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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének szalmatercsi 

hivatalában a Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. április 14-én 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 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Rusznyák János elnök az ülést 14 órakor megnyitja, köszönti jelenlévő képviselőket és a tanácskozási 

joggal résztvevőket. 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. A 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

2. A 2011. évi költségvetésről szóló határozat módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

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

Kardos Attila elnök-helyettes: Lehet-e azt tudni, hogy októbertől hogyan alakult a CKÖ pénzügyi 

helyzete? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Igen, konkrétan mi a kérdés? Itt vannak a számlák, meg tudunk 

nézni bármit. 

Kardos Attila elnök-helyettes: Mire lett fordítva a pénz? 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: Mobilfeltöltések voltak, kiküldetés lett elszámolva, 

rendezvényekre kerültek felhasználásra, a karácsony előtti csomagosztásra. 

Rusznyák János elnök: Ha nincs több kérdés, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a melléklet 

szerinti együttműködési megállapodást elfogadjuk, az ezt kézfeltartással jelezze. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2011. (IV.14.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi költségvetési 
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beszámolóját. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

2. A 2011. évi költségvetésről szóló határozat módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Átadom a szót a körjegyző nőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Törvényességi észrevételt kapott a CKÖ, mert a költségvetési határozatát 

nem a jogszabályban meghatározott szerkezeti rendnek megfelelően készítette el. Ezt április 30-ig 

módosítani szükséges. A pénzügyi előadó elkészítette és kiküldésre is került a módosítás. Az összeg 

nem változik, csak a táblázat részletesen tartalmazza, amit a jogszabály előír. 

Rusznyák János elnök: Aki a módosítással egyetért, kérem, szavazzon. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2011. (IV.14.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetéséről szóló határozatát a melléklet szerint tartalommal módosítja. 

(A költségvetés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök: Kezdeményeztem a képviselő-testületi ülésen, hogy húsvét előtt legyen 

csomagosztás a rászoruló családoknak. A képviselő-testület az ötlet mellé állt, a Településgazdasági 

és Népjóléti Bizottsággal együttműködve jövő héten sor is kerül a csomagosztásra 60 család számára. 

Javaslom, hogy támogassuk és segítsük a jövő heti élelmiszerosztást! 
 

A képviselők a javaslattal egyetértettek Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2011. (IV.14.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy támogatja és segíti Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

élelmiszercsomag-osztását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 
 

Rusznyák János elnök: Van valakinek még kérdése? 

Kardos Attila elnökhelyettes: Én rosszul érzem magam, hogy nem tudunk többet tenni a településen 

élőkért. Nincs látszata a munkánknak. Tenni kellene valamit, de tehetetlennek érzem magam. 

Rusznyák János elnök: Kevés nagyon a pénz, ebből mit tudunk csinálni? 
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Vincze Nikolett körjegyző: A CKÖ-nek még megvan a költségvetésben elfogadott pénze. Nem 

mindenhez kell pénz. Tarthatnának szemétszedést, szervezhetnének parkosítást, hogy egy kicsit 

javítsuk a településképet így tavasszal. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó: A kápolna környékét is jó lenne rendbe tenni. 

Vincze Nikolett körjegyző: Besegíthetne a CKÖ a lomtalanításba is. Az ilyen kezdeményezéseiket a 

települési képviselő-testület is bizonyára támogatná, segítené. 

Rusznyák János elnök: Jó ötlet. Javaslom, hogy még húsvét előtt tartsunk egy faluszépítő napot, 

szervezek asszonyokat és rakjuk rendbe a közparkokat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2011. (IV.14.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a húsvéti ünnepek előtt segít a közparkok rendbetételében.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 15.00 órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

      Kardos Attila 

      elnökhelyettes 


