
Felsőtárkány Község Önkormányzata 
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2010. december 15. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

10/2010. (XII.15.) 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat SZMSZ elfogadása 

11/2010. (XII.15.) 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 2011. évi munkatervének 
elfogadása 

12/2010. (XII.15.) 

A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2010. évben 

hagyományteremtő karácsonyi ajándékozás 
elfogadása 

13/2010. (XII.15.) 
A 2011. április havi „Roma nap” 

megrendezésének elfogadása 

14/2010. (XII.15.) 
A 2011. május havi Gyermeknap 

megrendezésének elfogadása 

15/2010. (XII.15.) 
A 2011. havi Sportnap megrendezésének 

elfogadása 

16/2010. (XII.15.) 
A 2011. évben Asztali tenisz szakkör 

indításának elfogadása 

17/2010. (XII.15.) 
A 2011. évben a május 1-je együtt ünneplése 

a települési önkormányzattal  

18/2010. (XII.15.) 
A 2011. évben a települési önkormányzattal 

való Rétes napi falunap megrendezése. 

  

 
A jegyzőkönyv vezetése a 14. oldaltól a 19. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: december 15. 8.00 óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Az SZMSZ megtárgyalása, elfogadása. 
 Előadó: Dr. Pusztai- Csató Adrienn jegyző 

 
2. A felsőtárkányi cigány kisebbségi önkormányzat 2011-es évi munkatervének elfogadása. 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
3. A felsőtárkányi cigány kisebbségi önkormányzat részére bocsátott ingó és ingatlan 

vagyontárgyak megtárgyalása, elfogadása. 
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 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
4. A települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott 

feladatalapú támogatáshoz igénylés benyújtása és határozati javaslatok elfogadása. 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
5. Egyebek 

 
Jelen vannak: 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Erdélyiné Juhász Lejla jegyzőkönyvvezető 
Gubancsik Sándor elnök 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
Gubancsik János képviselő 
Szabó Ödön képviselő 
 

Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, a testület határozatképes. 
 
1. Napirendi pont: 
Az SZMSZ megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Dr. Pusztai- Csató Adrienn jegyző 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt. A 2010. 12. 15-ei testületi ülést 
megnyitom. Első napirendi pont az SZMSZ elfogadása, felkérem dr. Pusztai-Csató Adrienn 
jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Köszöntöm a jelenlévőket! 
 
Kértem, hogy ha van elképzelésük jelezzék azt felém, azért, hogy az Önök elképzelése szerint 
íródjon az SZMSZ. Elnök úr a parádi önkormányzat SZMSZ-ét hozta el nekem ezt használtam 
fel alapnak, szakmailag jónak tartom, de néhány változtatás történt benne. 
A székhelyet átírtam a Rákóczi út 55. számra. Az egész SZMSZ-t átszámoztattam, mert én 
paragrafusokra szedve szeretem használni, illetve bekezdésekre lettek átszerkesztve, ez 
hivatkozásnál sokkal előnyösebb. Az eredeti 29. pontot kiegészítettem a rendeletekkel, ugyanis 
Önök rendeleteket alkothatnak bizonyos tárgykörökben, ezek jogszabályi erővel bírnak. Az 
előterjesztéseknél kiegészítettem, hogy ezt szövegszerűen kell előterjeszteni. Ez azt jelenti, hogy 
amikor az elnök előterjeszti a napirendet, akkor minden napirendbe döntési alternatívákat kell, 
hogy felsorakoztasson. Ezt a határozati javaslatot szövegszerűen le kell írni, hogy Önöknek már 
csak igent vagy nemet kelljen mondani. A „jegyzőkönyv” bekezdést kiegészítettem az „i” 
ponttal, jó az, ha a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza, hogyha valamelyik képviselőnek 
ellentétes véleménye van. A IV. fejezetben van egy pont, amivel nem értek egyet, sőt jogszabály 
ellenesnek tartom. Ez a tiszteletdíj megvonásáról szól, amennyiben a képviselő nem tesz eleget 
kötelezettségének. A törvényben utána néztem, és ha a képviselő súlyos kötelezettségszegést 
követ el abban az esetben egy évben egyszer fel lehet függeszteni a tiszteletdíj kifizetését. 
Véleményem szerint az eredeti 65. pontot, úgy ahogy van, húzzuk ki és így elérjük, hogy a 
hatályos jogszabály lép a helyébe.  
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Az V. fejezet 1) bekezdésében fontosnak tartottam kiegészíteni, hogy a települési önkormányzat 
testületi ülésén csak meghívóval vehetnek részt tanácskozási joggal. Egyébként bármikor el lehet 
jönni, hiszen ezek az ülések nyilvánosak. 
A VI. fejezet 3) bekezdését módosítottam azzal, hogy - reményeim szerint megállapodunk 
abban, - hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak ne legyen külön számlavezető intézete, 
hanem az önkormányzat költségvetési számláján elkülönítve kezelnénk a kisebbségi 
önkormányzat vagyonát. Véleményem szerint ez a megoldás költségkímélőbb, mintha külön 
bankszámát nyitnak. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon az SZMSZ elfogadásáról, azzal a módosítással, 
hogy a 65. pont ne kerüljön bele. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
10/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A testület úgy határozott, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot elfogadja. 
 
