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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. december 22-én 15.00 órakor az 

önkormányzat hivatalában megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Kartnyák András elnökhelyettes 

Rácz Tamás képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 15.00 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! 

 

 

Napirend: 

 

1. A CKÖ 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. A CKÖ 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

A képviselő-testület a meghívón feltüntetett napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A CKÖ 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolójának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

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

 

Vincze Nikolett körjegyző: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a I-III. negyedéves 

beszámoló elfogadását 2011. november 30-áig kellett volna megtenni. 

 

A CKÖ Képviselő-testülete tudomásul vette a körjegyző által tett törvényi észrevételt. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő testületének 

14/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és jóváhagyólag 

elfogadja. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

2. A CKÖ 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

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

 

Rácz Tamásné elnök: A 2011. évi költségvetés módosítására azért van szükség, mert év elején a 

210.000 Ft központi támogatással terveztük meg a költségvetést, és évközben a feladat alapú 

támogatáson 683.454 Ft összeget nyertünk. 

Rácz Tamás képviselő: Igen. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő testületének 

15/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

(A módosított költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Javaslom a 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalását. A jövő évre 

tervezzünk a 210.000 Ft központi támogatással, és ha a feladatalapú támogatásból részesül a CKÖ, 

majd módosítjuk a költségvetésünket. 

Kartnyák András elnök-helyettes: Igen. 

Rácz Tamás képviselő: Igen, mindig az aktuálisra koncentráljunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a koncepciót is november 

30-áig kellett volna elfogadni. 

 

A CKÖ Képviselő-testülete tudomásul vette a körjegyző által tett törvényi észrevételt. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő testületének 

16/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

(A koncepció a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Rácz Tamásné elnök: Az Idősek Klubjának karácsonyi rendezvényét támogattuk 10.000 Ft-tal. 

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 

17/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000 Ft, 

azaz tízezer forint összeget jóváhagy az Idősek Klubjának karácsonyi 

rendezvényének támogatására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Rácz Tamásné elnök: Az endrefalvai Óvoda karácsonyi rendezvényét támogattuk 20.000 Ft-tal. 

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 

18/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000 Ft, 

azaz húszezer forint összeget jóváhagy az Általános Iskola és Óvoda endrefalvai 

tagóvoda feladatellátási hely karácsonyi rendezvényének támogatására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Rácz Tamásné elnök: Az Általános Iskolának a karácsonyi rendezvényét támogattuk 20.000 Ft-tal. 

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 

19/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000,- Ft 

azaz húszezer forint összeget jóváhagy az Általános Iskola és Óvoda endrefalvai 

iskola feladatellátási hely karácsonyi rendezvényének támogatására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Kérem a Képviselő-testület támogatását a telefon költségeimhez való 

hozzájárulásához, 10.000 Ft-tal. 

Vincze Nikolett körjegyző: A telefon költség esetében figyelembe kell venni a telefonadót is. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő testületének 

20/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000 Ft, 

azaz tízezer forint összeget jóváhagy az CKÖ elnök, Rácz Tamásné telefon 

költségeire. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A szilveszteri rendezvényhez 20.000 Ft.-tal járuljunk hozzá? 

Rácz Tamás képviselő: Igen. 

Kartnyák András elnök-helyettes: Igen. 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő testületének 

21/2011. (XII.22) sz. CKÖ határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy szilveszteri ünnepséget szervez, melyhez 20.000 Ft, azaz húszezer 

forint összeget jóváhagy. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző: A törvényesség szempontjából észrevételezném, hogy a cigány 

kisebbségi önkormányzat nem tartott a 2011. évben közmeghallgatást, valamint az egyik 

képviselő már több mint egy éve nem jelent meg a testület ülésein. A nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/K. § (5) bekezdése szerint a települési 

kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a települési kisebbségi 

önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén. Az ezzel 

kapcsolatos eljárást is ismertetem. Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 

képviselő-testület a határozatában állapítja meg. 



A képviselő-testület ezt a határozatát az ülést követő munkanapon kézbesíteni kell az érintett 

önkormányzati képviselőnek, a választási bizottságnak és a helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzéséért felelős szervnek. 

Rácz Tamásné elnök: Az említett képviselővel megpróbálom felvenni a kapcsolatot, a következő 

ülésünkön megvitatjuk az eredményességét. Az is lehet, hogy le fog mondani. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 15.40 órakor bezárt. 

 

K.m.f. 

 

 

Rácz Tamásné Rácz Tamás 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 


