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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. novem- 
               ber 26-án, 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: 
 
                                                                   14/2007./XI.26./ 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./  2007. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló          
2./  2008. évi költségvetési koncepció   
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   15/2007./XI.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                   elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
    Tárgy: 2007. III. negyedéves költségvetési beszámoló. 
               Előadó: Zsigár Sándor elnök ismerteti, elkészítették a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                            mányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló 
                            beszámolót. Kéri Kun János Sándor képviselőt ismertesse a részletezést. 
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Kun János Sándor képviselő elmondja, a bevételi előirányzatok 75 %-ban teljesültek, a IV. 
negyedévi 160 eFt-os támogatás még hátravan. A kiadási előirányzatoknál a megbízási díjra, 
nyugdíjjárulékra tervezett összeg 100 %-ban teljesült. A szociális juttatás 16 %, amit 
kevésnek talál. Az üzemanyagra tervezett összeg 58 %-ban, még az egyéb készletre tervezett 
összeg 91 %-ban teljesült, az ÁFA pedig 43 % a III. negyedévben. Összességében a kiadási 
előirányzatok teljesítése 59 %-os. 
 
Zsigár Sándor elnök elmondja, az üzemeanyag költség azért szükséges, hogy a felajánlott 
adományokért el tudjanak menni. Megalakulásuk óta háromszor hoztak, több mint 100 zsák 
ruhát, cipőt, száraz élelmiszert, amit a rászorulók között szét tudtak osztani. Amennyiben a 
2007. évi III. negyedévi költségvetés teljesítésével kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja 
elfogadásra.                             
                            
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   16/2007./XI.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés III. 
                                                                   negyedévi teljesítését elfogadta. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy:  2008. évi költségvetési koncepció. 
                Előadó: Zsigár Sándor elnök elmondja, az írásos előterjesztés tartalmazza a 
                             2008. évre várható bevételeket és kiadásokat.  A továbbiakban részletesen 
                             ismerteti ezeket. 
 
Pap Anikó jegyző elmondja, a költségvetés következő tárgyalásakor figyelembe kell venni, 
hogy szeretnének-e tiszteletdíjat megállapítani. Amennyiben a helyi Önkormányzattól is 
kapnak támogatást ezzel is számolni kell a költségvetésbe. 
 
Zsigár Sándor elnök javasolja a 2008. évi költségvetési koncepció elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   17/2007./XI.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési kon- 
                                                                   cepciót elfogadta.               
 
3. E G Y E B E K  
 
Pap Istvánné képviselő azt szeretné tudni, hogy a falugyűlésen résztvehetnek-e, illetve van-e 
lehetőségük felszólalásra. 
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Pap Anikó jegyző elmondja, természetesen a falugyűlésen mindenki résztvehet és 
hozzászólhat. Falugyűlést a Kisebbségi Önkormányzatnak is kell tartani, ennek időpontját 
előre meg kell határozni. 

 
Kun János Sándor képviselő elmondja, az Önkormányzatnak ha van rá lehetősége 
támogassa a rászorulókat, akár tüzifával is. Nem csak a cigányokról van szó, hanem a 
rászoruló lakosságról, mert a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tudja támogatni a hozzá 
fordulókat. 
 
Pap Anikó jegyző elmondja, a legutóbbi Szociális bizottsági ülésen született olyan döntés, 
hogy a segélykérők tüzifára kapták a pénzt. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest segíti a 
kérelmezőket. 

 
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                                          P a p  Istvánné 
                                   elnök                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


