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5/2015.  

 
 
 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 29-én (pénteken)  

de. 10. 00 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 

1.) Roma napra pályázat benyújtása 
Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 

 
2.) Roma gyermekeknek tervezett nyári programok 

Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 

 
3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet véleményezése  
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

4.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

5.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának meghatározása 
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
6.) Egyebek 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 29. napján 
(pénteken) de. 10:00 órakor tartott  nyílt testületi ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 

Jelen vannak:    Rostás László    elnök, 
     Rostás Erika   elnök-helyettes  
     Rónai Enikő   tag  
 
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Bori Sándorné   Jegyzőkönyvvezető 
      
 

Rostás László: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd ismertette az ülés napirendjét, 

javasolta annak határozathozatal nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből 

megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül –  egyhangú 

szavazással elfogadta azt. 

Az ülés napirendje: 

1.) Roma napra pályázat benyújtása 
Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 

 
2.) Roma gyermekeknek tervezett nyári programok 

Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 

 
3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő 

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet véleményezése  
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
4.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
5.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának meghatározása 

véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
6.) Egyebek 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 

Roma napra pályázat benyújtása      Rostás László elnök 

         Kató Pálné jegyző 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a pályázat beadása határidőben 
megtörtént, remélhetőleg nyerni is fog. A településen először kerülhetne sor roma nap 
megtartására. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak megvitatása után, 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati 

javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 

meg: 

 

11/2015. (V. 29.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Roma napra pályázat benyújtása 

 
Határozat 

 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a roma 
kulturális eseményre irányuló, Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak 
és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázat benyújtását B komponensre a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által.  
 
Végrehajtás határideje:  azonnal  
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  legkésőbb a pályázat bírálatát követő soros ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere,  az Alsó- Tisza-menti 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 

Roma gyermekeknek tervezett nyári programok   Rostás László elnök 

        Kató Pálné jegyző 

 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy a pályázati   támogatás összege  jóval a 
fele  a kért összegnek, így az Elnök úr ezért  kénytelen volt visszamondani a pályázatot, mert 
lehetetlen lett volna meghatározni, hogy ki részesüljön a pályázati forrásból és ki ne. Kezdeményezte a 
tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati 

javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 

meg: 

 
12/2015. (V. 29.) Rökt határozat 

 
Tárgy:   Roma gyermekeknek tervezett nyári programok 

 
Határozat 

 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja tárgyi  
előterjesztésben foglalt tájékoztatást a roma gyermekeknek tervezett nyári programok keretében benyújtott 
pályázat visszautasítás okát. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere,  az Alsó- Tisza-menti 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 

3.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások  Kató Pálné jegyző 

formáiról, azok igénybevételéről és  fizetendő térítési díjakról szóló  

önkormányzati rendelet véleményezése 

 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a 
nemzetiségi törvény előírja, hogy a település szociális témájú rendeletét a településen működő helyi 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményeznie kell, mivel egyetértési joggal bír. A 
tárgyi önkormányzati rendeletet a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete már februárban 
véleményezte. A mostani módosításának oka, hogy Csongrád Város Önkormányzata csatlakozik az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz. A Csongrádi székhelyű szociális intézmény, az Esély 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ térítési díja összegét is Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletében kell szabályozni a Társulás székhely településeként. 
Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati 

javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 

meg: 

 

13/2015. (V. 29.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotásának véleményezése 

 
H a t á r o z a t 

 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva, javasolja annak 

önkormányzati rendeletbe foglalását. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője 
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:           Előadó: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,    Kató Pálné jegyző 
azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő  térítési díjakról   
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében hivatkozott a nemzetiségi törvény előírására, miszerint a 
település szociális témájú rendeletét a településen működő helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének véleményeznie kell, mivel a képviselő-testület egyetértési joggal rendelkezik.  A rendelet 
alkotásának oka, hogy Csongrád Város Önkormányzata csatlakozik az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társuláshoz. A csongrádi székhelyű szociális és gyermekjóléti feladatokat fenntartó 
intézmény, az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ ellátása után kiszabható térítési 
díj összegét is Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati 
rendeletében kell szabályozni a Társulás székhely településeként. Kezdeményezte a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati 

javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 

meg: 

 
14/2015. (V. 29.) Rökt határozat 

 
Tárgy:   A személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

 
H a t á r o z a t 

 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet  foglaltakkal egyetért és  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

81. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva, javasolja annak önkormányzati 

rendeletbe foglalását. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője 
- Irattár 

 
 

5.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki  Tagintézménye  Kató Pálné jegyző 
csoportlétszámainak meghatározása véleményezése 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



8 
 

Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést akként tett, hogy a 
jelenlegi 4 csoport megtartását támogatja, amennyiben Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosítani tudja az Óvoda részére. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati 

javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 

egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 

meg: 

 
 
15/2015. (V. 29.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámainak 

meghatározása véleményezése 

 
H a t á r o z a t 

 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti 

Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának meghatározása tárgyában az alkalmazotti, a 

Szülői Munkaközösség véleményével egyetért. melyet a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva nyilvánít ki. 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezetője 
- Irattár 

 
Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 10 óra 28 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 

 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
Kató Pálné 

       jegyző 


