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      1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                                              Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 
                                                                              2/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                              Napirendi pontok elfogadása 
                                                                              3/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                              2012. évi költségvetés elfogadása 

4/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
Toldi Nándor elnök lemondásának elfogadása 
5/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
Toldi Szilvia elnök megválasztásának 
elfogadása 
6/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
A.)Toldi Szilvia elnökhelyettes 
lemondásának elfogadása 
B.) Toldi Nándor elnökhelyettes 
megválasztásának elfogadása 

                                                                             7/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnevezés elfogadása 
 



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
               3-án, 10.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme 
 
Jelen vannak: Toldi Nándor elnök,  
                         Toldi Szilvia elnökhelyettes,     
                         Balogh Ferenc és                                                           
                         Csámpai Lajos képviselők. 
                       
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                   
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 minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ferenc képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   1/2011.(II.03.) 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./  2012. évi költségvetés elfogadása 
2./ Elnöki és elnökhelyettesi tisztségekben történő változások elfogadása 
3./ Szervezet nevének megváltoztatása 
4./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  2/2012.(II.03.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
�Tárgy: 2012. évi költségvetés elfogadása. 
Előadó: Toldi Nándor elnök ismerteti, a költségvetést február 11-ig kell beterjesztenie a 
Képviselő-testület elé. A költségvetés irányelveket tartalmaz, kéri a testület fogadja el. Az 
elnök megállapítja, a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra 
teszi fel. 
            
 
 



 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            3/2012.(II.03.) sz. képviselő-testületi határozat: 

Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. évre vonatkozó költségvetését 
elfogadja. 

        
                                                
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
�Tárgy: Elnöki és elnökhelyettesi tisztségekben történő változások elfogadása. 
Előadó: Toldi Nándor elnök ismerteti, hogy hosszabb időre elutazik, emiatt az elnöki 
feladatokat a továbbiakban már nem tudja megfelelően ellátni. Ezúton kéri lemondásának 
elfogadását, egyben javasolja Toldi Szilvia elnökké való megválasztását. Ha az ő kinevezését 
támogatják, akkor új elnökhelyettest is kell választani. Elmondja, hogy Toldi Szilvia elnök 
segítése érdekében az elnökhelyettesi posztot elvállalná. 
 
Toldi Szilvia elnökhelyettes elmondja, hogy szeretne lemondani az elnökhelyettesi 
megbízásáról és vállalja az elnöki teendők ellátását. Kéri a Képviselő-testületet, hogy bízzák 
meg az elnöki feladatok ellátásával.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra 
teszi fel. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  4/2012.(II.03.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület Toldi Nándor elnök lemondását 
                                                                  elfogadta. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

5/2012.(II.03.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület Toldi Szilvia elnökké való 
megválasztását elfogadta. 

 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  6/2012.(II.03.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A.)A Képviselő-testület Toldi Szilvia elnökhelyettes 

lemondását elfogadja. 
B.)A Képviselő-testület Toldi Nándor elnökhelyettes 
megválasztását elfogadta. 

 
 
 
 
 



3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
�Tárgy: Szervezet nevének megváltoztatása 
Előadó: Toldi Nándor elnök ismerteti, hogy a 2012. január 1-jétől hatályba lépett törvények 
értelmében az eddigi, Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnevezést Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatra kell megváltoztatni, amit a Képviselő-testületnek határozattal kell 
elfogadnia. Javasolja, hogy az új elnevezésük: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
legyen. Az elnök megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, 
szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  7/2012.(II.03.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az önkormányzat új 

megnevezését, a Tápiósági Roma Nemzetiségi 
                                                                 Önkormányzat elnevezést elfogadta. 
 
Toldi Nándor elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a 
megjelenést és az ülést 11.00. órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
 
                    Toldi Nándor                                                            Balogh Ferenc 
                      elnök                                                                jegyzőkönyv- hitelesítő 


