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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének szalmatercsi 

hivatalában a Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. február 3-án 14 órakor megtartott 

ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rusznyák János CKÖ elnök 

Kardos Attila  CKÖ elnökhelyettes 

Varga Sándor  CKÖ képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Fehér Vilmos  CKÖ képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Rusznyák János elnök az ülést 14 órakor megnyitja, köszönti jelenlévő képviselőket és Vincze Nikolett 

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

megjelenés 100 %-os, a testület határozatképes.  A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vincze Nikolett 

körjegyzőt és kéri a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását. 

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. Együttműködési megállapodás a települési önkormányzattal 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

2. A 2011. évi költségvetés elfogadása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Együttműködési megállapodás a települési önkormányzattal 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

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

szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a melléklet szerinti együttműködési megállapodást elfogadjuk, 

az ezt kézfeltartással jelezze. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezt minden év január 15-ig meg kellene kötni a két önkormányzatnak, 

csak mivel nem voltak ülések, nem sikerült elfogadtatni. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2011. (II.03.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Szalmatercs Község 

Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodást. 

A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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2. A 2011. évi költségvetés elfogadása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök: Sajnos még pontos összeggel nem rendelkezünk. Egy tájékoztatást kaptunk, 

hogy a működési pénz várhatóan 200.000 Ft körüli összeg lesz. Javaslom, hogy a CKÖ költségvetését 

210.000 Ft összeggel tervezzük meg, amelyeknek kiadási vonzata csak dologi kiadás legyen. 

Vincze Nikolett körjegyző: A pénzügyi előadó tájékoztatott, hogy előző évről áthozott pénzeszköz 

nincs, az ez évi pénz még nem érkezett meg. A működési támogatás mellett még lesz a feladatalapú 

támogatás is az év folyamán, melynek mértéke még nem ismert. 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2011. (II.03.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 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.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök: Szeretném kérni a támogatásotokat az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” KSZM/11221-2011. 

pályázathoz, amelyet a települési önkormányzat kíván benyújtani. 
 

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

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

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (II.03.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata megismerte és támogatja Szalmatercs 

Község Önkormányzatának az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

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

számú jogcímre benyújtani kívánt pályázatát. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
 

Rusznyák János elnök: Van valakinek még kérdése? 

Kardos Attila elnökhelyettes: Tárgyalta-e a képviselő-testület a decemberi ülésén a kérelmünket? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem, mert nem érkezett meg a kérelem. 

Kardos Attila elnökhelyettes: Ez hogy lehet? Ezt meg kell csinálni. A költségvetés el lett már 

fogadva? 

Vincze Nikolett körjegyző: Nem. A települési önkormányzat február 10-én tárgyalja a költségvetést, 

amelyet előtte a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság is tárgyalni fog. Kérelmüket írják le és 

adják be hivatalosan. 

Kardos Attila elnökhelyettes: Még ma megcsináljuk. 
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További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 14.30 órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

      Kardos Attila 

      elnökhelyettes 


