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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
               február 12-én, 14 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. Bejelenti, hogy Barta Géza képviselő a mai 
napon tisztségéről írásban lemondott, így a létszámuk 3 főre alakult. 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: 
 
                                                               1/2009.(II.12.)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 költségvetés   
2./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            2/2009.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
                                                                    
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
    Tárgy:  2009. évi költségvetés. 
 
Zsigár Sándor elnök ismerteti a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatos írásos anyagot a 
képviselők megkapták. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évben 571 eFt központi 
támogatásból biztosított összegből, valamint 5 eFt előző évi pénzmaradványból, összesen 576 
eFt-ból gazdálkodhat. Többletbevétel igénybevételére pályázatot nyújtottak be, az 
eredményről még nem kaptak értesítést.  
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a helyi Önkormányzat költségvetésébe be 
van építve. Kéri akinek van a költségvetéssel kapcsolatos véleménye mondja el. Zsigár 
Sándor elnök megállapítja a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs hozzászólás, 
elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 3/2009.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                                                                 mányzat 2009. évi költségvetését a melléklet sze- 
                                                                 rint elfogadta. 
 
 
2./ E G Y E B E K 
 
   1./  Zsigár Sándor elnök ismerteti, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén 
          tiszteletdíj került megállapításra, később ezt a határozatot visszavonták. Most ismét 
          felvetődött a kérdés, szeretnék ha a munkáért tiszteletdíj kerülne megállapításra. Az 
          elnöknek havi 6 eFt-ot, a tagoknak havi 3 eFt-ot javasol 2009. január 1-től. A képvi- 
          selők egyetértenek a javaslattal, kéri határozatot hozni az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                4/2009.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 


