
Felsőtárkány Község Önkormányzata 
3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 
e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2011. március 08. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

3/2011.( III.08.) 

A 2010. évi pénzmaradvány terhére történő 
informatikai fejlesztés jóváhagyása 
 

4/2011. (III.08.) 

2011. április 23-án „Romanap” alkalmából bál 
szervezésének megtárgyalása 
 

5/2011 (III.08.) 2011. április 23-án megrendezésre kerülő 
„Romanap” költségeinek jóváhagyása  
 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 4. oldaltól a 7. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2011. március 08., 8.30 óra. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. 2010. évi november, december havi költségvetés maradvány felhasználása 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
2. Egyebek 

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

Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket.  
Szabó Ödön képviselő tájékoztatott, hogy egyéb hivatalos elfoglaltság miatt az ülésen nem tud 
megjelenni, megjelent 3 fő. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. 
 
1. Napirendi pont: 
2010. évi november, december havi költségvetés maradvány felhasználása 
Előadó: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
 



 5 

Gubancsik Sándor elnök: 
A tavalyi évben 94.000.- Ft-os költségvetési keretünk volt, melyből az idei évre kerekítve 
60.000.- Ft maradt.  
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat informatikai fejlesztést szeretne végrehajtani ebből a 
pénzből, ténylegesen nyomtató beszerzését tervezi. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Annyit kérek, hogy döntsék el, milyen nyomtatót szeretnének vásárolni és több helyről kérjenek 
árajánlatot írásban. Ezek közül véleményem szerint a legkedvezőbbet kell elfogadni. Át kell 
gondolni azt is, hogy ezeket a gépeket hogyan fogják szervizeltetni, mert ennek a költsége is 
Önöket terheli. 
 
Gubancsik István Károlyné elnök helyettes : 
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a mostani Önkormányzattól kölcsön 
kapott számítógép helyett egy laptopot vegyünk. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az anyagi feltételeink nem engedik meg egy laptop vásárlását. Amit kaptunk az még pár évig 
kiszolgálja a kisebbségi önkormányzatot. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Figyelembe kell venni az igényeket, arra gondolok, hogy mennyire fontos az, hogy mobilizálható 
adathordozója legyen a kisebbségi önkormányzatnak. Emellett ezen az adathordozón milyen 
adatokat tárolnak majd, nehogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek. Az elnök kártérítési 
felelősséggel tartozik az esetlegesen eltulajdonított eszközökért.  
Érdemes a pályázatokat figyelni, mikor lehet éppen egy informatikai fejlesztésre pályázni. 
Javaslom még, hogy egyeztessenek az Önkormányzat informatikusával, ugyanis ő mivel 
vállalkozó, biztos, hogy tud segíteni a beszerzésben. Mivel szakember biztosan segít kiválasztani 
egy alkalmas számítógépet.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A kisebbségi önkormányzatnak jelenleg nyomtatóra van szüksége. Nagymértékben 
megkönnyítené a munkánkat, ugyanis akkor is rendelkezésre állna, amikor a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az a kérésem, hogy mindenképpen kérjenek árajánlatot, és hozzanak a beszerzési igényről egy 
határozatot, a keretösszeg megjelölésével. 
  
Gubancsik Sándor elnök: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a nyomtató vásárlásának kérdésében. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
3/2011.(III.08.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2010. évi pénzmaradvány terhére egy 
nyomtató beszerzését tervezi maximum bruttó 30.000,- Ft értékhatárig.  
 
2. Napirendi pont: 
Egyebek 
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Gubancsik Sándor elnök: 
A tavalyi évben határozatot hoztunk arról, hogy 2011. év április hónapjában „Romanapot” 
tartunk. Ebből az alkalomból 2011. április 23-án szeretnénk bált szervezni a Tóparton.  
Ezzel kapcsolatban a települési önkormányzatot is megkeressük, illetve értesítem az Egri 
Rendőrkapitányságot. A bálon résztvevők számáról referálni nem tudok, ugyanis nem 
meghívásos alapon történik a bál szervezése.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ismert-e Önök előtt, hogy egy ilyen rendezvényen milyen szabályokat kell betartani? Arra 
kérem, hogy 2011. március 10-én a települési önkormányzat testületi ülésére legyen szíves 
eljönni és beszámolni a Képviselő-testületnek erről a rendezvényről. Ha jól értem Önök teljes 
körű felelősséget vállalnak azért, hogy a rendezvény problémamenetesen bonyolódjon le.  
Tudomásom szerint a rendőrség készléti szolgálata elég sűrűn és nagy erőkkel vonul ki a 
községbe, bízom abban, hogy a rendezvény ideje alatt is itt lesznek és felügyelik a rendet.  
A zenekart milyen költségvetésből és ki szervezi? 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A FCKÖ keresett meg egy fiatalembert, aki zenész és szeretnénk, ha elvállalná a rendezvény 
lebonyolítását.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Kértek-e árajánlatot, illetve tudják-e, hogy jogdíjat kell fizetni minden nyilvános rendezvény 
után, ahol nem saját szerzeményeket játszanak, az Artisjus Jogvédő Iroda részére, aki majd a 
szerzők között szétosztja a befizetett összeget.  
Az a kérésem, hogy Rakusz Márta közművelődési munkatársunkat legyenek szívesek 
megkeresni, talán egy-két jó ötlettel tudja ő is támogatni a rendezvény sikeres lebonyolítását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
4/2011.(III.08.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy 2011. április 23-án a „Romanap” 
alkalmából bált szervez. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az a kérdésem, hogy ha az informatikai fejlesztésre szánt keretből, ha lesz pénzmaradvány, azt 
fel lehet-e használni a bál költségeinek kifizetésére. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Természetesen, de arra egy határozatot kell hoznia a testületnek, melyben meghatározzák, hogy 
mennyi az a maximum összeg, amit engedélyeznek a költségvetésből felhasználni. 
Fontos, hogy a rendezvényen résztvevő szolgáltatásokról számla kell, csak így tudják a 
kolléganők lekönyvelni, illetve a számla ellenében tudunk fizetni.  
Az a kérésem, hogy velem folyamatosan egyeztessenek a költségeket illetően. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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5/2011.(III.08.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2011. április 23-án megrendezésre 
kerülő „Romanap” alkalmából megrendezett bál költségeire maximum 30.000,- Ft-ot 
tervez. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feltételekről 
tájékoztatást adtam, továbbá, hogy a települési Képviselő-testülettel egyeztetni szíveskedjen a 
kisebbségi önkormányzat. 
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 9.00 órakor bezárom. 
 
 

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


