  a Képviselő-testület elfogadta a2013.VIII.01- ülés 

napirendjét. 

 

27/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatás előterjesztés szerinti felhasználását –kirándulásra 350.000 Ft-  jóváhagyja 

 

 28/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 
Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatás előterjesztés szerinti felhasználását –roma bál 400.000 Ft-  jóváhagyja. 

 

29/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatás előterjesztés szerinti felhasználását –tanulmányi támogatás  40.000 Ft-  jóváhagyja  

 

30/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 
Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatásból 60.000 Ft felhasználását hagyja  jóvá a roma iskolás korú gyermekek 

füzetcsomag beszerzéséhez, arányos felosztás alkalmazásával. 

 

31/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a ruhapénz 

felhasználási célról a döntést elnapolja. 

 

32/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri Kovácsné 

Csatári Éva elnököt, hogy 2013.augusztus 2-án Budapesten megrendezésre kerülő Holocaust 

megemlékezésen a Bárándi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot képviselje és a szervezési 

munkákban részt vegyen. 

 

 33/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja Kiss 

Gyuláné óvodavezetői pályázatát. 

 

34/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

RNÖ tevékenységét bemutató internetes közösségi oldal létrehozását. 



 

J e g y z ő k ö n y v 
Báránd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. augusztus 01-én megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:  Kovácsné Csatári Éva   elnök 

    Csatári Vilmos   képviselő 

    Csikiné Nagy Mária   képviselő 

                                         

     

Jelen van továbbá:  Dr. Kiss Gyula   jegyző 

    Szilágyi Klára              pénzügyi előadó 

Kovácsné Csatári Éva elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképességét. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az 

alábbiak szerint határozta meg jelen ülésének napirendjét: 

 

                          26/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 1./ Feladatalapú támogatás felhasználása 

      Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnöke 

 2./ Holokauszt megemlékezés 

      Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnöke 

                                    3./  Különfélék                   

 

Az 1. napirend keretében Kovácsné Csatári Éva elnök elmondta, hogy a feladatalapú 

támogatási pályázat elbírálása megtörtént, a támogatás összege 942.492 Ft a mai napon 

megérkezett a pénzforgalmi számlára. Az előterjesztés készítésekor még nem volt ismert az 

összeg, így a mai napon már pontosítani lehet a pályázatnak megfelelő felhasználási keret 

összegeket. 

Az előterjesztés alapján a Szentkúti kirándulás (teljes ellátással)  2013.08.11-én kerülne 

megrendezésre, melynek költsége 350.000 Ft.         

Csikiné  Nagy Mária képviselő elmondta , hogy 2012.évben is nagyon jól sikerült a 

máriapócsi kirándulás,sok résztvevőnek szereztek örömet ezzel a rendezvénnyel.                                          

Több hozzászólás nem hangzott el, az elnök szavazást kért, melynek eredményeként  3 igen 

szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

 

                             27/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatás előterjesztés szerinti felhasználását –kirándulásra 350.000 Ft-  jóváhagyja. 

Felkéri elnök asszonyt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A feladatalapú támogatás további felhasználási célja a hagyományőrző kulturális romabál író-

olvasó találkozóval egybekötve, mely szeptember 6-án kerülne megrendezésre. 
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Csatári Vilmos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az önkormányzat támogatásként a 

művelődési ház bérleti díjától eltekinthetne. 

Dr. Kiss Gyula jegyző javasolta, hogy a bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelmet készítsék 

el és adják be a Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére. 

Kovácsné Csatári Éva elnök elmondta, hogy az előterjesztésben leírt rendezvény költsége 

400.000 Ft lesz. 

Több hozzászólás nem hangzott el, az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen 

szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

 

                             28/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatás előterjesztés szerinti felhasználását –roma bál 400.000 Ft-  jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

Kovácsné Csatári Éva elnök  a feladatalapú támogatás további felhasználási céljaként 

javasolja, hogy az általános iskola roma tanulói 3-8.osztályig év végi osztályzataik alapján 

tanulmányi támogatásban részesüljenek az alábbiak szerint: 

 

2,8-3,4 tanulmányi átlag    3.000 Ft 

3,5-3,9 tanulmányi átlag    5.000 Ft 

4,0-4,4 tanulmányi átlag    8.000 Ft 

4,5-                                   10.000 Ft 

A kiosztandó pénzösszeg 40.000 Ft. 

