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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének szalmatercsi 

hivatalában a Szalmatercsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 11-én 11 órakor 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rusznyák János CKÖ elnök 

Kardos Attila  CKÖ elnökhelyettes 

Varga Sándor  CKÖ képviselő 

Fehér Vilmos  CKÖ képviselő 

Szentes Dezső  polgármester 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csikós Árpád  NMCKÖ elnök 

Csikósné Radics Éva 

 

Rusznyák János elnök az ülést 11 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Szentes Dezső 

polgármestert, Vincze Nikolett körjegyzőt és a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat két 

képviselőjét. A jelenléti ívből megállapította, hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, a 

megjelenés 100 %-os, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  Kérte a Képviselő-testület tagjai, hogy 

a napirendi pontokra vonatkozó javaslataikat tegyék meg. 
 

Szentes Dezső polgármester: A 4. napirendi pontot javaslom az alábbira megváltoztatni: A 2011. évi 

önkormányzattal együttműködésben megvalósuló és saját szervezésben megvalósítani kívánt 

programok megvitatása. 

Rusznyák János elnök: Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, szavazzon. 
 

Rusznyák János elnök megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi napirendet elfogadta: 
 

N a p i r e n d :  

1)  SZMSZ elfogadása 

     Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

2) Együttműködési megállapodások megkötése 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

3) Mikuláscsomag kiosztása feltételeinek megbeszélése 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

4) A 2011. évi önkormányzattal együttműködésben megvalósuló és saját szervezésben 

megvalósítani kívánt programok megvitatása. 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

5) Kérelem Szalmatercs Község Polgármesteréhez a kisebbségi önkormányzat programjainak 

anyagi támogatása érdekében 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

6) 2011. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

     Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

7) 2011. évi munkaterv tervezetének elfogadása 

     Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

8) Egyebek  
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Rusznyák János elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Varga Sándort. 

 

A képviselő-testület Varga Sándort egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1)  SZMSZ elfogadása 

     Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Mindenki megkapta az anyagot, van-e kérdés, vélemény? Ha nincs, 

szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a melléklet szerinti SZMSZ-t elfogadjuk, az ezt kézfeltartással 

jelezze.  

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

21/2010. (XI.11.) sz. határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

2) Együttműködési megállapodások megkötése 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök ismerteti, hogy a CKÖ mely szervezetekkel kötött együttműködési 

megállapodást és kéri ezek megerősítését a testület határozataival. A megállapodások a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karancssági 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködést határozatával jóváhagyja és 

megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

23/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilinyi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kíván kötni, felhatalmazza 

az elnököt a megállapodás aláírására. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

24/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóshartyáni 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködést határozatával jóváhagyja és 

megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

25/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsényfelfalui 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködést határozatával jóváhagyja és 

megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

26/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraterenyei 

Szalmaszál Egyesülettel kötött együttműködést határozatával jóváhagyja és megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

27/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Palócföldi 

Cigányok Egyesületével kötött együttműködést határozatával jóváhagyja és megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

28/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködést határozatával jóváhagyja és 

megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

29/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Foglalkoztatási 

és Szociális Hivatal foglalkoztatás szervezőjével együtt kíván működni, ennek 

érdekében az elnök együttműködési szándéknyilatkozatát határozatával jóváhagyja és 

megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

30/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy együttműködési megállapodást köt a Szécsényi Rendőrkapitánysággal, 

felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

31/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraterenyei 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködést határozatával jóváhagyja 

és megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

32/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. István 

Általános Iskolával (3163 Karancsság, Kossuth út 27.)  kötött együttműködést 

határozatával jóváhagyja és megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy a CKÖ az iratait, dokumentumait a Körjegyzőség 

Hivatalában tartsa, mert jelenleg a CKÖ iroda erre nem alkalmas, ha a polgármester úr ebbe 

beleegyezik. 

Szentes Dezső polgármester: Nincs akadálya. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

33/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy dokumentumait, megállapodásait a Körjegyzőség Hivatalában tárolja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

3) Mikuláscsomag kiosztása feltételeinek megbeszélése 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Mi a véleményetek a mikuláscsomag osztásról? 

