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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Szalmatercs Község Önkormányzatának hivatalában a Szalmatercs Cigány Kisebbségi 

Önkormányzata 2011. szeptember 8-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 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó 

 

Rusznyák János elnök az ülést 14 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, valamint jegyzőkönyv-vezetésre 

felkéri Vincze Nikolett körjegyzőt. 

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 CKÖ 2011. évi I. féléves költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

2. A CKÖ 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

3. Ruhaosztás megbeszélése 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. A CKÖ 2011. évi I. féléves költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Az előterjesztésnek megfelelően javaslom a féléves beszámoló elfogadását. 

 

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  

12/2011. (IX.08.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

CKÖ 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót és azt a 

határozat mellékletét képező formában elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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2. A CKÖ 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Az előterjesztésnek megfelelően javaslom az idei költségvetés módosítását. 

A feladatalapú támogatást megkaptuk, összesen 128.204 Ft-ot. Ezt építenénk be a bevételek közé, 

amelynek arányában a kiadások is módosításra kerülnek. Megkérem Hegedűs Oszkárnét, hogy 

tájékoztassa a testületet a jelenlegi pénzügyi helyzetről. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó: Összesen 168.835 Ft kiadása van eddig a CKÖ-nek, valamint 

29.000 Ft kint van elszámolásra az elnöknél. Az összes bevétel a feladatalapú támogatással együtt 

337.743 Ft eddig. Ezek különbözete van jelenleg a CKÖ-nek a számlán. 

Rusznyák János elnök: Javaslom elfogadásra a módosítást. 

 

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  

13/2011. (IX.08.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

CKÖ 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló beszámolót és azt a határozat 

mellékletét képező formában elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

3. Ruhaosztás megbeszélése 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Szeretnénk egy nagy rongybálát megrendelni, amelyet szétosztanánk az 

emberek között. 

Kardos Attila elnök-helyettes: Támogatom a javaslatot, hisz itt a tanévkezdés, jön a tél is. 

Segítenünk kell, mert sokaknak még ruhája sincs. Már felvettük a kapcsolatot lehetséges szállítókkal. 

120.000 Ft-ért 5 mázsa II. osztályú angol használtruhát tudnánk venni. 

 

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  

14/2011. (IX.08.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a településen ruhaosztást szervez, amelynek fedezetéül 120.000 Ft (azaz 

százhúszezer forint) összeget hagy jóvá költségvetése terhére. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a ruhaosztást megszervezze. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Kardos Attila elnök-helyettes: Pénteken vagy szombaton kerülhetne rá sor, ki kellene hirdetni, hogy 

bárki jöhet és egy aláírással bizonyítani kellene, hogy kik vettek át ruhát. 
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4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Kardos Attila elnök-helyettes: El szeretném mondani, hogy a füzetcsomagnak nagyon jó 

visszhangja volt, mindenkinek nagyon tetszett. Jó, hogy a középiskolásokra is gondoltunk. Az is 

nagyon jó volt, hogy az iskolaigazgató segített a csomag összeállításában, így nem vettünk olyan 

füzeteket, amelyek már nem is kellenek a gyerekeknek. Lenne egy javaslatom. Alapítani kellene egy 

díjat „Az év roma tanulója” címmel. Régebben volt ilyen, én is többször megkaptam és nagyon 

büszke voltam rá. Ballagáskor lehetne átadni annak, aki a legjobban tanul. 

Vincze Nikolett körjegyző: Javaslom, hogy ez ügyben beszéljenek az iskolaigazgatóval is, hiszen az 

iskola is alapított már díjakat. 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 