Kovácsné Csatári Éva elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

  

                               29/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatás előterjesztés szerinti felhasználását –tanulmányi támogatás  40.000 Ft-  jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

Az előterjesztés tartalmazza további felhasználási célként az iskolakezdési füzetcsomagok 

kiosztását 50.000 Ft értékben. 

Csatári Vilmos képviselő szerint különbséget kell tenni az alsós és felsős füzetcsomag között, 

szerinte meg kell emelni a kiosztandó összeget 60.000 Ft-ra. 

 

Kovácsné Csatári Éva elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

 

                               30/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a feladatalapú 

támogatásból 60.000 Ft felhasználását hagyja  jóvá a roma iskolás korú gyermekek 

füzetcsomag beszerzéséhez, arányos felosztás alkalmazásával. 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 
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A határozati javaslat tartalmazza a ruhapénz kérdését is, mely szerint 30.000 Ft/fő összegben 

kerülne megállapításra.          

 

Dr. Kiss Gyula jegyző javasolta, hogy fenti kérdésben először a Kormányhivatal 

állásfoglalását kell kérni, hogy ilyen jogcímen történhet- e kifizetés.         

Kovácsné Csatári Éva elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

               

                       31/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete a ruhapénz 

felhasználási célról a döntést elnapolja. 

Felkéri Dr. Kiss Gyula jegyzőt az állásfoglalás megkérésére. 

 

A 2. napirend a keretében Kovácsné Csatári Éva elnök elmondta, hogy a Nemzeti Roma 

Összefogás megkereste, hogy vegyen részt a Budapesten 2013. augusztus 2-án megrendezésre 

kerülő holocaustban elveszített roma és zsidó áldozatok emlékére rendezett megemlékezésen.  

Kovácsné Csatári Éva elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

 

                       32/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri Kovácsné 

Csatári Éva elnököt, hogy 2013.augusztus 2-án Budapesten megrendezésre kerülő Holocaust 

megemlékezésen a Bárándi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot képviselje és a szervezési 

munkákban részt vegyen. 

Határidő:  2013. augusztus 02. 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

3. Különfélék napirend keretében megtárgyalásra került a meghirdetett óvodavezetői 

pályázatra beérkezett 1 db pályázat., melyet a jelenlegi óvodavezető nyújtott be. 

A pályázat elbírálási határideje 2013. augusztus 31. 

Kovácsné Csatári Éva elnök elmondta, hogy Kiss Gyuláné óvodavezető eddigi munkájával 

maximálisan elégedettek a szülők,munkatársak, így a benyújtott pályázat alapján javasolja a 

vezetői kinevezést.  

 

Hozzászólás nem történt, így Kovácsné Csatári Éva elnök szavazást kért, melynek 

eredményeként 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

  

                      33/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja Kiss 

Gyuláné óvodavezetői pályázatát. 

Fenti döntésről tájékoztatja Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 
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Különfélék napirend keretében Kovácsné Csatári Éva elnök javasolta az RNÖ részére 

internetes közösségi oldal létrehozását. Tevékenységükről, az aktuális eseményekről  az 

érdeklődők részére szélesebb körű tájékoztatást lehetne nyújtani. 

A képviselők is hasznosnak tartották az internetes oldal létrehozását. 

 

Kovácsné Csatári Éva elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

  

                          34/2013.(VIII.01.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

RNÖ tevékenységét bemutató internetes közösségi oldal létrehozását. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

Különfélék napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Kovácsné Csatári 

Éva  RNÖ elnök megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

Dr. Kiss Gyula                                   Kovácsné Csatári Éva 

        jegyző             RNÖ elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


