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Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

3915-2/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Képviselő-testület 2021. augusztus 11. napján 1500 órakor megtartott üléséről 

 

 

Az ülés helye: Városháza ülésterme  

 

 

Jelen vannak: Kun Józsefné, Sukiné Krizsán Klaudia 

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Nagy Erzsébet jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gelencsér Renáta 

 

 

Kun Józsefné elnök 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy Rafael Lajos képviselő igazoltan 

van távol, jelen van két fő, így a képviselő-testület határozatképes. Ezzel az ülést megnyitom. 

A jegyzőkönyvet Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes asszony fogja hitelesíteni. 

Javasolom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület. Négy 

napirendi pont lesz, illetve zárt ülésre egy napirendi pont. Megkérdezem a Képviselő-testület 

tagjaitól, hogy ki ért egyet a felsorolt napirendi pontokkal? 

 

A Képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1/2021. (VIII.11.) R.N. Kt. normatív határozata 

Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

1./ Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 

11-i ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről, 

tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről 
 

2.) Javaslat a Veszélyhelyzetben hozott Elnöki döntések megerősítésére 

- 3/2020. (XII.17.) Elnöki Határozat  HEP elfogadása 

- 4/2020. (XII.17.) Elnöki Határozat 2021. évi munkaterv elfogadása 

- 1/2021. (I.29.) Elnöki Határozat  Együttműködési megállapodás Dunavecse 

Város Önkormányzattal 

- 2/2021. (I.29.) Elnöki Határozat  2019. évi pénzmaradvány jóváírása 
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- 3/2021. (II.15.) Elnöki Határozat  2021. évi költségvetés 

- 4/2021. (II.22.) Elnöki Határozat  2020. évi költségvetés 1. sz. módosítása 

- 5/2021. (V.28.) Elnöki Határozat 2020. évi zárszámadás 

 

3.) Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1 – 7. havi 

teljesítéséről 
 

4.) Javaslat 2021. augusztus 14. napján Roma Nap megtartására 

 

Zárt ülés:  
1.) Köztartozással kapcsolatos adatkérés 

 

2./ A határozatról értesülnek: 

- Kun Józsefné elnök 

- Nagy Erzsébet jegyző 

 

A napirendi pontok elfogadása után megkezdődik a tárgyalásuk. 

 

1.) Napirend 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről, 

tájékoztató a két ülés közötti jelentősebb eseményekről 

 

Kun Józsefné elnök 

Lejárt határidejű határozatunk nem volt. Az utolsó testületi ülésünk 2020. szeptember 15. 

napján volt. A járványhelyzet miatt nem tarthattunk testületi ülést. A gyerekeknek az előző év 

decemberében állítottunk össze 200 darab Mikulás csomagot. Karácsonyra gyűjtöttünk a 

hátrányos helyzetű családoknak, úgy, ahogy szoktunk. Ezeket az adományokat ki is osztottuk. 

Programjaink, a COVID járvány miatt, nem voltak.  

Tavasszal ismételten elkezdtük az adományok gyűjtését, segítettünk a családokon, azokkal az 

adományokkal, amit mi is úgy kaptunk. 

Megyei gyűlések nem voltak, egyrészt a járványhelyzet miatt, másrészt meg a Bács-Kiskun 

Megyei Cigány Önkormányzat széthullott. 

 

Nagy Erzsébet jegyző 

A megyei önkormányzati választásokat még az ősszel kiírták, de a veszélyhelyzet miatt a 

kiírást visszavonták. 

 

Kun Józsefné elnök 

Bár a megyei önkormányzat nem ülésezik, ennek ellenére tartjuk a kapcsolatot a megyében 

élő romákkal. Sok település tart Roma Napot, fórumot és ezekre az alkalmakra mi is meg 

vagyunk hívva. Rendszerint ezekre a rendezvényekre el is megyünk, kapcsolatban maradtunk 

egymással. 

Voltunk Dusnokon, ahol egy nagy roma show-t rendeztek. Mi is részt vettünk rajta, a 

főzőversenyen marhapörköltet főzött mindenki. Ez egy nagy tehetségkutató verseny volt, ami 

elsősorban interneten zajlott, mert a válogatók idején nem lehetett még személyes kontaktusba 

kerülnünk.  