2. Napirendi pont: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011-es testületi üléseinek, 
közmeghallgatásának időpontjai. 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Jegyzőasszony rendelkezésünkre bocsátotta a települési önkormányzat 2011. évi munkarendjét, 
azt figyelembe véve alakítottuk ki a kisebbségi önkormányzat munkarendjét. Ennek 
megfelelően: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi ülései(2011) 
2011. Március 5. (szerda) 13.00 óra. 
2011. Június 1. (szerda) 13.00 óra. 
2011. Szeptember 7. (szerda) 13.00 óra. 
2011. December 7. (szerda) 13.00 óra. 
A közmeghallgatás időpontja: 2011. November 18 Péntek 14.00 óra. 
 
Kérem, kézfeltartással szavazzunk a 2011. évi testületi ülések és közmeghallgatás időpontjának 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

11/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi munkatervét. 
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3. Napirendi pont: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére bocsátott ingó és ingatlan 
vagyontárgyak megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretném, ha papírra fektetnénk azt, hogy mit kapott a kisebbségi önkormányzat a települési 
önkormányzattól. 
Itt szeretném megbeszélni jegyző asszonnyal, hogy a régi polgármesteri hivatal helyiségei közül 
a volt jegyzői irodát és annak előterét szeretnénk használni. Azokat a helyiségeket illetve a 
folyosót lemeszeltük és ezúton szeretném kérni, hogy ha ott tárolnak bármit, azt ne a falra 
tegyék, mert teljesen összekaristolják vele a falat. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Rendben van, azt szeretném kérdezni, hogy átnézték-e például, hogy fűthető-e a helyiség, és ha 
igen gazdaságosan-e. A lámpatestek rendben vannak-e. Kértem a Kft. ügyvezetőjét, hogy nézzék 
át az épületnek azt a részét. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Megnézték, de azt az irodát ahol először voltunk. De tapasztalatom szerint ott az egész rendszer 
működik. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ha mindenki a végleges helyére került és a berendezések is hiánytalanul megvannak, akkor írunk 
egy megállapodást. Ez a napirendi pont nem igényel határozathozatalt. 
 
4. Napirendi pont: 
A települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott 
feladatalapú támogatáshoz igénylés benyújtása és határozati javaslatok elfogadása. 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a 375/2007. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat igénylést nyújt be a települési kisebbségi 
önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatáshoz. Ennek 
megfelelően javaslom a jelenlévőknek, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
programterve az alábbiak szerint alakuljon 2010 és 2011 évben.  
2010. évben hagyományteremtő céllal a rászorultaknak karácsonyi ajándékozásra fordítanánk 
kiemelt figyelmet, melyet 2011-ben is folytatni szeretnénk. 
2011. évben a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat több rendezvényt is tart, köztük 
három kiemelkedőt: az első a Romanap április hónapban, a második Gyermeknap májusban, a 
harmadik Sportnap június hónapban. 
Szeretnénk még Asztali tenisz szakkört is létrehozni. 
Felsőtárkány Község Önkormányzata és Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által 
közösen szervezett programok 2011. évben: Május 1., és a Rétes napi falunap. 
Kérem az előterjesztett határozati javaslatokra szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 



 18

 
12/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2010. évben hagyományteremtő karácsonyi ajándékozást szervez a 
rászorulók részére. 
 
