
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. november 10. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

 
16/2011.( XI.10.) 

A 2011. I-II. negyedévi költségvetési 
beszámoló elfogadása 

 
17/2011. (XI.10.) 

Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2012. évi munkatervének 
elfogadása 

 
18/2011. (XI.10.) 

 

Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása 

 
19/2011. (XI.10.) 

 

2011. évi karácsonyi szaloncukor támogatás 
elfogadása 

 
20/2011. (XI.10.) 

Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. évi beszámolójának 
elfogadása 

 
21/2011.(XI.10.) 

 

Wekerle Sándor alapkezelőhöz pályázat 
benyújtása 

 
22/2011.(XI.10.) 

 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
való együttműködés elfogadása 

 
23/2011.(XI.10.) 

 

A Heves Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal való együttműködés 
elfogadása 

 
24/2011.(XI.10.) 

 

A települési gyermekjóléti szolgálattal való 
együttműködés elfogadása 

 
25/2011.(XI.10.) 

 

A települési családsegítő szolgálattal való 
együttműködés elfogadása 

 
26/2011.(XI.10.) 

 

Az Általános Művelődési Központ társadalmi 
felzárkóztatási program kidolgozásának 
elfogadása 

 
27/2011.(XI.10.) 

 

Előadássorozat indításának elfogadása a 
társadalmi különbségek felszámolására 

 
28/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása arról, hogy a helyi 
roma lakosság roma nyelven is kapjon 
felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban.  
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29/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása arról, hogy a 
közmeghallgatásokon, roma nyelven is 
szólaljanak fel a roma lakosok 

 
30/2011.(XI.10.) 

 

Hagyományőrző együttes megalapításának 
kezdeményezése 

 
31/2011.(XI.10.) 

 

Roma nap tiszteletére roma főzőverseny és 
kirándulás szervezésének elfogadása 

 
32/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása arról, hogy a helyi 
intézményvezetőket a cigány kisebbség 
jóváhagyásával válasszák meg 

 
33/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása arról, hogy a helyi 
újságban külön rovat álljon rendelkezésre a 
kisebbségi információk közlésére 

 
34/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása arról, hogy a 
kulturális programok szervezésében a 
kisebbségi önkormányzat közreműködjön 

 
35/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása kistérségi társulás 
előkészítésére 

 
36/2011.(XI.10.) 

 

Ifjúsági táborok szervezésében, 
lebonyolításában való részvétel elfogadása 

 
37/2011.(XI.10.) 

 

Kisebbségi közösség oktatási feltételei 
bővítésének kezdeményezése 

 
38/2011.(XI.10.) 

 

Kiállítás létrehozásának kezdeményezése a 
roma örökség bemutatására 

 
39/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés a roma örökségek 
bemutatására 

 
40/2011.(XI.10.) 

 

Kiállítás létrehozásának kezdeményezése roma 
költők, írók műveiből 

 
41/2011.(XI.10.) 

 

Digitális kiállítás szervezésének elfogadása a 
településen élő roma lakosokról  

 
42/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása a 
kábeltelevízióban történő roma kultúra 
ábrázolásának bemutatására 

 
43/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés elfogadása roma est indítására 

 
44/2011.(XI.10.) 

 

Együttműködés elfogadása a Felsőtárkányi SC 
Sportegyesülettel 

 
45/2011.(XI.10.) 

Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvánnyal 
való együttműködés elfogadása 
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46/2011.(XI.10.) 

 

Roma civilszervezetekkel való együttműködés 
elfogadása 

 
47/2011.(XI.10.) 

 

Kezdeményezés bevezetésének elfogadása 
roma nyelvű hitéleti misék indítására 

 
48/2011.(XI.10.) 

 

Közmeghallgatás időpontja módosításának 
elfogadása 

  
 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 24. oldaltól a 35. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2011. november 10. 13.00 
óra. 
 
Napirendi pontok: 

1. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.I-III.negyedéves költségvetési 
beszámoló elfogadása. 

  Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 

2. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012-es munkaterv megtárgyalása, 
elfogadása, költségvetési koncepció tervezése. 

  Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 

3. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011-es évben karácsonyi szaloncukor 
csomag osztásának megtárgyalása, elfogadása. 

  Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 

4. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011-es év beszámolójának 
megtárgyalása, elfogadása. 

  Előadó: Felsőtárkány 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 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, a képviselők létszáma 3 fő a testület 
határozatképes. 
 
Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a testületet az előterjesztés 
elfogadására. 
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Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a z előterjesztést 3 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
1. Napirendi pont: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves költségvetési 
beszámoló elfogadása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A 2011. I-III.negyedévi 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 I-III. negyedéves helyzetéről 
november 30-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-III. 
negyedévében 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        44           7 

A 2011. I-III. negyedévi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során 210.000 Ft általános 
működési támogatásból a 44.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottunk. 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott 2011. I-III. negyedévi 
beszámoló határozat bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi 
költségvetési beszámolójába.  
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolót 
elfogadni szíveskedjenek. 
A 2011. I-III. negyedévi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során 210.000 Ft általános 
működési támogatásból a 44.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottunk. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
16/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2011. I-III. negyedévi kisebbségi költségvetési 
beszámolót az alábbiak szerint: 
 
                                      Eredeti e.i.          Módosított ei.     Teljesítés         % 
 
BEVÉTEL össz.:         625   625  210             34 
KIADÁS össz:    625   625    44     7 
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2. napirendi pont: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012-es munkaterv megtárgyalása, 
elfogadása, költségvetési koncepció tervezése. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló többször módosított 1993. évi LXXVII. törvény 
30/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a 30/I.§ foglaltakban a Felsőtárkány Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2012-ben négy testületi ülést és egy közmeghallgatást tart. 

2012. március 14. szerda 13.00 óra 
2012. június 13. szerda 13.00 óra 
2012. augtusztus15. szerda 13.00 óra 
2012. november 07. szerda 13.00 óra. 

Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. november. 16. péntek 17.00 órai 
kezdettel tartja a közmeghallgatást. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
17/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a módosítás jogát fenntartva elfogadta a 2012. évi munkatervet. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A 2012. évi költségvetési koncepció az államháztartási törvény, valamint a 2012. évi 
költségvetési törvényjavaslat alapján készült. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében: 
A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. 
 
Bevételek tervezése: 
A 342/2010.(XII.28.) Kormányrendelet szerinti 2012. évi általános működési támogatás, 
működési bevétel 210 ezer Ft. 
 
 
Kiadások tervezése: 
A 2011. éves működési kiadás 210 ezer. Ft, melyet dologi kiadásként tervezünk. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési koncepció bekerül 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2012. évi Költségvetési koncepciójába.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
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18/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi kisebbségi költségvetési koncepció 
bevételi és kiadási főösszegét, 210 ezer Ft-ban.   
 
3. Napirendi pont: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011-es évben karácsonyi szaloncukor 
csomag osztásának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A Képviselő-testület elhatározta, hogy karácsony közeledtével lehetőséget biztosít arra, hogy a 
hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat támogassa szaloncukor vásárlásával. Összesen 13 
család jelezte igényét, és élni szeretne a lehetőséggel. Kérem a testületet, hogy ebből egyet 
legyen szíves elutasítani, ugyanis a beadott igénylőlap kitöltése nem felel meg a 
követelményeknek.   
 
Gubancsik Istvánné elnökhelyettes: 
Igen, határozottan állítom, hogy az igénylőlap kitöltése nem megfelelő. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Azt javaslom, hogy keressék meg a családot, javítsák ki az igénylőlapot. Emiatt ne utasítsák el. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Most csak javaslatot tettem, de valóban igaz, ne utasítsuk el. Az előterjesztésből kitűnik, hogy 
egy családra 1.000,- Ft-ot számoltam, ezt az összeget szeretném is erre a célra költeni. Több 
árajánlatot kérek, és ha olcsóbb ajánlatot kapok, akkor egy család akár 2 csomagot is kaphat. Azt 
javaslom, hogy ezeket a szaloncukor csomagokat átvételi elismervényen vegyék át a rászoruló 
családok.  
Van-e javaslat azzal kapcsolatban, hogy az átadás időpontját mikorra határozzuk meg. 
 
