Felsőtárkány Község Önkormányzata
3324 Felsőtárkány, Fő út 101.
Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157
e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. december 3. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén.

Határozat:

Tárgy:

7/2010. (XII. 3.)

Együttműködési megállapodás Felsőtárkány
Község Önkormányzata és a Felsőtárkányi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat között

8/2010. (XII. 3.)

2011. évi Költségvetési Koncepció elfogadása

9/2010. (XII. 3.)

A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat jelképének elfogadása

A jegyzőkönyv vezetése a 10. oldaltól a 13. oldalig folyamatos számozással történik.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: december 3. 8.00 óra.
Napirendi pontok:
1. Együttműködési megállapodás elfogadása Felsőtárkány Község Önkormányzata és a
Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között.
Előadó: elnök
2. A 2011. évi Költségvetési Koncepció elfogadása
Előadó: elnök
3. A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelképének elfogadása
Előadó: elnök
4. Egyebek
Jelen vannak:
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Erdélyiné Juhász Leila jegyzőkönyvvezető
Gubancsik Sándor elnök
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes
Gubancsik János képviselő
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Gubancsik Sándor elnök:
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülésen Szabó Ödön képviselő nem jelent meg, távolmaradását előzetesen
nem jelezte.
A képviselői létszám: 3 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
1. Napirendi pont:
Együttműködési megállapodás elfogadása Felsőtárkány Község Önkormányzata és a
Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat között
Előadó: elnök
Gubancsik Sándor elnök:
A mai testületi ülésnek a fő témája az együttműködési megállapodás megtárgyalása és
elfogadása a Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Felsőtárkány Község
Önkormányzata között.
A megállapodásból egy részt szeretnék kiemelni, az utalványozást. Szeretném, ha jegyzőasszony
elmondaná, hogy pontosan hogyan működik.
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:
Erről már korábban beszéltünk az elnök úrral. Az önkormányzat pénzkezelési szabályzata
tartalmazza a kisebbségi önkormányzat pénztárára és pénzkezelésére vonatkozó szabályokat.
Mielőtt bármikor készpénzt szeretnének felvenni, bármilyen nemű beruházásba, vásárlásba
kezdenek velem a jegyzővel egyeztetni kell. Amennyiben olyan számlát hoznak, amit velem
előre nem egyeztettek azt nem fogom ellenjegyezni, így nem fogom engedélyezni a kifizetést. Ez
nem azt jelenti, hogy én döntöm el, hogy Önök mire költhetik a pénzüket, hanem azt, hogy
nekem azért is felelősséget kell vállalni, hogy a tervezett kifizetés fedezete rendelkezésre áll-e a
költségvetésben. Van-e arról testületi döntés stb. Ez a pont erről szól.
Gubancsik Sándor elnök:
Van-e kérdése még valakinek az együttműködési megállapodásról?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzunk az együttműködési megállapodás
elfogadásáról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
7/2010. (XII. 3.) számú, Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Község Önkormányzattal való
együttműködési megállapodást. A testület úgy határozott, hogy Felsőtárkány Község
Önkormányzatával az együttműködési megállapodást elfogadja.
2. Napirendi pont:
2011. évi Költségvetési Koncepció elfogadása
Előadó: elnök
Gubancsik Sándor elnök:
Felolvasom a Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési Koncepciójának
ránk vonatkozó részét.
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„Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési határozat bekerül
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetésébe. A költségvetési koncepció
kialakításánál is figyelembe vettük a kisebbségi támogatást és működési kiadást.”
Mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon 660.018 Ft,- szerepel.
Kérem, kézfeltartással szavazzunk a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
8/2010. (XII. 3.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetési koncepciót.
3. Napirendi pont:
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelképének elfogadása
Előadó: elnök
Gubancsik Sándor elnök:
Szeretném, ha határozat születne a Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelképéről. Már beszéltünk
róla, hogy a hegedűt - rajta vonóval - szeretnénk jelképnek úgy, hogy a bélyegzőn függőlegesen
ez legyen elhelyezve.
Kérem, kézfeltartással szavazzunk a jelkép elfogadásáról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
9/2010. (XII. 3.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a kisebbségi önkormányzat jelképének a
függőleges hegedűt rajta vonóval.
4. Napirendi pont:
Egyebek
Gubancsik Sándor elnök:
Szeretnék beszélni arról az irodákról, amit a kisebbségi önkormányzat kapott. A kifogásom az,
hogy nincs víz illetve mellékhelyiség az épületben. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e az
önkormányzat tulajdonában más olyan ingatlan, ami erre a célra megfelel és a működési
feltételek adottak.
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:
Van-e javaslatuk?
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes:
A Művelődési Házban van egy külön ajtóval elhatárolt rész, ahol szerintem nem zavarnánk
senkit.
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:
Ezt a lehetőséget is megvizsgáltuk akkor, amikor helyiséget kerestünk a kisebbségi
önkormányzat számára.
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Jövőre elkészül a Faluház, ami azt a funkciót fogja ellátni, amit most a Művelődési Ház. Nem
tudom, hogy az önkormányzat meddig rendelkezik még ezzel az épülettel. Nincs róla
rendelkezés, hogy bérbe lesz-e adva, vagy esetleg eladja az önkormányzat. De ha Önök
felújítják, esetleg átalakítják akkor az a pénz veszni fog, ha eladásra kerül az épület.
Az a helyiség, amit megkaptak az tűnik a legbiztosabbnak. Megbeszéltem a polgármesterrel,
alpolgármesterrel, a Képviselő-testülettel és azzal a helyiséggel nem terveznek.
A Művelődési Háznak a rezsije igen magas. Nem tudjuk megosztani, a költségeket ugyanis nincs
külön óra felszerelve. Oda egy önálló Internet elérhetőséget kell bevezetni, ami sokkal
költségesebb, mintha megosztjuk, mondjuk az Egészségházzal.
A volt Polgármesteri Hivatalban az a helyiség, amelyet kaptak fel van szerelve külön gáz-és
villanyórával, azt a helyiséget csak Önök használják, nem kell a rezsin osztozkodni.
Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy biztosítom Önök számára a kért feltételeket, de ahhoz a
Házasságkötő Termet fel kell fűteni, hogy a mellékhelyiséget tudják használni, mert télen
elfagynak a vízcsövek. Ennek a költségeit nem fogja az önkormányzat vállalni.
Annak nem látom akadályát, hogy a költségvetésük terhére, önkormányzati segítséggel egy
mosdót beépítsen a Kft.
Amennyiben nem elfogadható az, amit felajánlottam, akkor az önkormányzatot kellene
megkeresni írásban.
Gubancsik Sándor elnök:
Köszönöm a tájékoztatás és a segítségét.
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 8.45 órakor bezárom.
k.m.f.
Gubancsik Sándor
elnök

dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

