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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. február 14-én 15.00 órakor 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

 Rácz Tamásné elnök 

 Kartnyák András elnökhelyettes 

 Rácz Tamás képviselő 

 Vincze Nikolett körjegyző 

 Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 15.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze Nikolett 

körjegyzőt és Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi ügyintézőt. 

 

A jelenléti ívből megállapította, hogy a megválasztott 4 képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés 

határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kartnyák Andrást. A jegyzőkönyv-

hitelesítőt a testület egyhangúan elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat fogadják el. Kérte, 

aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

meghívón feltüntetett napirendet elfogadta. 

 

N a p i r e n d :  

 

1. A CKÖ 2011. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. A Közfoglalkoztatási pályázat megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A CKÖ 2011. évi költségvetésének elfogadása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Sajnálattal kell bejelentenem, hogy a CKÖ-k központi támogatása nagyon 

lecsökkent. 210.000 forinttal számolhatunk. 

Rácz Tamás képviselő: Ez nagyon kevés. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Ez az összeg már megérkezett, de a feladatalapú támogatásról 

még nincs információnk. 

Rácz Tamásné elnök: Javaslom a költségvetést az előterjesztésnek megfelelően elfogadni. Ha 

megérkezett a feladatalapú támogatás, akkor majd annak függvényében fogjuk módosítani a 

költségvetésünket. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011. (II.14.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetését 210.000 Ft bevétellel (a települési és a területi kisebbségi 

önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott 2011. évi általános működési 

támogatása) és 210.000 Ft kiadással (dologi kiadás) elfogadta.  

(A költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

2. A Közfoglalkoztatási pályázat megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném kérni a támogatásotokat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” KSZM/11221-2011. pályázathoz, amelyet 

a kistérség kíván benyújtani, de érinti a mi településünket is. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011. (II.14.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

támogatja a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Endrefalvát is 

érintő, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „Közfoglalkoztatás-szervezők 

foglalkoztatásának támogatása” KSZM/11221-2011. számú jogcímre benyújtani kívánt 

pályázatát. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az alakuló ülésen jegyzőkönyv-hitelesítőnek választottunk Radics Gábort. A 2. 

ülés óta a képviselő úr nem jelent meg az ülésen, így javaslom, hogy helyette Kartnyák Andrást válasszuk 

meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Kartnyák András a jelölést elfogadja, hozzájárul nyílt ülés tartásához és jelzi az érintettségét. 

 

Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő választás során a 

képviselő-testület az érintettet, Kartnyák Andrást kizárja-e a döntéshozatalból. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy 

Kartnyák András képviselőt, mint érintettet a jegyzőkönyv-hitelesítő választási döntésből nem zárja 

ki. 

 

Rácz Tamásné elnök szavazásra bocsájtotta a kérdést. Kérte, hogy aki a jelölt megválasztásával egyetért, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2011. (II.14.) sz. CKÖ határozata. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kartnyák 

András képviselőt (lakcím: 3165 Endrefalva, Szondy út 18.) Endrefalva Cigány 

Kisebbségi Önkormányzata jegyzőkönyv-hitelesítőjének választja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretnénk majd pénzt felvenni, ugyanis új bélyegzőket szeretnénk csináltatni. 

Van még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 15.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rácz Tamásné            Kartnyák András 

     elnök        jegyzőkönyv-hitelesítő 


