
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. szeptember 7. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

12/2011.( IX.07.) 
A CKÖ 3/2011. (III.08.) számú határozatának 
módosítása 

13/2011. (IX.07.) 
A CKÖ 5/2011. (III.08.) számú határozatának 
módosítása 

14/2011. (IX.07.) 

Szabó Ödön a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat képviselőjének mandátum 
megszűnésének elfogadása. 
 

15/2011. (IX.07.) 
A Felsőtárkány CKÖ I. féléves költségvetési 
beszámoló elfogadása 

 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 20. oldaltól a 23. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2011. szeptember 07. 13.00 
óra. 
 
Napirendi pontok: 

1. A 2011. március 08 i testületi ülés 3/2011. (III. 08.), 5/2011. (III. 08.) számú határozat 
módosítása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
2. Szabó Ödön a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat mandátumának 

megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Szabó Ödön képviselő 
 

3. Felsőtárkány CKÖ I. féléves költségvetési beszámoló 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
4. 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 
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Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, a képviselők létszáma 4 fő a testület 
határozatképes. 
 
1. Napirendi pont: 
A 2011. március 08-ai testületi ülés 3/2011. (III. 08.), 5/2011. (III. 08.) számú határozat 
módosítása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A márciusi testületi ülésen a testület határozatot hozott, miszerint a 2010. évi pénzmaradvány 
terhére nyomtatót vásárol. A kapott árajánlatokból kitűnik, hogy sajnos ezt a beruházást nem 
tudjuk végrehajtani, ezért kérem a testületet, hogy vonja vissza a 3/2011.(III.08.) számú 
határozatát.  
A 4/2011. (III.08.) számú határozatban elfogadtuk, hogy romabált szervezünk, és a bál 
lebonyolításához szükséges pénzkeretet az 5/2011.(III.08.) számú határozatban határoztuk meg. 
Mivel a bál nem valósult meg, kérem, hogy az 5/2011. (III.08.) számú határozatot is vonja vissza 
a testület. 
Az így megmaradt 60.000,- Ft pedig marad a kisebbségi önkormányzat költségvetésében. 
Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk a 3/2011 és az 5/2011. számú határozatok 
visszavonásáról. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
12/2011.(IX.07.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2011. (III.08.) 
számú határozatát 2011. szeptember 7-ei hatállyal visszavonja. 
 
13/2011.(IX.07.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2011. (III.08.) 
számú határozatát 2011. szeptember 7-ei hatállyal visszavonja. 
 
2. Napirendi pont: 
Szabó Ödön a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat mandátumának 
megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Szabó Ödön képviselő 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Mielőtt átadom a szót, kérdezem a képviselő úrtól, hogy kívánja-e zárt ülés elrendelését. 
 
Szabó Ödön képviselő: 
Nem kérem. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Felhívom a képviselő úr figyelmét, hogy amennyiben a testület elfogadja a lemondását 
automatikusan megszűnik a szavazati joga, illetve a képviselői kötelezettségei.  
 
Szabó Ödön képviselő: 
Én Szabó Ödön születtem 1962. 03. 12-én Egerben. Anyja neve Lukács Anna. A 2010. október 
3-ai kisebbségi önkormányzati választáson elnyert mandátumról ezennel lemondok. 
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Indoklás: 
Külföldi munkavállalásom végett a 2010. október 3-ai választást követően a megkezdet 
munkámat a Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületében folytatni, és 
ellátni már nem áll módomban. 
Ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mai dátummal fogadják el a 2010. október 3-án 
elnyert mandátumomról a lemondásomat. Előre is köszönöm. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tudomásom szerint a jelenlegi munkahelyedről mentek külföldre dolgozni, gondolom 
meghatározott időre, ezért nem gondolkodtál azon, hogy nem kellene lemondani? 
 
Szabó Ödön képviselő: 
Nincs megszabva, hogy mennyi ideig leszünk kint. A cég a dolgozójára bízza, hogy akár kint is 
maradhat. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tudomásul vettem. Kérem, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen 1 tartózkodással elfogadta. 

 
14/2011.( IX.07.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Szabó Ödön képviselői mandátumáról való lemondását, 2011. szeptember 7-ei 
hatállyal. 
 
3. Napirendi pont: 
Felsőtárkány CKÖ I. féléves költségvetési beszámoló 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló az államháztartási törvény, 
valamint a 2011. évi költségvetési törvény alapján készült. 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése 
értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának féléves helyzetéről 
szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet, a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez a 
helyi kisebbségi önkormányzat elnöke információt szolgáltat.   
A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési                                                                                                                                                                                                                                         
határozatának időarányos teljesítéséről beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületének.  
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának gazdálkodása a 2011. I. félévében a 
bevételek és kiadások tekintetében az eredeti előirányzatokhoz, valamint a módosított 
előirányzatokhoz az alábbiak szerint alakult ezer Ft-ban: 
 
                      Eredeti e.i.          Módosított ei.     Teljesítés         % 
 
BEVÉTEL össz.:         625   625  210             34 
KIADÁS össz:    625   625  43     7 
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A 2011. I. félévi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során 210.000.- Ft általános működési 
támogatásból a 43.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottunk. 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott 2011. I. félévi beszámoló 
határozat bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési 
beszámolójába.  
A 2011. I. félévi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során 210.000 Ft általános működési 
támogatásból a 43.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottunk. 
 
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. I. félévi költségvetési beszámolót elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
15/2011.(IX.07.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2011. I. félévi kisebbségi költségvetési 
beszámolót az alábbiak szerint: 
 
                      Eredeti e.i.          Módosított ei.     Teljesítés         % 
 
BEVÉTEL össz.:         625   625  210             34 
KIADÁS össz:    625   625  43     7 

Gubancsik Sándor elnök: 
Kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Véleményem szerint nagyon jól gazdálkodnak, a települési önkormányzat is elégedett lesz. 
Ügyesen betartalékolják a pénzüket. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A programjainkhoz már készítem az anyagokat, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a holnapi 
bizottsági ülés mikor kezdődik. Szeretnék részt venni.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az EEB délelőtt 10.00 órakor kezdi az ülését. A bizottság először a szociális anyagot tárgyalja 
meg, amit személyiségi jogokra való tekintettel „zárt ülésen” folytat. Mivel most elég sok 
kérelem összegyűlt, ezért véleményem szerint 11.00 órára elég jönnie. 
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 13.15 órakor bezárom. 
 

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