Gubancsik Istvánné elnökhelyettes: 
Azt javaslom, hogy olyan időpontot válasszunk, amikor nem ütközik a települési önkormányzat 
szaloncukor osztásának időpontjával.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Javaslom 2011. december 7. napját megjelölni erre a célra. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
19/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy szaloncukor csomaggal támogatja a 
hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat, melyet 2011. december 7-én 13.00 és 15.00 
óra között a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában vehetnek át.  
 
4. Napirendi pont: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011-es év beszámolójának megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
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Gubancsik Sándor elnök: 
Az írásos beszámolót pár szóval szeretném kiegészíteni. A Móra Ferenc Általános Iskola 
igazgatója megkeresésének eleget tettem és a megjelölt időpontban részt vettem az általa 
kezdeményezett tárgyaláson. A tanárok elmondták, hogy egy kislánnyal és egy kisfiúval van 
probléma, ők testvérek. A fiú sokat hiányzik, magatartása romlik, a lány szintén sokat hiányzik, 
és nem megfelelően viselkedik a tanárokkal. Megkerestem a gyermekek szüleit, akik elmondták, 
hogy nincsenek megelégedve a tanárokkal. Felhívtam a szülők figyelmét arra, hogy a hiányzások 
miatt a családi pótlékot is elvehetik.  
A gyermekek megígérték, hogy változtatni fognak a hozzáállásukon, és a hiányzásaikat 
csökkenteni fogják. Jegyzőasszonyt értesítették esetleg? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Tudomásom szerint még nincs a családi pótlék felfüggesztve, de a hiányzásokról már biztosan 
értesítettek. A tankötelezettség elmulasztása miatt indul el az eljárás, és 50 óra hiányzás után 
lehet felfüggeszteni a családi pótlék folyósítását. Úgy tudom, hogy ennél a családnál ez még nem 
történt meg.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az Arany János Általános Iskolában is jártam ugyanilyen céllal, ide elkísért a családsegítő 
munkatárs is Béresné Erdélyi Krisztina. Itt is két gyermekkel egy fiúval és egy lánnyal 
kapcsolatban kerestek meg. Szintén a hiányzásokat említették fő problémának. Úgy tudom, hogy 
a lány szüleitől már a családi pótlékot is megvonták.  
A 2011/2012. tanévre kiírt „Útravaló macika esélyegyenlőségi ösztöndíj”-ak keretében a 
Felsőtárkányon élő hátrányos helyzetű roma fiatalok is lehetőséget kaptak a tanulmányuk 
sikeresebbé tételéhez.  
Az „Út a középiskolába” alprogramban 5 hátrányos helyzetű nyolcadik osztályos tanuló nyújtott 
be pályázatott. 
Az „Út a szakmához” alprogramban 11 hátrányos helyzetű középiskolás tanuló nyújtott be 
pályázatott. 
Az „Út az érettségihez” alprogramban 12 hátrányos helyzetű középiskolás tanuló nyújtott be 
pályázatott. 
Ehhez természetesen a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatását biztosította 
az összes pályázó hátrányos helyzetű tanuló számára a 2011/2012. tanévben. 
 

Út a középiskolába Út a szakmához Út az érettségihez 
5 tanuló 11 tanuló 12 tanuló 

Összesen: 28 tanuló pályázott  
 
Javaslom a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót 3 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
20/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, a 2011. évről szóló beszámolóját. 
 
