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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 
               12-én, 19 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Toldi Nándor elnök,                          
                         Balogh Ferenc és                          
                        Csámpai Lajos képviselők. 
 
Igazoltan van távol: Toldi Szilvia elnökhelyettes. 
                          
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                         Kun Szilárd polgármester. 
                          
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Toldi Nándor elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javasolja Balogh Ferenc képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   1/2011.(I.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Balogh Ferenc képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Nándor elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  Helyi Önkormányzat és  Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési 
      Megállapodás elfogadása  
2./  Tápióság Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési 
      Szabályzatának elfogadása 
3./  Egyebek  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  2/2011.(I.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                  elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Helyi Önkormányzat és Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési 
            Megállapodás elfogadása. 
            Előadó: Toldi Nándor elnök elmondja, az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
                          átnézték, megfelelőnek tartják.  
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az Önkormányzat Képviselő-testülete 
a tegnapi napon ülésezett, az együttműködési megállapodást elfogadták. Változás, hogy az 
Önkormányzat részéről a kapcsolattartó Szigeti Viktor helyett Lesti Judit. A két 
önkormányzat kapcsolatban van egymással, az eljárási rendre hozunk megállapodást. Az 
együttműködési megállapodást január 15-ig kell elfogadni, évente felül kell vizsgálni eddig az 
időpontig. A két önkormányzat vezetője írja alá a megállapodást, a honlapra fel lehet tenni. 
 
Toldi Nándor elnök javasolja az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                             3/2011.(I.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 
                                                             és Tápióság Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
                                                             Együttműködési Megállapodását elfogadta és felhatal- 
                                                             mazza az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   elnök. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési 
           Szabályzatának elfogadása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a testület működését le kell szabá- 
                        lyozni, a régi szervezeti- és működési szabályzatot hatályon kívül helyezzük. 
                        A szabályzat az önkormányzat jogállását, feladat és hatáskörét tartalmazza. 
                        Korábbi döntés szerint bizottságokat nem hoznak létre. Szabályozva van a 
                        testület működése, a jegyzőkönyv, közmeghallgatás, a képviselők jogállása, 
                        az önkormányzat vagyona, költségvetése. Kérdés van-e az anyaghoz? 
 
Toldi Nándor elnök elfogadásra javasolja a szabályzatot, ha nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        4/2011.(I.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület Tápióság Község Cigány Kisebbségi 
                                                        Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatát 
                                                        elfogadta. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   elnök, 
                                                                       kihirdetésre jegyző. 
 
3. EGYEBEK 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a számítógépre vonatkozó pályázat elkészült, a 
beadási határidő január 25. Négyezer forintot kell befizetni alapítványi támogatásként. 
Döntsön a testület a pályázat benyújtásáról és a támogatási összeg biztosításáról. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         5/2011.(I.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                         testülete pályázatot nyújt be „Az informatika mindenkiért” 
                                                         Vállalkozásfejlesztő Alapítvány által kiírt pályázat számí- 
                                                         tógépre c. pályázatra. 
                                                         Az Önkormányzat a Morgoncok Gyermekajándékozási 
                                                         Alapítványt 4.000.- Ft-tal támogatja, mely a pályázat 
                                                         benyújtásának feltétele. 
 
                                                         Határidő: pályázat benyújtására január 25. 
                                                         Felelős:   elnök. 
 
 
Toldi Nándor elnök megköszönte a megjelenést és mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, 
az ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
                                                                     Kmf. 
 
 
 
 
                        Toldi Nándor                                                   Balogh Ferenc 
                             elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 
                                                                                       
 


