TÁPIÓSÁG
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2007. november 7-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

11/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
12/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
13/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
2006. évi zárszámadás elfogadása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 7-én, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Zsigár Sándor elnök,
Kun János Sándor képviselő,
Pap Istvánné képviselő.
Meghívott vendégként jelen van:
Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Zsigár Sándor elnök köszönti a megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 fő
képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Pap Istvánnét elfogadni.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
11/2007./XI.7./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek
Pap Istvánnét elfogadta.
Zsigár Sándor elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ 2006. évi zárszámadás
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
12/2007./XI.7./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2006. évi zárszámadás.
Előadó: Zsigár Sándor elnök ismerteti 2006-ra a IV. negyedévre 160 eFt támogatást
kapott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A kiadások teljesítése 152 eFt
volt. A részletezést az írásos előterjesztés tartalmazza. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat zárszámadása a Községi Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának részét képezi, azzal egységet alkot.
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Zsigár Sándor elnök megállapítja, a napirendhez nincs hozzászólás, javasolja
elfogadásra a 2006. évi zárszámadást.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
13/2007./XI.7./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2006. évi zárszámadást
elfogadta.

2. E G Y E B E K
1./ Zsigár Sándor elnök szeretne tájékozódni, hogy még mennyi összeg van a 2007. évi
költségvetésükből. Milyen kiadások várhatók még, szeretnének ugyanis egy kis karácsonyi összejövetelt tartani, ahol csomagokat is szeretnének osztani a rászorulóknak.
Pap Anikó jegyző elmondja, még a IV. negyedévi támogatás áll a rendelkezésükre, a
telefonszámlákat kell még fizetni, az iroda használatát ingyenesen kapták.
2./ Zsigár Sándor elnök elmondja, el kell gondolkodni, hogy tiszteletdíjat állapítsanak-e
meg. Ellene szól, hogy ha megállapítják a tiszteletdíjat, gyakorlatilag nem sok dologra
marad pénz. Az idén nem sok mindent tudtak csinálni, kampányoltak, de nem kaptak
segítséget, nem tudtak előbbre jutni. A nagyobb összetartás végett javasolja a tiszteletdíj megállapítását.
Pap Anikó jegyző elmondja, a 2008. évi költségvetés tervezésekor vissza kell térni a
tiszteletdíj megállapítására, ennek azonban járulékvonzata is van. A szeptemberi ülésen
természetbeni juttatásként 6.500 Ft-os utalvány lett megállapítva, ami évente háromszor
adható, ennek nincs járulékvonzata. Ezt a természetbeni juttatást a jövő évre is lehet tervezni.
Amennyiben a Községi Önkormányzattól szeretnének működésükhöz támogatást kérni, azt
írásban kell benyújtani.
Kun János Sándor képviselő véleménye, ha 10 eFt tiszteletdíjat megállapítanak a levonások
után nem sok marad belőle. Amennyiben több tiszteletdíjat állapítanak meg, a költségvetésük
nagy részét elviszi, nem marad másra.
3./ Zsigár Sándor elnök a továbbiakban elmondja, ha az irodát fenntartják jó lenne rendszeresíteni a heti kétszeri ügyfélfogadási időt. Ebben kéri mindannyiuk részvételét.
Kun János Sándor képviselő véleménye szerint az a baj, hogy a faluban azt mondják minek
van a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, semmit sem csinálnak. Amikor az ügyfélfogadáson
volt, senki sem jött be az irodába. Nem veszik komolyan őket az emberek.
Zsigár Sándor elnök szerint komolyan kell venni a feladatot, nem szabad feladni, ki kell
tartani. A pályázatokat, felajánlásokat figyelni kell, résztvenni a munkában, összetartani.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést
17.30 órakor bezárta.

Kmf.

Z s i g á r Sándor
elnök

P a p Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő
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