Szentes Dezső polgármester: Volt rá példa, hogy a CKÖ bevezette a külön csomagosztást a 

kisebbségi gyermekeknek. Így azt értük el, hogy a nem kisebbséghez tartozó gyermekek egy 

csomagot kaptak, míg a kisebbségi gyermekek két csomagot. Ezt nem tartom helyesnek. Sok 

felháborodás volt már ezzel kapcsolatban. 

Rusznyák János elnök: Ez valóban nem jó, mások is mondták, hogy a gyerekek megkérdezték, hogy 

a másik gyerek miért kapott két csomagot. 

Csikós Árpád Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök: Nem is ez a cél. A CKÖ 

járuljon hozzá a csomagosztás költségeihez és minden gyermek csak egy csomagot kapjon. 

Szentes Dezső polgármester: Az előző CKÖ a műsort vállalta magára, a települési önkormányzat 

pedig a csomagok költségét. 

Csikós Árpád Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök: Ez is jó javaslat. 

Szentes Dezső polgármester: Amennyiben a CKÖ vállalja, hogy gondoskodik a műsorról, akkor nem 

kell átadott pénzeszköz. Gyakorlat volt még az is, hogy az idősek napját is támogatta a CKÖ 

költségvetésük függvényében, anyagi lehetőségeihez mérten. 

Rusznyák János elnök: Mindkettő javaslattal egyetértek, szavazásra is bocsátom az elhangzottakat. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

34/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2010. évi Mikulás napi ünnepség műsoráról gondoskodik.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

35/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2010. évi Idősek napi ünnepséghez anyagi lehetőségeihez mérten támogatást 

nyújt. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

4) A 2011. évi önkormányzattal együttműködésben megvalósuló és saját szervezésben 

megvalósítani kívánt programok megvitatása. 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

A) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

hozzon létre egy mini könyvtárat cigány költők, írók műveiből. Ennek érdekében felvehetném a 

kapcsolatot az Országos Cigány Önkormányzat Múzeumának igazgatójával, „Choli” Daróczi Józseffel 

ilyen művek ingyenes, vagy jutányos árú beszerzése érdekében. Ugyan ezen okból meg lehetne 

keresni a Balassi Bálink Könyvtárat Salgótarjánban és a Balassagyarmati Könyvtárat is. 

Szentes Dezső polgármester: Jelenleg IKSZT pályázaton a Kultúrotthon felújítása kezdődik, de a 

felújítást követően a könyvtárban is ki lehetne alakítani egy ilyen olvasósarkot, polcot. Programokkal 

is meg lehetne tölteni a könyvtár ezen részlegét is. 

Csikós Árpád Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök: Támogatom az ötletet, 

ebben én is tudok segíteni, el lehetne hozni roma művészeket egy-egy találkozóra. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

36/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy mini könyvtárat hoz létre cigány költők, írók műveiből. Ennek érdekében megbízza 

az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot az Országos Cigány Önkormányzat 

Múzeumának igazgatójával, „Choli” Daróczi Józseffel a művek ingyenes, vagy jutányos 

árú beszerzése érdekében, valamint a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárral és a 

Balassagyarmati Városi Könyvtárral 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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B) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 

hagyományok megőrzése érdekében hozzon létre egy „Szalmatercsi Hagyományőrző Együttes” 

elnevezésű csoportot. 

Szentes Dezső polgármester: Jó ötlet. Megragadom az alkalmat, hogy a CKÖ jelenlévő tagjait 

tájékoztassam, hogy a szalmatercsi Búzavirág Népdalkör 2010. október 3-án 16 órakor feloszlott. 

Fontos a hagyományápolás, támogatom az ötletet. Rendezvényeken is fel tudnának lépni. 

Rusznyák János elnök: A Mikulás estre Hegedűs Bea csinál műsort és lesz két cigány gyerektáncos 

is. 

Csikós Árpád Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök: A Mikulás estre meg 

lehet hívni azok közül is csoportokat fellépni, akikkel van együttműködési megállapodása a CKÖ-nek. 

