
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. április 8. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

6/2011.( IV.08.) 
A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat irodájának felújítása 

7/2011. (IV.08.) 

A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat zárszámadásának 
megtárgyalása, elfogadása. 

 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 8. oldaltól a 11. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2011. április 8. 8.00 óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája változásának megtárgyalása, 
elfogadása. 

      Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 

2. A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének megtárgyalása, elfogadása. 
      Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
3. Egyebek 
 

Jelen vannak: 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Erdélyiné Juhász Lejla jegyzőkönyvvezető 
Gubancsik Sándor elnök 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
Gubancsik János képviselő 
Kakukné Rozsnaki Mária főtanácsos 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. Megállapítom, 
hogy az ülésen Szabó Ödön képviselő nem jelent meg, megjelent 3 fő megállapítom, hogy a testület 
határozatképes. 
 
1. Napirendi pont: 
A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája változásának megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
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Gubancsik Sándor elnök: 
Jegyzőasszonnyal egyeztettem, és a tegnapi napon meg is néztük a régi könyvtár épületét, mint lehetséges 
irodát. Az épület két helyiségből áll, a külső rész jó állapotban van, de a belső helységre és WC-re, a 
mosdó kialakításra elég sokat kellene költeni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az a véleményem, hogy szakemberrel meg kellene nézetni, a munkákat felméretni, ez nem kerül pénzbe.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az a problémám, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt nem költhetjük az épület felújítására. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ez nem így van. A költségvetést bármikor lehet módosítani, a pénzt arra költik, amire akarják. Én 
annyiban tudom támogatni a beruházási jellegű kiadásokat, hogy ha a beszámolóban le kell írni, hogy 
mire költötték a rendelkezésükre álló pénzt, sokkal jobban hangzik, hogy beruházásra, mint az, hogy bálra 
és működési költségekre. Az Önkormányzat is mindig figyel arra, hogy mennyit költ beruházásra, ez egy 
jó mutatója az Önkormányzat működésének, gazdálkodásának. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Lehetőségként felmerült az állatorvos rendelője. Mikor lesz az a helység üres? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A doktor úrral szerződést kötött a Képviselő-testület 10 éves időszakra, amíg azt ő nem mondja fel, addig 
a testület sem tud mit tenni. A szerződés időtartama pontosan az ott megvalósult beruházások miatt lett 10 
év.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az a helység, ahol a konditerem működik, oda nem mehetne az kisebbségi önkormányzat? Úgy 
gondolom, hogy a kisebbségi önkormányzat előnyt élvez ebben az esetben. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
El szeretném mondani, hogy azért mert megalakult a kisebbségi önkormányzat – amit tiszteletben tartunk 
– azért a konditerem bérlőit nem tehetjük ki az utcára. A konditermet ingyen használják a településen a 
fiatalok. Hova telepítsük át őket? Egyetlen egy önkormányzati ingatlan nem felel meg annak a célnak. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A volt könyvtár épületére véleményem szerint sokat kellene költeni. Oda járdát is csináltatni kellene, meg 
belülről is rendbe kell tenni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Nincs értelme ezen vitatkozni addig, amíg nem tudjuk, mennyibe kerülne a felújítása. Még egyszer 
javaslom, hogy szakembert kell megkérdezni az árak, költségek vonatkozásában és esetleg alkudni. Fel 
tudom ajánlati az Nonprofit Kft.-t, ami vállalkozásként működik és számlaképes. 
Azt tudniuk kell, hogyha valakinek érvényben lévő szerzett joga van valamilyen épületre, pl. konditerem, 
azt nem lehet elvenni. Megértem, hogy Önöknek fontos a kisebbségi önkormányzat, de ők meg azt 
mondják, hogy nekik a sport fontos. Hozzáteszem, hogy azt az épületet is fel kellene újítani a nagy 
alapterület miatt pedig magas lesz a rezsiköltség. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Javaslom, hogy a volt könyvtár épületét nézessük meg szakemberrel, és kérjünk árajánlatot, addig is a 
jelenlegi épületben marad az irodánk. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 2 igen, 1 tartózkodással elfogadta. 
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6/2011.(IV.08.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta, hogy 2011. április hónapban ajánlatot kérnek a Felsőtárkányi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjétől Pócsik Gábortól. 
 
Felelős: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: 2011. április 22. 
 
2. Napirendi pont: 
A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A 2010. évi költségvetési zárszámadás az Államháztartási törvény, valamint a 2010. évi költségvetési 
törvény alapján készült. 
Az államháztartásról működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 37. §-a értelmében: 
„(2) A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési (zárszámadási) 
határozat tervezetét, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi kisebbségi 
önkormányzat testülete elé. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési (zárszámadási) határozatát az 
elnök a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester 
részére.”  
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése teljesítésének 
                                                        Módosított ei.        Teljesítés        % 
 

a) Bevételi főösszegét              94.000            94.000          100 
b) Kiadási  főösszegét         94.000      36.000            38 

 
Ft-ban állapítja meg. 
 
A 2010. évi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során a 36.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottuk, az 
58.000.- Ft maradvány a 2011. évi költségvetésbe bekerült. 
A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési zárszámadási határozat 
bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési zárszámadásába.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetési zárszámadást elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
A 2010. évi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során a 36.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottuk, az 
58.000.- Ft maradvány a 2011. évi költségvetésbe bekerült. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
7/2011.(IV.8.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi kisebbségi költségvetési zárszámadást az alábbiak szerint: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése teljesítésének 
                                                       Módosított ei.     Teljesítés        % 
 

c) Bevételi főösszegét              94.000            94.000     100 
d) Kiadási  főösszegét           94.000      36.000       38 

 
Ft-ban állapítja meg. 
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3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A tavalyi évben a költségvetési rendelet elfogadásakor meghatároztuk, hogy a 2011. május 1-jei 
rendezvényeket a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatja. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Milyen feltételekkel ajánlják fel az összeget? 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Nem határozzuk meg azt, hogy mire költik el ezt az összeget, csak számlát kérünk róla. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ragaszkodok hozzá, hogy a félreértések elkerülése végett pontosítsuk ennek az összegnek a 
felhasználását. A május 1-jei Faluház átadás alkalmából rendezett ünnepségeket nem csak az 
Önkormányzat fizeti, hanem az ÁMK is. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Megkeresem az ÁMK igazgatóját és megbeszélem vele, hogy valamelyik programot a Kisebbségi 
Önkormányzat anyagilag támogatja. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Köszönjük a felajánlást. 
 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elvi határozatot hozott arról, hogy a 2011. május 1-jei 
Önkormányzati rendezvényeket támogatja. 
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 8.20 órakor bezárom. 
 
 

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


