
 
 
 
 
 

T Á P I Ó S Á G 
 

 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
 

2008. augusztus 28-án, 16 órakor 
megtartott ülésének 

 
j e g y z ő k ö n y v e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                               Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 
                                                                               12/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                               Napirendi pontok elfogadása 
                                                                               13/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 

                                                                   2008.évi féléves költségvetési beszámoló 
                                                                   elfogadása           

              14/2008.sz. Képviselő-testületi határozat 
                                                                      Kalmár Kitty támogatása 

 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. 
               augusztus 28-án, 16 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Zsigár Sándor elnök, 
                         Kun János Sándor képviselő, 
                         Pap Istvánné képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen van: 
                         Dr. Kovács Dénes aljegyző. 
 
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: 
 
                                                               11/2008./VIII.28./ 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./ Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi alakulásáról       
2./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            12/2008./VIII.28./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
                                                                    

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
    Tárgy: Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi alakulásáról. 
 
Zsigár Sándor elnök ismerteti a képviselőkkel, hogy a Tápiósági Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat féléves költségvetési beszámolója a helyi önkormányzat 2008. évi féléves 
költségvetési beszámolójába be van építve.  
Ismerteti, hogy 2008. június 30-ig hogyan teljesültek a kisebbségi önkormányzat kiadásai és 
bevételei, amelyet az írásos előterjesztés is tartalmaz. 
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Zsigár Sándor elnök megállapítja, a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítésével kapcsolatban 
nincs hozzászólás, így azt elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                13/2008./VIII.28./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a 2008. évi féléves  költségvetési     
                                                                beszámolót elfogadta. 
 
2. E G Y E B E K     
 
Zsigár Sándor elnök ismerteti, Kalmár Kitty Úri u. 11. szám alatti lakos, 8. osztályos tanuló 
felvételizett színészképzőbe. Tehetségesnek tartják a tanulót, négy hónapos tanfolyamon 
tudna résztvenni, de ennek költsége 225 eFt. A család szociális helyzete miatt a kiadást nem 
tudja vállalni, ezért segítségért fordultak a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz, a települési 
Önkormányzathoz, valamint a fatelephez is. Javasolja 53 eFt egyszeri támogatást nyújtani a 
tanulmányokhoz.  
 
A képviselők egyetértenek Kalmár Kitty támogatásával. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                  14/2008./VIII.28./sz.Képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület Kalmár Kitty Úri u. 11. szám 
                                                                  alatti lakos részére 53 eFt egyszeri támogatást biz- 
                                                                  tosít színészi tanulmányaihoz. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
16.30 órakor bezárta. 
 
 
 
 
                            Z s i g á r  Sándor                                          P a p  Istvánné 
                                 elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 


