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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 
               szeptember 15-én, 10 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 
mindhárom 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: 
 
                                                               6/2010.(IX.15.)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./  2009. évi zárszámadás 
2./  2010. évi féléves költségvetési beszámoló 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            7/2010.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
                                                                    
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  2009. évi zárszámadás. 
 
Zsigár Sándor elnök ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételének és 
kiadásainak alakulását. Kéri a zárszámadással kapcsolatban akinek van kérdése, véleménye 
mondja el. Zsigár Sándor elnök megállapítja, a 2009. évi zárszámadással kapcsolatban nincs 
hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                 8/2010.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                                                                 mányzat 2009. évi zárszámadását elfogadta. 
 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:    Zsigár Sándor elnök. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2010. évi féléves költségvetési beszámoló. 
 
Zsigár Sándor elnök ismerteti a 2010. évi költségvetés alakulását június 30-ig. Elfogadásra 
javasolja. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                9/2010.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                                                                mányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 
                                                                teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   Zsigár Sándor elnök. 
 
 
3. EGYEBEK 
 
Zsigár Sándor elnök elmondja, a 2010. augusztus 31-i előirányzatok teljesítése és a 
szeptemberben várható kiadások után a pénzmaradványuk 61.500.- Ft. Ezt úgy gondolják 
tiszteletdíjként szétosztanák, arról kell dönteni milyen arányban történjen. Mint elnök, 
kicsivel többet szeretne kapni a tagoknál.  
Az egyeztetések után a Képviselő-testület tagjai megállapodnak, hogy a pénzmaradvány 40 
%-a az elnöknek, 30-30 % pedig a tagoknak kerül tiszteletdíjként kiosztásra. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                10/2010.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület  a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                                                                mányzat 2010. évi költségvetésének időarányos 
                                                                részéből szeptember 30-án rendelkezésre álló 
                                                                összeget tiszteletdíjként felosztja az alábbiak szerint:                                                                
                                                                elnök: bruttó 20.000.- Ft + járulékai, 
                                                                tagok: 14.000.- Ft + járulékai. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   Zsigár Sándor elnök.                                                            
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Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, szeptember 30-al a telefon átadás-átvételét is el kell 
intézni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
10.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                          Kmf. 
 
 
 
 
                           Zsigár Sándor                                                    Pap Istvánné 
                              elnök                                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