Nagyon sok roma tehetség került felszínre. Voltak énekesek, táncosok, cigány nyelven 

mondtak verset, és a döntő Dusnokon volt. Varga Viktor volt az egyik zsűri tag. Lesz 

folytatása is az eseménynek, a második forduló novemberben kezdődik majd.  
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Mi is szerettünk volna részt venni a tehetségkutatón, van két kislányunk, akik nagyon jól 

táncolnak, de sajnos, amikor jöttek volna felvenni az előadásukat, akkor Pestre el kellett 

utazniuk a testvéreikhez. Hátha most a második fordulóban részt tudnak venni.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el – a képviselők a tájékoztatót 2 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül tudomásul veszik. 

 

2.) Napirend 

 Javaslat a veszélyhelyzetben hozott Elnöki döntések megerősítésére 

 

Kun Józsefné elnök 

A napirend ismertetésére felkérem Nagy Erzsébet jegyzőasszonyt.  

 

Nagy Erzsébet jegyző 

A Kormány 2020. november 3-án veszélyhelyzetet hirdetett és a katasztrófavédelmi törvény 

értelmében ettől kezdve a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja, értelem 

szerűen a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét az elnök. A 

veszélyhelyzet kihirdetését követően nem volt testületi ülés, hanem az elnök egy személyben 

hozta meg a testületre háruló döntéseket. A veszélyhelyzet ideje alatt 7 elnöki döntés született, 

amik a napirendek között feltüntetésre kerültek.  2021 júniusa óta lehet ismételten testületi 

ülést tartani, így a veszélyhelyzet ideje alatt születő döntéseket, a testület elé kell tárni, és a 

testületnek kell utólagosan jóváhagynia az elnöki döntéseket. Az elkerülhetetlen helyzetekben 

születtek csak elnöki határozatok. 

 

Kun Józsefné elnök 

Köszönöm a napirend ismertetését Nagy Erzsébet jegyző asszonynak. A következő elnöki 

határozatok születtek, amelyekből a napirendhez kiküldésre került egy példány. A 3/2020. 

(XII.17.) Elnöki Határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról, a 4/2020. 

(XII.17.) Elnöki Határozat a 2021. évi munkaterv elfogadásáról, az 1/2021. (I.29.) Elnöki 

Határozat Együttműködési megállapodás megkötéséről Dunavecse Város Önkormányzatával, 

a 2/2021. (I.29.) Elnöki Határozat a 2019. évi pénzmaradvány jóváírásáról, a 3/2021. (II.15.) 

Elnöki Határozat 2021. évi költségvetés elfogadásáról, a 4/2021. (II.22.) Elnöki Határozat a 

2020. évi költségvetés 1. sz. módosításának elfogadásáról, valamint az 5/2021. (V.28.) Elnöki 

Határozat 2020. évi zárszámadás elfogadásáról szólt. 

Megkérdezem a Képviselő-testület tagjaitól, ki ért egyet a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

2020. évi 3., 4., valamint a 2021. évi 1., 2., 3., 4. és 5. sorszámú elnöki döntések 

jóváhagyásával? 

 

2/2021. (VIII.11.) R.N. Kt. normatív határozata 

a veszélyhelyzetben hozott Elnöki döntések megerősítésére 

H a t á r o z a t 

 

1./ A Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet 

ideje alatt született  

- 3/2020. (XII.17.) Elnöki Határozat  HEP elfogadása 

- 4/2020. (XII.17.) Elnöki Határozat 2021. évi munkaterv elfogadása 

- 1/2021. (I.29.) Elnöki Határozat  Együttműködési megállapodás Dunavecse 

Város Önkormányzattal 

- 2/2021. (I.29.) Elnöki Határozat  2019. évi pénzmaradvány jóváírása 

- 3/2021. (II.15.) Elnöki Határozat  2021. évi költségvetés 
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- 4/2021. (II.22.) Elnöki Határozat  2020. évi költségvetés 1. sz. módosítása 

- 5/2021. (V.28.) Elnöki Határozat 2020. évi zárszámadás 

számú elnöki határozatokat tudomásul veszi. 

 

A határozatról értesülnek: 

- Kun Józsefné elnök 

- Irattár 

 

3.) Napirend 

Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1 – 7. havi 

teljesítéséről 

 

Kun Józsefné elnök 

A napirend ismertetésére felkérem Nagy Erzsébet jegyző asszonyt. 

