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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. október 26-án 19.00 órakor, a 3165 

Endrefalva, Dobó K. út 17. szám alatt megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

 Rácz Tamásné elnök 

 Kartnyák András elnökhelyettes 

 Rácz Tamás képviselő 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 19.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket. 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 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. A CKÖ 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A CKÖ 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

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

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2011. (X.26.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetés módosítását jóváhagyólag elfogadja. 

(A módosított költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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2. A CKÖ 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

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

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011. (X.26.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetés I. féléves beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az augusztus 20-án megtartott romanap szerepelt a munkatervünkben. A 

rendezvény költségvetése 500 eFt volt. Kérem az utólagos jóváhagyásotokat. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2011. (X.26.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000 Ft, azaz 

ötszázezer forint összeget jóváhagy a 2011. évi Romanap elnevezésű rendezvényre. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném, ha ugyanígy elfogadnátok a 2011. szeptember 10-i Ki, mit tud 

rendezvényt is, amely közel 200 eFt-ba került. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2011. (X.26.) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft, azaz 

kettőszázezer forint összeget jóváhagy a 2011. évi Ki, mit, tud elnevezésű rendezvényre. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Együttműködési megállapodást írtam alá az IKON Stúdió Közhasznú 

Egyesülettel, amely egy pályázat közös megvalósításáról szól. A pályázatban a települési önkormányzat 

és másik két település is részt vesz. 
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Az elnök ismertette a pályázat tartalmát. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2011. (X.26.) sz. CKÖ határozata. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

IKON Stúdió Közhasznú Egyesület által - az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 

Egyesületének, mint az illetékes LEADER HACS által közzétett - „A térség 

identitástudatának, környezet- és egészségtudatos életmódjának fejlesztése, a fenntartható 

gazdasági együttműködés erősítése az Ipoly-menti Palócok HACS területén” célterületre 

(célterület száma: 1 019 636) benyújtani kívánt pályázatáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy támogatja azt. 

A „Kellene kiskert, bőtermő!” című pályázat megvalósítása során vállalja Rimóc és 

Herencsény településekkel a projekt sikeres lebonyolítása érdekében az együttműködést, 

melynek részleteit a pályázóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. 

(Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 19.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rácz Tamásné            Rácz Tamás 

     elnök        jegyzőkönyv-hitelesítő 


