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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Szalmatercs Község Önkormányzatának hivatalában a Szalmatercs Cigány Kisebbségi 

Önkormányzata 2011. december 22-én 13 órakor megtartott közmeghallgatáson 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 13 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. Közmeghallgatás 

 

 

2. A CKÖ 2011. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

3. A CKÖ 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. Közmeghallgatás 

 

Rusznyák János elnök: A közmeghallgatást meghirdettük, de nem jött el senki, pedig ki is 

plakátoltuk. Javaslom, hogy térjünk át a következő napirendre. 

 

 

2. A CKÖ 2011. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Az előterjesztésnek megfelelően javaslom a háromnegyedéves beszámoló 

elfogadását. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezt november 30-ig kellett volna elfogadni, még a települési 

önkormányzat ülése előtt. De sajnos nem történt meg, mert nem volt ülés. 

 

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

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2011. (XII.22.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

CKÖ 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és 

azt a határozat mellékletét képező formában elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

3. A CKÖ 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: A koncepcióban a 210 ezer forinttal terveztünk, amelyet dologi kiadásokra 

fordítanánk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Ezt is november 30-ig kellett volna elfogadnia a CKÖ-nek. 

 

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  

16/2011. (XII.22.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

CKÖ 2012. évi költségvetésének koncepcióját és azt a határozat mellékletét képező 

formában elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Rendeztünk mikulást és roma emléktornát. Az emléktornára és a 

mikulásnapra vásároltunk, azt szeretném utólag jóváhagyatni. 

Kardos Attila elnök-helyettes: Támogatom a javaslatot. 

 

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  

17/2011. (XII.22.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Roma Emléktorna rendezvényre 10.000 Ft-ot a vendégek megvendégelésére 

jóváhagy, továbbá a Roma Mikulás rendezvényre 22.000 Ft-ot hagy jóvá. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Kardos Attila elnök-helyettes: A feladatalapú támogatásról lehet-e tudni valamit. 
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Vincze Nikolett körjegyző: A CKÖ-k esetében az állami nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a 

feladatalapú finanszírozásra, így a feladatok elvégzését a jegyzőkönyvek alapján értékelik, összegről 

nincs információnk. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 13.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 


