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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Szalmatercs Község Önkormányzatának hivatalában a Szalmatercs Cigány Kisebbségi 

Önkormányzata 2011. július 28-án 15 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 15 órakor megnyitja, köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből 

megállapította, hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, a megjelenés 100 %-os, a testület 

határozatképes. 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. Tanévkezdési támogatás 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

2. Rendezvények támogatása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. Tanévkezdési támogatás 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: A hagyományokhoz híven javaslom az idei évben is a füzetcsomag osztást a 

gyermekek részére. Az iskolaigazgatóval egyeztettem. Összesen 36 általános iskolás és 4 középiskolás 

gyermeket tudnánk füzetcsomag-támogatásban részesíteni. Javaslok erre a célra 100.000 Ft-ot. Az 

igazgató úr össze fogja nekem írni, hogy kinek, milyen füzetcsomag kell. Ezeket augusztus 31. előtt 

be kellene szerezni. 

 

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  

9/2011. (VII.28.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2011/2012-es tanévre beiratkozott 36 általános és 4 középiskolás cigány 

kisebbséghez tartozó gyermek számára füzetcsomag támogatást biztosít. 

A képviselő-testület a fenti célra legfeljebb 100.000 Ft összeget hagy jóvá. 

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

 

Határidő: 2011.08.31. 

Felelős: elnök 
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2. Rendezvények támogatása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

Rusznyák János elnök: Átadom a szót az elnökhelyettesnek. 

Kardos Attila elnök-helyettes: Voltunk Karancsságon az iskolában megrendezett térségi roma vers- 

és prózamondó versenyen. A gyermekeknek vettünk jutalmat és megvendégeltük őket, amely 

összesen 10.550 Ft-ba került. Kérem erre az utólagos jóváhagyásotokat. 

 

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  

10/2011. (VII.28.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Együtt a Közjóért Egyesület és a karancssági Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat által szervezett térségi roma vers- és prózamondó versenyt támogatja. 

A képviselő-testület jóváhagyja a résztvevő gyermekek jutalmazására, 

megvendégelésére elköltött 10.550 Ft felhasználását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rusznyák János elnök: Júliusban szemétgyűjtő akciót is szerveztünk, arra elköltöttünk 21.455 Ft-ot. 

Kérem én is az utólagos jóváhagyásotokat. 

 

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  

11/2011. (VII.28.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a júliusban szervezett szemétgyűjtő akcióra elköltött 21.455 Ft 

felhasználását. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

Rusznyák János elnök: Tájékoztatlak titeket, hogy voltunk július 16-án Gyomaendrődön egy 

konferencián, amelyet a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége szervezett. 

Fehér Vilmos képviselő: A körjegyzőnőt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e számlálóbiztosnak 

jelentkezni az idei népszámlálásra, ugyanis megkerestek bennünket, hogy delegáljon a CKÖ 3 főt. 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, lehet jelentkezni. Két fő számlálóbiztos lesz, ugyanis Szalmatercsen 

két körzet van. Több jelentkező is van, azok közül kettőt kell megbízni a feladatok ellátására. A 

számlálóbiztosoknak egy felkészítésen kell részt venni a népszámlálás előtt. A népszámlálás október 

1. és október 31. között lesz. Az összeírók címenként és személyenként díjazásban részesülnek. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 15.40 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 