13/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. április hónapban Roma napot tart. 
 
14/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. május hónapban Gyermeknapot tart. 
 
15/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. június hónapban Sportnapot tart. 
 
16/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. évben Asztali tenisz szakkört indít. 
 
17/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. évben a települési önkormányzattal együtt tartja meg a május 1-jét. 
 
18/2010. (XII.15.) számú, Felsőtárkány Cigány Község Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. évben a települési önkormányzattal együtt tartja meg a Rétes napi 
falunapot. 
 
5. Napirendi pont: 
Egyebek 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A negyedik napirendi pont az egyebek kérdezem, kér-e valaki felszólalási lehetőséget. 
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Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes: 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 63. §. 1); valamint az 

1994. évi LXIV. törvény 18. §. értelmében kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2011. évre 
állapítson meg az elnöknek 50.000,- Ft költségtérítést. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Főképp az utazási költségek térítésére gondolunk. Negyedévente kell menni Parádra, illetve 
Budapestre is elég gyakran kell majd járni. Ezeknek az utazásoknak a térítéséről lenne szó. Lesz, 
amikor egyedül megyek, de lesz olyan rendezvény is ahol minden testületi tagnak meg kell 
jelenni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Azt szeretném elmondani, hogy a költségtérítést nagyon megszigorították. Tudniuk kell, hogy 
van költség átalány, amit akkor lehet megállapítani, ha tiszteletdíjat kap a képviselő. Ez az 
összeg a tiszteletdíj bizonyos százaléka és nem kell számlát kérni róla. 
A költségtérítés esetében nem kell, hogy tiszteletdíjat kapjon a képviselő, de a költséget minden 
esetben számlával kell igazolni. A gondot abban látom, hogy ha csak az elnöknek állapítanak 
meg költségtérítést, akkor az csak az elnök költségeit fogja fedezni.  
Költségtérítést lehet kérni üzemanyagra, - APEH által meghatározott üzemanyagnormák szerint, 
- telefonra, folyóiratra, továbbképzésre, konferenciára. 
Hozhatnak határozatot arról, hogy 2011. évre 50.000,- Ft erejéig költségtérítést állapítanak meg, 
de abba a többiek költségei nincsenek benne. 
Tudomásom szerint költségtérítést csak saját autóra lehet elszámolni, de ennek utána kell 
néznem. Javaslom a napirend elnapolását a következő testületi ülésre. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Elfogadjuk a napirend elnapolását. Polgármester úr említette, hogy a flottás telefont igénybe 
vehetjük.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Igen, az önkormányzat kötött egy igen előnyös szerződést a T-mobillal, nagyon kedvezők a 
percdíjak, minimális előfizetési díjjal, aminek egy része lebeszélhető, és flotta csomagon belül 
ingyenes beszélhetést biztosít. Ezt is el lehet számolni költségtérítésként. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az előző ülésen megbeszéltük, hogy a karácsonyi csomagokra kapunk előlegbe 100.000,- Ft-ot, 
de átbeszéltük és úgy gondoljuk, hogy 20.000,- Ft elég lesz ezekre a kiadásokra. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Én az előző ülésen ígéretet tettem arra, hogy amíg az első működéshez szükséges pénzt meg nem 
kapják, addig az önkormányzat költségvetésének a terhére 100.000,- Ft-ot biztosítok Önöknek. 
Ezt továbbra is fenntartom, hiszen bármilyen előre nem látható költségek is felmerülhetnek. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 8.45 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 Gubancsik Sándor dr. Pusztai-Csató Adrienn 
           elnök jegyző 


