Jegyzőkönyv

Készült: Cigány kisebbségi önkormányzat képviselő testület ülésén 2011. január 17. napján
2135, Csörög, Arany János út. 53. szám alatt a Művelődési Háza és Könyvtárban.
Jelen vannak:
Virág József elnök
Berki Józsefné elnök helyettes
Kovács Pálné
Meghívott:
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző
Virág József köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Kertész Lóránt jelezte távol
maradását más hivatalos elfoglaltsága miatt. Az elnök megállapítja, hogy a testület 3 fővel
megjelent, így a testület határozatképes.
Az elnök ismertette a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Kovács
Pálnét, aki a felkérést elfogadta.
A testület 3 igen egyhangú szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi
pontokat elfogadta.

Napirend:
1. CKÖ 2011. évi költségvetése (tervezet)
Előadó: elnök
2. CKÖ 2011. évi munkaterve
Előadó: elnök
3. Hagyományőrző csoport újra- illetőleg elindítása
Előadó: elnök
4. CKÖ – Csörög Község Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
Előadó: elnök

1./ CKÖ 2011. évi költségvetése (tervezet)
Virág József elnök javaslata, hogy a testület 2011. évi költségvetése meghatározásakor a
2010. évi összeggel számoljon, hiszen egyenlőre újabb információ nem áll rendelkezésre.
2010. évben az induló állami/normatív támogatás 566.000,- Ft volt, így a 2011. évi
költségvetést is ennek alapján állította össze. Ha a támogatási összeg módosul, mi is
kénytelenek leszünk határozatunkat módosítani.
Berki Józsefné tag: Ez az összeg is nagyon kevés. Figyelni kell a pályázatokat és a
programjainkhoz pályázati pénzt kell szereznünk.
Kovács Pálné tag: Kérése, hogy az évente megrendezésre kerülő cigány napot az idén is
rendezzék meg.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ 2011. évi költségvetését 566.000,- Ft összegben kizárólag
dologi kiadásokra állapítsuk meg,- az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a testület 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
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1 / 2011.(I.17.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete a CKÖ 2011. évi költségvetését
566.000,- Ft összegben kizárólag dologi kiadásokra
állapítja meg:
Bevételek:
Központosított támogatás
566
Bevételek összesen:
566
Kiadások:
Személyi juttatás (tiszteletdíj, szgk.)
0
Járulékok
0
Dologi kiadások:
566
* könyv, nyomtatvány
30
* internet díj
48
* reprezentáció
86
* kirándulás
25
* ünnepségek
14
* tagdíj
20
* üzemanyag
100
* telefon költség
20
* gép, internet karbantartás
30
* támogatások
40
* egyéb
40
* ÁFA
113
Kiadások összesen:
566
Ezennel az elnök felkéri a jegyzőt, hogy a CKÖ
határozatát, illetőleg ennek tartalmát az önkormányzat
2011. évi költségvetésébe állítsa be.
Határidő: 2011. január 19. – KT elé terjesztés
Felelős: CKÖ elnök

2./ CKÖ 2011. évi munkaterve:
Virág József elnök: Elkészítette a CKÖ 2011. évi munkaterve tervezetét. Az írásos
előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a vélemények, hozzászólásokat.
Kovács Pálné képviselő: Véleménye szerint sok a tervezett ülés. Tudomása szerint 4 ülés
megtartása kötelező. Javasolja, hogy 4 ülést tervezzenek be, ha rendkívüli esemény lesz,rendkívüli ülést is lehet tartani ezen felül.
Berki Józsefné képviselő: Egyetért az előző hozzászólással.
Virág József elnök: Elfogadom a véleményeket, így módosítom az előterjesztésem:
Az időpontokhoz kapcsolódó napirendeket továbbra javaslom és az ülések időpontját
módosítom:
2011. január 17. (hétfő) 13.00 óra
2011. június 6. (hétfő) 13.00 óra
2011.október 17. (hétfő) 13.00 óra
2011. december 17. (hétfő) 13.00 óra
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki elfogadja a CKÖ 2011. évi munkatervét a javasolt módosításokkal együtt, - az kérem
igennel szavazzon:
Az elnök megállapítja, hogy a CKÖ 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
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2/ 2011.(I.17.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete megalkotta 2011. évi munkatervét.
(A munkaterv a jegyzőkönyvmelléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: CKÖ elnök

3./ Hagyományőrző csoport újra- illetőleg elindítása
Virág József elnök: Ismételten kifejezi abbéli véleményét, hogy igen szomorú, mert a
településen sokkal több cigány származású ember él, mint aki annak vallotta magát. Szeretné
felrázni a cigány lakosságot a településen. Szeretné a hagyományőrzést beindítani
(foglalkozásokkal) és szeretné, ha újraindulna a tánccsoport. Ehhez tánctanárt vagy
foglalkozásvezető is kellene foglalkoztatni. Ő is utána fog járni, de kéri,- képviselőtársait is,
hogy érdeklődjenek és találjanak közösen alkalmas személyt a foglalkozások levezetésére.
Miután a CKÖ pénze kevés,- így pl. 200,- Ft/hó tagdíj beszedését jónak tartaná.
Kovács Pálné és Berki Józsefné képviselők a javaslatot jónak tartják. Körül fognak nézni,
hogy alkalmas személyt találjanak.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ hagyományőrző és tánccsoportot hozzon létre és a
fenntartáshoz, működtetéshez 200,- Ft/hó összegű tagdíjat szedjen , továbbá aki egyetért
azzal, hogy a táncosok részére szakember vezesse a foglalkozásokat, - az kérem igennel
szavazzon:
Az elnök megállapítja, hogy a CKÖ 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
3/ 2011.(I.17.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete hagyományőrző és tánccsoport
létrehozásáról, valamint a csoport vezetésére szakember
biztosításáról döntött.
A CKÖ elhatározta, hogy a csoport fenntartására, működtetésére
tagdíjat fognak szedni 200,- Ft /fő /hó összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: CKÖ elnök

4./ CKÖ – Csörög Község Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Virág József elnök: Véleménye szerint szükséges az érvényben lévő – települési
önkormányzattal kötött – együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Egy elnöktársától
kapott egy mintát,- felkéri a jegyzőt, hogy nézze át, majd beszéljék át közösen, és mindezek
után terjeszti a CKÖ elé megvitatásra, módosításra. Ezt követően a települési
önkormányzathoz kell benyújtani, és ha elfogadják,- akkor módosul az együttműködési
megállapodás. Szeretné, ha február végére a
jegyző asszonnyal ezt már át tudná beszélni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ és települési önkormányzat között megkötött
együttműködési megállapodást vizsgáljuk felül, - az kérem igennel szavazzon:
Az elnök megállapítja, hogy a CKÖ 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
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4/ 2011.(I.17.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete döntött a települési önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: CKÖ elnök

Mivel más kérdés, hozzászólás nincs az elnök az ülést bezárja.

…………………………………..
Virág József
Elnök

……………………………………..
Kovács Pálné
jegyzőkönyv hitelesítő
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