 

Nagy Erzsébet jegyző 

A kiadások alacsony szinten teljesültek, mindösszesen 98 711 Ft-ot költöttetek az idei évben. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy nem tudtatok mire költeni. A bevétel viszont több lett, mint 

amit vártatok, szerencsére, ez azt jelenti, hogy még van bőven pénzetek a hátralévő pár 

hónapra, megvalósíthatjátok az elképzeléseiteket.  

 

Kun Józsefné elnök 

A táblázatban rögzített kiadásaink egy része a Dusnokra történő eljutásunk útiköltsége volt.  

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető kérte, hogy tegyetek javaslatot, hogy a 371 712 Ft 

feladat alapú támogatás összege a költségvetés kiadási oldalán mely rovatban kerüljön 

feltüntetésre. 

Lenne egy javaslatom a felhasználásra. Mit szólnátok, ha megismételnénk a néhány évvel 

ezelőtti szemétszedési akciót? 

 

Kun Józsefné elnök 

Úgy gondolom, hogy lenne rá igény, mert sok a panasz. Egy-két háznál annyi szemét van, 

hogy lehet, hogy beszélnem kellene a Polgármester Úrral, hogy közösen, együtt szervezzük 

meg ezt az akciót, nekünk kevés erre a keretünk, de természetesen mi is hozzájárulnánk.  

 

Nagy Erzsébet jegyző 

Majd megbeszélitek a Robival, hogy melyik költségvetési fülre tervezze be, illetve erről majd 

kell egy költségvetést módosító határozatot hoznunk a következő ülésen.  

 

Kun Józsefné elnök 

Jó, hát szerintem a költségvetésben ehhez az összeghez felírhatjuk, hogy a település 

elhanyagoltabb részeinek megtisztításához használnánk fel.  

Nagyon sokan panaszkodnak nekem is a patkányok jelenlétére. Például a Móricz Zsigmond 

utcában nagyon sok a patkány.  

 

Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes 

Hát abba az utcába elég csak benézni.  

 

Kun Józsefné elnök 
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Ott már nagyon veszélyes a helyzet, fúrja a szomszéd házak falait is a patkány. 

Megköszönöm Nagy Erzsébet jegyző asszonynak a tájékoztatást. Megkérdezem a Képviselő-

testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el – a képviselők a tájékoztatót 2 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül tudomásul veszik. 

 

4.) Napirend 

Javaslat 2021. augusztus 14. napján Roma Nap megtartására 

 

Kun Józsefné elnök 

Szeretnék tájékoztatás adni a 2021. augusztus 14. napján tartandó Roma Napunkról, amire 

nagy erőkkel készülünk. Lesznek bográcsos ételek, gyerekeknek különböző vetélkedőkkel, 

vattacukorral készülünk, mivel hogy gyereknapot sem tartottunk, így egybe lesz a Roma Nap, 

valamint a Gyermek Nap. A gyerekeknek lesz a vattacukor, a fagyi és a pizza, vetélkedők, 

arcfestés, betonra rajzolás. Lesz még az immár szokásosnak nevezhető szépségverseny, 

nőknek, férfiaknak, lányoknak, fiúknak egyaránt. Szokott lenni sörivó verseny a fiúknak, meg 

most már a nőknek is lesz külön. Ezeket a versenyeket csekély kis ajándékkal díjazni is 

szoktuk.  

Idén úgy szeretnénk, hogy az érkezőket regisztráljuk, és kapnak egy-egy ingyenes tombolát, a 

továbbiakban aki szeretne, az vásárolhat még 200 Ft-os áron.  

Vettünk több, kisebb tombolatárgyat, díjakat, amit majd ki fogunk osztani.  

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

Mennyi pénzt szeretnétek erre a rendezvényre elkülöníteni? 

 

Kun Józsefné elnök 

Eddig körülbelül 50 000 Ft-ot költöttünk tombolatárgyakra, de még sehol nem vagyunk. Lesz 

sztárfellépőnk, a Halasi Fiúk a fellépési díjuk 250 000 Ft, valamint Dorina, aki kalocsai 

előadóművész, az ő fellépési díjának kifizetését egy támogatónk átvállalta. 

Eredetileg a Bódi Gusztit szerettük volna ha fellépne, azonban ő fellépési díja 700 000 Ft lett 

volna, és a támogatónk viszonylag későn jelentkezett, így az ő fellépéséről lemondtunk.  

Dorina fellépési díját nem is tudjuk, mert egészben átvállalta a támogatónk.  

