Jegyzőkönyv
3/2012. sz. ülés
Készült: 2012.07.10-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI
ülésén.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4
kisebbségi képviselőből 4 jelen van. Az elnök elmondja, hogy azért került sor rendkívüli ülés összehívására, mert
úgy gondolja, hogy meg kell beszélni a hagyományőrző tábor tapasztalatait, valamint tájékoztatni kívánja a
képviselőket a választással kapcsolatos testületi felterjesztéssel és szükséges lenne a települési önkormányzattal
kötendő megállapodás jóváhagyása is. Az elnök ezt követően az elnök Pencz Ferenc személyében javaslatot tesz a
jegyzőkönyv hitelesítőjére, mely javaslatot a testület egyhangúan jóváhagy, majd az elnök javaslatot tesz az ülés
napirendjére, melyet a jelenlévők az alábbiak szerint, egyhangúan elfogadnak:
Napirend:
1./ Beszámoló a nemzetiségi táborról
Előadó: elnök
2./ A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezése
Előadó: elnök
3./ A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: elnök
4./ Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 2012. július 2-8. között a hagyományőrző tábor Balatonfenyvesen
rendben lezajlott. A résztvett gyerekek nagyon örültek a lehetőségnek, még külön köszönő lapot is készítettek. A
programok – előadás, tánctanulás, kirándulások – megvoltak. A program összesen 976.642,- ft-ba került, ebből
legdrágább a szállás (352.867,- ft) és az étkezés (392.595,- ft) volt. Az önkormányzati kisbusz, nagybusz és a saját
gépkocsi használat összesen 87.920,- ft-ba került. Hangsúlyozza, hogy ez csak azért került ennyibe, mert a
települési önkormányzat csak a benzinköltség megfizetését kérte és nem kért külön pénzt a használatért, sofőrért
stb. Az előadók 80ezer ft-ba kerültek. Ezen kívül összesen 63.260,- ft összegben voltak egyéb kiadások pl. vonat,
hajó, vízibicikli, belépők, gyógyszer. Az egyik kislánynak éjjel megfájdult a foga és el kellett vinni az ügyeletre. A
szöveges és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, nagyon reméli, hogy a pályázati támogatáshoz való
hozzájutás gördülékenyebb lesz mint tavaly. Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Pencz: Javasolja, hogy a jövőben a tábor legyen meghirdetve úgy, hogy a résztvenni kívánok nyújtsanak be
pályázatot és úgy legyenek kiválasztva a résztvevők.
Váriné: Egyet ért, mert akik nem jutottak el a táborba még a polgármestert is megkeresték, hogy miért nem
mehettek. Tudomásul kell venni, hogy a pénzügyi lehetőségek végesek és így a résztvevők száma is kötött.
Mivel egy állandó pedagóguskísérővel zajlott a tábor, nem akart túlságosan kicsiket elvinni.
Kalányos: A programok összeállításában ő szeretne a jövőben nagyobb feladatot felvállalni.
Váriné: Erre lehetőség lett volna még a pályázat benyújtása előtt és aktívan résztvenni a programok
összeállításában, amikor erről egyeztetett a testület. Nagyon jók voltak a programok a romológiai előadástól
a tánctanulásig, a gyerekek élvezték. Mivel nagyon jó volt az idő, többet szerettek volna fürödni a
Balatonban, de arra is volt elég lehetőség.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
14/2012.(VII.10.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi RNÖ Képviselő-testülete az elnök szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2012. július 2-8. közötti
balatonfenyvesi hagyományőrző táborról jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a pályázati beszámolót a beszámolóban foglaltak szerint
benyújtsa.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.07.20.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
14/2012.(VII.10.)RNÖ határozat
A Dunafalvi RNÖ Képviselő-testülete az elnök szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2012. július 2-8. közötti

balatonfenyvesi hagyományőrző táborról jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a pályázati beszámolót a beszámolóban foglaltak szerint
benyújtsa.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.07.20.
Határidő: 2012.07.20.
2. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábbi megbeszélések szerint a dunafalvi és a szeremlei roma
nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(továbbiakban: Njtv.) 79.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörünkben eljárva – közösen kezdeményezik (lsd.mell.)
a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
28/2012.(III.6.)Korm.rendelet 3.§ (6)bekezdésének hatályon kívül helyezését valamint az Njtv. 56.§
(1)bekezdésének módosítását, mivel az általános támogatás összegének valamint a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásának a népszámlálási adatokhoz való kötése magasabb rendű jogszabályba
ütközik és sérti a nemzetiségi jog gyakorlását. A kezdeményezést Zsigó Róbert országgyűlési képviselő úrnak, az
Országos Roma Önkormányzatnak, a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzatnak valamint Dr. Latorcai Csaba
helyettes államtitkárnak került megküldésre. Az elnök elmondja, hogy a mai napig a helyettes államtitkár válaszolt
a kezdeményezésre (lsd.mell.), mely választ szóban ismerteti. Az elnök elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat csatlakozott a kezdeményezéshez (lsd. mell.), melyet ugyancsak ismertet.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Pencz: Többször, több fórumon volt már szó arról, hogy a választás lehetőségének és a finanszírozásnak a
népszámlálási adatokhoz való kötése igazságtalan és nem megalapozott, úgy gondolja, hogy a
kezdeményezés indokolt.
Orsós: Majd kiderül még, hogy mit válaszolnak a többiek.
Váriné: Természetesen ismertetni fogja a kezdeményezésre érkezett válaszokat a továbbiakban is. Úgy gondolja,
hogy össze kell fogni a nemzetiségi önkormányzatoknak és nem hagyni magukat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
15/2012.(VII.10.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi RNÖ Képviselő-testülete a Szeremlei RNÖ Képviselő-testületével közösen - a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 79.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörünkben eljárva –
kezdeményezik a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló 28/2012.(III.6.)Korm.rendelet 3.§ (6)bekezdésének hatályon kívül helyezését valamint az Njtv. 56.§
(1)bekezdésének módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a kezdeményezést lehető legszélesebb körben terjessze és
támogatókat szerezzen a módosítás végrehajtásához.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.12.31.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
15/2012.(VII.10.)RNÖ határozat
A Dunafalvi RNÖ Képviselő-testülete a Szeremlei RNÖ Képviselő-testületével közösen - a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 79.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörünkben eljárva – kezdeményezik a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.)Korm.rendelet 3.§ (6)bekezdésének
hatályon kívül helyezését valamint az Njtv. 56.§ (1)bekezdésének módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a kezdeményezést lehető legszélesebb körben terjessze és
támogatókat szerezzen a módosítás végrehajtásához.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.12.31.
3. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy szükséges a települési önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálata. A hivatal elkészítette az erre vonatkozó írásos előterjesztést, melyet átad a képviselőknek és annak
tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
Kalányos: Ebben az van leírva, ahogy most is zajlik a munka.
Váriné: Igen, az új megállapodásban változtak a jogszabályi hivatkozások a törvények megváltozása miatt, de
eddig is így mentek az ügyek és jó a kapcsolat a települési önkormányzattal is a hivatallal is.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök a melléklet szerinti határozat-tervezetet bocsátja

szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
16/2012.(VII.10.)RNÖ határozat
Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dunafalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testületével kötendő együttműködési megállapodást megtárgyalta és azt a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a település polgármesterét értesítse és
felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Pencz: Az előző pályázatról megérkezett-e az elnyert támogatás?
Váriné: Még nem és ez nagyon nagy gond, mert a tábor sokba került, a feladatalapú támogatás kevés az előző
évhez képest. Már újra megkereste a folyósítót annak érdekében, hogy megjöjjön a pénz.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
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