Szentes Dezső polgármester: Ne sűrítsük tele a Mikulás estet, mert a gyerekek megúnják a 

programokat. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

37/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a 

hagyományok megőrzése érdekében „Szalmatercsi Hagyományőrző Együttes” 

elnevezésű csoportot hoz létre. Az Együttes tagjainak toborzásával megbízzák az 

elnökhelyettest és a testület tagjait. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnökhelyettes 

 

C) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

„Romajális” elnevezésű programot valósítson meg pályázati támogatással. A tervezett rendezvény 

várható költségvetése 100.000 Ft lesz. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

38/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázatot kíván 

benyújtani bármely kiíróhoz „Romajális” elnevezésű programjának megvalósítása 

érdekében. A tervezett rendezvény várható költségvetése 100.000 Ft lesz. A testület 

megbízza az elnököt a költségvetés kidolgozásával. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

D) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy a jövő évben kerüljön megrendezésre az „I. Szalmatercsi 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat juniális futballtornája” 2011. június 11-én. A vetélkedőre 

meghívhatnánk a környező települések csapatait (Karancsság, Nógrádmegyer, Endrefalva, Piliny, 

Szécsényfelfalu, Ságújfalu, Sóshartyán) is. A sportolók részére hűsítőről, díjazásról a testület 

gondoskodna. 
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Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

39/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata az „I. Szalmatercsi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat juniális futballtornát” 2011. június 11-én tartja. A 

vetélkedőre a testület meghívja a környező települések csapatait (Karancsság, 

Nógrádmegyer, Endrefalva, Piliny, Szécsényfelfalu, Ságújfalu, Sóshartyán) is. A 

sportolók részére hűsítőről, díjazásról a testület gondoskodik. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

E) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy amennyiben lesz pályázati kiírás Szalmatercs Cigány 

Kisebbségi Önkormányzata nyújtson be pályázatot „Megyei Roma Ki Mit Tud?” elnevezésű 

programjára, amelynek együttműködő partnerei lehetnének a Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület és 

Szécsényfelfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzata. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

40/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Megyei 

Roma Ki Mit Tud?” elnevezésű programjának megvalósítására. Együttműködő 

partnerek a Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület és Szécsényfelfalu Cigány 

Kisebbségi Önkormányzata. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

F) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata vegyen 

részt a 2011. július 09-én a Nógrád Megyei CKÖ rendezésében megvalósuló „V. Roma Zarándoklat 

Mátraverebély – Szentkúton” elnevezésű rendezvényen. Lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk a 

programban részt vevők részére a szállítást. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

41/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy részt vesz 2011. 

július 09-én a Nógrád Megyei CKÖ rendezésében megvalósuló „V. Roma Zarándoklat 

Mátraverebély – Szentkúton” elnevezésű rendezvényen. Lehetőségeinkhez mérten 

biztosítja a programban részt vevők részére a szállítást. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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G) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy ha lesz olyan pályázati kiírás, amelyen indulni tudunk 

olyan témakörben, hogy nyaralást tudjunk biztosítani legalább 25 főnek, akkor nyújtsunk be 

pályázatot. A tervezett rendezvény várható költségvetése kb. 220.000 Ft lenne. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

42/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy indulni kíván olyan 

pályázati kiíráson, amelynek témája nyaralás biztosítása legalább 25 főnek. A testület a 

költségvetés kidolgozásával az elnököt bízza meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

H) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy a jövő évben az általános iskolai, illetve továbbtanuló 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanfelszerelését (füzetek, íróeszközök, vonalzó, radír, 

rajzlapok, stb.) vásárolja meg az önkormányzat a költségvetésének függvényében. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

43/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy jövő évben az 

általános iskolai, illetve továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

tanfelszerelését (füzetek, íróeszközök, vonalzó, radír, rajzlapok, stb.) megvásárolja a 

költségvetésének függvényében. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

I) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 

képviselői 2011. szeptember 10-én vegyenek részt a magyarországi cigányság legnagyobb búcsújáró 

helyén megrendezett Csatkai Búcsún. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

44/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy képviselőivel részt 

vesz a 2011. szeptember 10-én a magyarországi cigányság legnagyobb búcsújáró helyén 

megrendezett Csatkai Búcsún. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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I) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot a polgármesterrel, hogy a 

Falugyűléssel egybekötve rendezzük meg a CKÖ kötelező programját, a közmeghallgatást. 

