Jegyzőkönyv

Készült: Cigány kisebbségi önkormányzat képviselő testület rendkívüli ülésén 2011. február
25. napján 2135, Csörög, Arany János út. 53. szám alatt a Művelődési Háza és Könyvtárban.
Jelen vannak:
Meghívott:

Virág József elnök
Berki Józsefné elnök helyettes
Kovács Pálné
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző

Virág József elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes,- a
megválasztott 4 fő képviselőből 3 fő jelen van. Az elnök elmondja, hogy a rendkívüli ülés
összehívására a 2011. évi feladatalapú támogatás benyújtása és annak előkészítése miatt
került sor. Ennek megfelelően a napirendet is ennek alapján állította össze.
Egyúttal tájékoztatja az elnök a testületet arról is, hogy az óvodavezetőt is meghívta az ülésre,
de Ő sajnos lebetegedett, de egy más alkalommal személyesen is tájékoztatja majd a
testületet.
Az elnök ismertette a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Berki
Józsefnét, aki a felkérést elfogadta.
A testület 4 igen egyhangú szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi
pontokat elfogadta.

Napirend:
1. A Csörögi CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda szabályzatainak (SZMSZ, Házirend,
PP,) megismerése és a 2011/12. nevelési év alakítása.
Előadó: elnök
2. Csörög község Településszerkezeti Terve (TSZT), Szabályozási Terve (SZT) és Helyi
Építési Szabályzata (HÉSZ) megismerése.
Előadó: elnök
3. Csörög Település Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata megalkotása
Előadó: elnök

1./ A Csörögi CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda szabályzatainak (SZMSZ,
Házirend, PP,) megismerése és a 2011/12. nevelési év alakítása.
Virág József elnök: Csörög Község Önkormányzat Képviselő testülete 2011. február 9.
napján tárgyalta e napirendet.
Mindenképpen szerettem volna, ha a vezető óvónő szóban ismerteti velünk a szabályzatokat
és a jövő nevelési évre vonatkozó elképzeléseket.
Több sorstársunk gyermeke jár az óvodába és a gyerekek által tudjuk, hogy jól érzik az
intézményben magukat. A nevelés, a programok jók, és reméljük, hogy jövőre már 3
csoporttal tud működni az óvoda.
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Berki Józsefné tag: Nekem is jár ide unokán és mondhatom, hogy megelégedéssel vagyunk
az óvoda irányában. Megállapíthatjuk, hogy az óvónőkön látszik,- valóban a gyerekekért
vannak és a gyerekek is nagyon jól érzik ott magukat.
Virág József elnök: Egyetért a hozzászólásokkal, és ígéri amint lehetőség adódik pótolják a
vezető óvónő személyes részvételét e testület előtt. Elmondja, hogy a polgármesterrel beszélt
ez ügyben; és igen szeptembertől indul a 3. csoport és akkor már valamennyi óvodáskorú
gyermek helyben fog óvodába járni. Együttműködési megállapodást fogunk kötni a helyi
óvodával és tánccsoport indításról is beszéltem már a vezető óvónővel.
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szabályzatokat nekünk nem kell elfogadnunk, de
mindenképpen fontos, hogy azt jól ismerjük, valamint lényeges, hogy naprakészen legyünk,
hogy mi fog történni szeptembertől az óvodában.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki tudomásul veszi a kapott tájékoztatást és felhatalmazza az elnököt, hogy a Csörögi
CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvodával együttműködési megállapodást készítsen elő,
valamint hogy az intézményben tánccsoport működjön,- az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
6/ 2011.(II. 25.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete felhatalmazza az elnököt, hogy
a Csörögi CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvodával
együttműködési megállapodást készítsen elő, valamint
folytasson tárgyalásokat, hogy az intézményben
tánccsoport működjön.
Határidő: 2011. április 30. – egyeztetés
május 13. – CKÖ ülés
Felelős: CKÖ elnök

2. Csörög község Településszerkezeti Terve (TSZT), Szabályozási Terve
(SZT) és Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) megismerése.

Virág József elnök: A nagy önkormányzat elfogadta ezeket a terveket, de szerettem volna ha
a mi önkormányzatunk is megismeri ennek tartalmát. Különösen fontos ez azért, mert most
kezdődnek majd a belvíz elvezetési munkálatok és jó, ha tudjuk, hogy ezáltal a lenti területek
belvizesedése megszűnik.(A tervek bemutatásra kerültek)
Berki Józsefné tag: E terv alapján lehet akkor majd építkezni, járdát kialakítani?
Virág József elnök: Igen. Ezek a tervet a részletes építési szabályokat adják.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki az elhangzottak tudomásul veszi,- az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:

7/ 2011.(II. 25.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete a TSZT-ről, az SZT-ről és a
HÉSZ-ről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: CKÖ elnök
Előadó: elnök
2

3. Csörög Település Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata megalkotása

Virág József elnök: Írásban az előterjesztés kiküldésre került. A korábbi (2002.XI.13.)
SZMSZ felülvizsgálata megtörtént, és ezután készült el az anyag. Az SZMSZ elfogadását
követően a 2011. április 20. napjára tervezett települési önkormányzat ülésére beterjesztésre
kerül a kettőnk között köttetendő együttműködési megállapodás, mely majd az SZMSZ
mellékletét fogja képezni. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Berki Józsefné tag: Megfelelőnek és elfogadásra javasoltnak tartja.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki az írásban beterjesztett SZMSZ-t elfogadja és az együttműködési megállapodás
beterjesztését kéri a települési önkormányzathoz, -az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
8/ 2011.(II. 25.) határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatot elfogadja és az együttműködési
megállapodás beterjesztését kéri a települési
önkormányzathoz.
(Az SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Határidő: azonnal
Felelős: CKÖ elnök

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

…………………………………..
Virág József
elnök

……………………………………..
Berki Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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