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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. május 3-án 17.00 órakor megtartott 

ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

 Rácz Tamásné elnök 

 Kartnyák András elnökhelyettes 

 Rácz Tamás képviselő 

 Vincze Nikolett körjegyző 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 17.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket és Vincze Nikolett 

körjegyzőt. 

 

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

határozatképes, azt megnyitotta. 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 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A CKÖ 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök ismertette az írásbeli előterjesztést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Rácz Tamásné elnök: Ez a tavalyi év, ezeket tudtuk eddig is, javaslom az elfogadását. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2011. (V.03.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a CKÖ 2010. évi 

költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.005 E Ft bevétellel, 967 E Ft 

kiadással és 38 E Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyólag elfogadja.  

(A költségvetési beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 



 3 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

A) Tiszteletdíjak megállapítása: 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném javasolni, hogy állapítsunk meg évi 30.000 Ft tiszteletdíjat a 

képviselőknek. Egyetértetek-e a javaslattal? A pénzt, szeretném, ha még a héten ki lehetne fizetni. 

Egyúttal ezúton szeretném felétek jelezni, hogy a negyedik CKÖ tag, Radics Gábor hollétéről nem tudok, 

ismeretlen helyre költözött, sem elérhetőségét, sem tartózkodási helyét nem tudom. Ő nem keresett meg, 

pedig kötelezettsége van. Sem lakcímét, sem telefonszámát nem tudom. 

Rácz Tamás képviselő: Egyetértek a tiszteletdíjjal. Nem hiszem, hogy nekünk kellene nyomozni utána, 

hogy hová ment el. Nagykorú állampolgár, tudja a kötelezettségeit. 

Kartnyák András elnökhelyettes: Egyetértek. Én a héten nem tudok bejönni felvenni a tiszteletdíjat, 

mert este későn járok haza, de majd írásban meghatalmazom az elnököt, hogy felvegye az enyémet is, és 

majd egyik este vagy hétvégén felveszem tőle. 

Vincze Nikolett körjegyző: Írásbeli meghatalmazás kell mindenképp. A nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/Q. §-a szerint: 

„(1) A települési kisebbségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, 

valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a települési kisebbségi önkormányzat 

költségvetése terhére - tiszteletdíjat állapíthat meg. 

(2) A települési kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 

köztisztviselői illetményalap háromszorosa, elnökhelyettes esetében nem érheti el az elnök részére 

megállapított összeget. 

(4) A települési kisebbségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a települési 

kisebbségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának 25%-ánál. 

(5) Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíját a települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 

összegszerűen állapítja meg.” 

A szabályokat betartva kell a tiszteletdíjakat meghatározni. 

Rácz Tamásné elnök: Akkor az alábbi tiszteletdíjakra teszek javaslatot: 

- képviselői tiszteletdíj: bruttó évi 12.000 Ft 

- elnökhelyettes tiszteletdíja: bruttó évi 30.000 Ft 

- elnök tiszteletdíja: bruttó évi 48.000 Ft 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2011. (V.03.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/Q. § 

(1) bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzat testülete elnökének, 

elnökhelyettesének és tagjának - a települési kisebbségi önkormányzat költségvetése 

terhére - tiszteletdíjat állapít meg az alábbi összegekben: 

o képviselői tiszteletdíj: bruttó évi 12.000 Ft, azaz tizenkétezer forint, 

o elnökhelyettes tiszteletdíja: bruttó évi 30.000 Ft, azaz harmincezer forint, 

o elnök tiszteletdíja: bruttó évi 48.000 Ft, azaz negyvennyolcezer forint. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a tiszteletdíjak kifizetéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: 2011.05.31. 

Felelős: elnök 
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B) Óvodai ballagás támogatása: 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném, ha a május végi óvodai ballagást a testület 20.000 Ft-tal támogatná. 

Ebből a ballagó gyermekeknek vennénk ajándékot és az óvónőknek virágot. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2011. (V.03.) sz. CKÖ határozata. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az endrefalvai óvodai ballagást 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű 

hozzájárulással támogatja. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

C) Iskolai ballagás támogatása: 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném, ha az iskolai ballagást a testület 40.000 Ft-tal támogatná. Ebből a 

ballagó gyermekeknek vennénk ajándékot és a pedagógusoknak virágot. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2011. (V.03.) sz. CKÖ határozata. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az endrefalvai iskolai ballagást 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint összegű 

hozzájárulással támogatja. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

D) Tanulmányi kirándulás: 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném a budapesti Kaly Jag iskolába a gyerekeket egy egynapos 

tanulmányútra felvinni, amikorra ezt sikerül megszervezni. Ehhez kérem a testület hozzájárulását. 

Szükségünk lenne ugyanis kb. 20.000 Ft-ra, amelyből az útiköltséget és a gyermekek aznapi élelmezését 

meg tudnánk oldani. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 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  

8/2011. (V.03.) sz. CKÖ határozata. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az endrefalvai iskolás gyermekek budapesti tanulmányútját a Kalyi Jag 

iskolába megszervezi, melyhez 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű támogatást 

biztosít. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 17.38 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rácz Tamásné            Rácz Tamás 

     elnök        jegyzőkönyv-hitelesítő 