Szentes Dezső polgármester: Egyetértek a javaslattal, de a települési önkormányzatnak is a 

közmeghallgatás a kötelező programja, nem a falugyűlés, úgyhogy javaslom, hogy a CKÖ és a 

települési önkormányzat tartsa együtt a közmeghallgatás. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2010. (XI.11.) sz. határozata 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a települési 

önkormányzat képviselő-testületének közmeghallgatásával egy időben tartja az évi 

közmeghallgatását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

J) Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

2011. december 17-én tartsa meg a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű programját, amelyre minden 

részt vevőt szeretettel vár. Felvehetnénk a kapcsolatot a Karancssági Általános Iskola igazgatójával, 

hogy a Szalmatercsről bejáró gyerekekkel állítsanak össze egy karácsonyi műsort, melyet 

bemutatnának Szalmatercsen, a Művelődési Házban. Ennek érdekében megkeressük majd a települési 

önkormányzat képviselő-testületét, hogy az intézményt ingyenes rendelkezésünkre bocsájtsa. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 2011. december 

17-én tartja meg a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű programját, amelyre minden 

részt vevőt szeretettel vár. A testület megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

Karancssági Általános Iskola igazgatójával, hogy a Szalmatercsről bejáró gyerekekkel 

állítsanak össze egy karácsonyi műsort, melyet bemutatnak Szalmatercsen, a Művelődési 

Házban. Ennek érdekében a testület megbízza a polgármestert, hogy kérelmezze a 

települési önkormányzat képviselő-testületétől az intézmény ingyenes biztosítását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

5) Kérelem Szalmatercs Község Polgármesteréhez a kisebbségi önkormányzat programjainak 

anyagi támogatása érdekében 

    Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Ezeket a programokat saját erőből nem tudjuk megoldani, ezért szükség lesz 

pályázatok benyújtására és a települési önkormányzat támogatására is. Mi is ennek a településnek 

vagyunk lakói, ezért azt kérjük a település önkormányzatának testületétől, hogy támogassa 

programjainkat 200.000 Ft-tal. Van-e kérdés, vélemény? Ha nincs, szavazzunk. Aki egyetért azzal, 

hogy a település önkormányzatának testületétől kérjünk 200.000 Ft-ot programjaink támogatására, 

kézfeltartással jelezze. 
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Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 200.000 Ft 

támogatást kér Szalmatercs Község Önkormányzat képviselő-testületétől programjainak 

támogatására. 

A testület megbízza az elnököt a kérelem elkészítésére és a képviselő-testület elé 

terjesztésre. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

6) 2011. évi költségvetés-tervezet elfogadása 

     Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

Rusznyák János elnök: Javaslom a kiküldött költségvetési koncepció elfogadását. 

Csikós Árpád Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök: Annyival egészíteném ki 

ezt, hogy a feladatalapú támogatás függvényében a költségvetési terv változhat. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadta a 2011. évi 

költségvetés-tervezetét az alábbi részletezéssel annak függvényében, hogy a feladatalapú 

támogatás szerint a költségvetés módosulhat. A testület megbízza az elnököt, hogy a 

költségvetési tervet továbbítsa a községi önkormányzathoz: 

Bevétel: (Ft) 

2011. évi állami támogatás (működési támogatás): 555.000 

2011. évi állami támogatás (feladat arányos támogatás) 250.000 

Önkormányzati támogatás: 200.000                            

Bevétel összesen: 1.005.000 

Kiadás:  

Egyéb készlet beszerzés: 80.000  

Családsegítés: 60.000  

Belföldi kiküldetés: 100.000  

Posta költség: 25.000 

Iskoláskorúak tanszertámogatása: 100.000 

Irodaszer: 30.000 

Hagyományőrző egyesület: 50.000 

Könyvtár létrehozása cigány írók, költők műveiből: 50.000 

Mindenki Karácsonya: 50.000 

Táborozás: 220.000 

Romajális: 100.000 

Juniális Labdarúgó Kupa: 50.000 

Nőnapi virág, koszorúzások költsége: 20.000 

Részvétel az V. Roma Zarándoklaton, és a csatkai búcsún: 70.000 

Kiadás összesen: 1.055.000 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

7) 2011. évi munkaterv tervezetének elfogadása 

     Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök: Javaslom a kiküldött munkaterv elfogadását. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi munkatervének 

tervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja. A testület megbízza az elnököt, hogy a 

munkatervet továbbítsa a községi önkormányzat felé. 