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

A 250 000 Ft fellépési díjon felül még mennyi összegre van szükségetek? Gondolok itt az 

ételek elkészítésére, valamint az italokra.  

 

Kun Józsefné elnök 

A húsboltban otthagyunk 150 000 Ft-ot, mellé még veszünk kenyeret, üdítőt, ásványvizet, 

30 000 Ft-ot kér a vattacukor árus, cserébe egész délután osztani fogja a gyerekeknek a 

vattacukrot. 

 

Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes 

Ott lesz még a Bagóvár bérleti díja.  

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

Az mennyibe kerül? 

 

Kun Józsefné elnök 
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35 000 Ft, az udvar használatáért is felszámolnak 10 000 Ft-ot.  

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

45 000 Ft lesz a Bagóvár bérlése? A fagyis mennyiért jön? 

 

Kun Józsefné elnök 

A fagyis árulni fogja a fagyit. 

Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes 

Ma felhívott egy játékárus, hogy szeretne jönni Kiskőrösről, mondtam neki, hogy jöjjön, 

hátha van rá igény. Játékokat árul, meg villogókat.  

 

Kun Józsefné elnök 

De hát már van egy árusunk, aki villogókat árul. 

 

Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes 

Igen, de ennek az árusnak csak egy kis bodegája van. Szerintem el fognak férni egymás 

mellett. 

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

Eddig akkor ez 475 000 Ft. Akkor 500 000 Ft-ot tervezzünk? De várjunk, ebben még nincs 

benne az üdítő és kenyér ára.  

 

Kun Józsefné elnök 

500- és 600 000 Ft közötti összegre lenne szükségünk.  

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

Akkor véleményem szerint tervezzünk be 600 000 Ft-ot.  

 

Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes 

A Halasi Fiúknak a fellépési díját átutalással fizessük, vagy készpénzben? Mondták, hogy 

jobban örülnének, ha készpénzben kapnák meg, mert többen vannak, így egyszerűbb lenne 

számukra az elosztás.  

 

Kun Józsefné elnök 

Azt az információt kaptam, hogy fizessük átutalással.  

 

Sukiné Krizsán Klaudia elnökhelyettes 

Akkor beszélnünk kell velük, hogy küldjék el a számlaszámukat, várják a hívásunkat.  

 

Kun Józsefné elnök 

Az átutalásos számlát kifizetni, hogy tudjuk majd? Tudomásom szerint igazgatási szünet lesz 

a Hivatalban jövő héten? 

 

Gelencsér Renáta jegyzőkönyvvezető 

A gazdálkodáson a lányok dolgozni fognak jövő héten is, át tudják utalni, de ne felejtsétek el 

a számlát elkérni. 

 

Kun Józsefné elnök 

Rendben. Azt javaslom, hogy előre ne fizessünk semmi esetre sem.  
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Nagy Erzsébet jegyző 

Javasolom, hogy szerződést írjatok, mert a nagy sztárok általában előre kérik a pénzt.  

 

Kun Józsefné elnök 

Előleget kérnek általában, a pénz másik részét a fellépéskor. Esetleg foglalót utalhatunk 

nekik, ha kérnek. Megkérdezem a Képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 

Roma Napra 600 000 Ft-ot különítsünk el? 

 

A Képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

3/2021. (VIII.11.) R.N. Kt. határozata 

Roma Nap megrendezésére pénzügyi keret megállapítására 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1./ A Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2021. augusztus 14-én megrendezi a Roma Napot. 

 

2./ A Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

600 000 forintot elkülönít a rendezvény megtartására. 

 

3./ A keletkezett költségek összegével a felhasználást követően, de legkésőbb 2021. 

szeptember 30. napjáig elszámol, számlákkal. 

 

4./ Felkéri Ginál Róbert gazdasági vezetőt, hogy az 2./ pontban szereplő összegeket a 

nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe tervezze be. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

Felelős:  Kun Józsefné elnök 

Ginál Róbert gazdasági vezető 

 

Ezen határozatról értesülnek: 

- Kun Józsefné elnök 

- Nagy Erzsébet jegyző 

- Ginál Róbert gazdasági vezető 

- Irattár 

 

Az ülésen több napirend nem volt, az elnök asszony megköszönte a megjelenést és a képviselő 

munkáját, majd az ülést 1519-kor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

  Kun Józsefné           Sukiné Krizsán Klaudia 

nemzetiségi önkormányzat           jegyzőkönyv hitelesítő 

  elnöke     