Munkaterv: 

2011. január 20. – CKÖ ülés (költségvetés- és munkaterv elfogadása) 

2011. március 24. – CKÖ ülés (Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója) 

2011. május 1. – Majális 

2011. június 11. – Juniális Labdarúgó Kupa  

2011. június 25. - „Nógrád Megyei Roma Ki Mit Tud?”, együttműködő partnerek a 

Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület és Szécsényfelfalu Cigány Kisebbségi 

Önkormányzata. 

2011. július 09. – V. Roma Zarándoklat Mátraverebély – Szentkúton 

2011. július 18-24. – táborozás 25 fő részvételével a Balatonon 

2011. augusztus 25. – CKÖ ülés (beszámoló az „Iskoláskorúak tanszertámogatása” 

elnevezésű program végrehajtásáról) 

2011. szeptember 10. – Részvétel a Csatkai Búcsún  

2011. október 20. – CKÖ ülés (beszámoló összeállítása Közmeghallgatásra, tájékoztató 

a Roma írók, költők műveiből összeállított könyvtárról, a Szalmatercsi Hagyományőrző 

Együttes működéséről)  

2011. november 24. – CKÖ ülés (a 2011. év értékelése, a 2012. év költségvetés- és 

munkaterv koncepciójának elfogadása) -  „Közmeghallgatás” 

2011. december 17. – Mindenki Karácsonya 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

8) Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János 

Fehér Vilmos képviselő: Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot a települési önkormányzattal és 

kérjük meg, hogy biztosítsa a CKÖ számára a számítógépet és az internethozzáférést az irodánkban. 

Van egy gépünk, amit le lehetne vinni. 

Szentes Dezső polgármester: Nem javaslom a gépet az irodába bevinni, mert ott nem megfelelő a 

hőmérséklet, amíg fűtött helyiség nem lesz, addig nem kellene a gépet ott tárolni. Az irodában az 

internetet ki is kellene építeni, elő is kellene rá fizetni, amely csak költségeket jelentene, holott az 

internetet itt is lehet használni. 
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Rusznyák János elnök: Egyetértek. Javaslom továbbá, hogy bízzuk meg az elnökhelyettest, hogy a 

településen működő családvédelmi- és ifjúságvédelmi előadókkal, valamint a szülőkkel, iskola 

igazgatójával vegye fel a kapcsolatot, és világosítsa fel őket a MACIKA által kiírt tanulmányi 

ösztöndíjjal kapcsolatosan. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata megbízza az elnökhelyettest, hogy a 

településen működő családvédelmi- és ifjúságvédelmi előadókkal, valamint a szülőkkel, 

iskola igazgatójával felvegye a kapcsolatot, és tájékoztassa őket a MACIKA által kiírt 

tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Fehér Vilmos képviselő: Javaslom, hogy Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat is 

delegáljon 1-1 tagot a Szalmatercs Község Önkormányzatának képviselő-testülete által létrehozott 3 

bizottságba. 

Rusznyák János elnök: Javaslom az alábbi személyeket delegálni: Csonka Jenő, ifj. Kardos Attila, 

ifj. Fehér Vilmos. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy Csonka Jenőt, ifj. 

Kardos Attilát, ifj. Fehér Vilmost delegálja Szalmatercs Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete által létrehozott 3 bizottságba. 

  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy mondjunk le a képviselői tiszteletdíjról. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2010. (XI.11.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának képviselői úgy határoztak, hogy 

2010. november 1-től lemondanak a képviselői tiszteletdíjukról. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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Rusznyák János megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az üléshez hozzászólni, kérdés 

hozzászólás nem lévén az alakuló ülést 16 órakor bezárja. 

 
 

K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

      Kardos Attila 

      elnökhelyettes 