5. Napirendi pont: 
Egyebek 
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a) Feladatalapú támogatás benyújtása 
Gubancsik Sándor elnök: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a határozati 
javaslatokat. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
21/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2012. évi feladatalapú támogatást 
pályázaton benyújtja a Wekerle Sándor alapkezelőhöz.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
22/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a Heves Megyei Rendőr 
főkapitánysággal való együttműködést. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
23/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a Heves Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködést. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
24/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a helyi gyermekjóléti 
szolgálattal való együttműködést. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
25/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a helyi családsegítő 
szolgálattal való együttműködést. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
26/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a Felsőtárkányi Általános 
Művelődési Központ társadalmi felzárkóztatási programjának kidolgozását. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
27/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi előadássorozat indítását a 
társadalmi különbségek felszámolására.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
28/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi azt, hogy a roma lakosság 
roma nyelven is kaphasson felvilágosítást Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalában. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
29/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi azt, hogy a roma lakosság 
roma nyelven is felszólalhasson a közgyűléseken, közmeghallgatásokon. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
30/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi helyi hagyományőrző 
együttes megalapítását. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
31/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy 2012. évben a Roma nap tiszteletére 
roma főzőversenyt és kirándulást kezdeményez. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
32/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi azt, hogy a helyi 
intézményvezetők kinevezése a cigány kisebbségi önkormányzat jóváhagyásával történjen. 
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Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
33/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi azt, hogy a helyben 
megjelenő újságban külön rovat álljon rendelkezdésre a kisebbségi információk, 
tájékoztatók közlésére. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
34/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi azt, hogy a településen 
megrendezésre kerülő kulturális programok megszervezésében a cigány kisebbségi 
önkormányzat közreműködjön. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
35/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi kistérségi társulás 
előkészítését a roma lakosság fejlődése érdekében. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
36/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi ifjúsági táborok szervezési 
feladataiban való közreműködését, segíti a lebonyolítás folyamatát.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
37/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a kisebbségi közösség 
oktatási feltételeinek bővítését. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
38/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a roma örökség 
bemutatását, annak fejlődési folyamatát kiállítás formájában. 
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Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
39/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a roma mesterségek 
bemutatását.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
40/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi roma költők, írók 
műveiből történő kiállítás szervezését. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
41/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a településen élő roma 
lakosok életének bemutatását digitális kiállítás formájában. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
42/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a helyi kábeltelevízióban a 
roma kultúra ábrázolását, annak bemutatását. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
43/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi roma est elindítását, 
szervezését egy adott szervező közreműködésével. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
44/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a Felsőtárkány SC 
Sportegyesülettel való együttműködést.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
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45/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a Felsőtárkány Ifjúságáért 
Közalapítvánnyal való együttműködést.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
46/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi roma civilszervezetekkel 
való együttműködést. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
47/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a helyi katolikus 
templomban romanyelven történő roma nyelven tartandó hitéleti misék bevezetését. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretném előterjeszteni, hogy határozatban fogadjuk el, hogy azokat a programokat, melyek a 
2011. évben nem valósultak meg, 2012-ben megvalósítjuk. 
Kérem, hogy támogassa a testület azt, hogy a felsőtárkányi általános iskolába járó roma gyerekek 
a 2012. évben iskolakezdési támogatásban részesüljenek.  
Még egy pont van, amit szeretném, ha a testület támogatna, hogy a települési roma lakosok 
számára elhalálozási alapot hozzunk létre a 2012. évre vonatkozóan.  
 
Gubancsik Istvánné elnökhelyettes: 
Azt javaslom, hogy amennyiben egy roma családon belül elhalálozás történik, akkor vagy 
fizessünk egy harangszót, esetleg kössünk szerződést a helyi plébánossal és fizessük ki a 
temetési költségek egy részét, de pénzt semmiképpen ne adjuk.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Néhány hónappal ezelőtt egy roma származású elhaltnak próbáltam harangozást intézni, sajnos a 
plébános úr elutasított azzal, hogy aki nem gyakorolta a hitét és a családja nem egyházi temetést 
kér, annak nem jár harangszó. Úgy gondolom, hogy a harangozás feltétele az egyházi temetés.  
A határozati javaslatokból kiemelnék egyet, hogyan gondolták, azt hogy a roma lakosság roma 
nyelven kapjon felvilágosítást a hivatalban. Az ügyintézők tanuljanak roma nyelvet, és ha igen 
melyik nyelvjárás szerint?  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A roma anyanyelv a lovári nyelv. Ez a kezdeményezés arra szolgál, hogy a roma származású 
emberek, ha kérik, akkor roma nyelven kapjanak tájékoztatást.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Miért nem kér magyarul? 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Ezt egy másodlagos lehetőségként gondoltuk kezdeményezni.  
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Sajnos ezt én nem tudom megvalósítani. Elfogadom, hogy ezt felvetik, de mondják meg, hogy 
Felsőtárkányban mennyi roma származású ember venné igénybe ezt a szolgáltatást. 5 éve vagyok 
a településen jegyző, de ez idő alatt még az utcán sem hallottam roma nyelven beszélni senkit.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A határozati javaslatok a feladatalapú támogatás részét képezik. A 2012-re felvetett 
indítványaimat pedig javaslom a jövő évben megtárgyalni.  
A népszámlálással kapcsolatban észrevételt tettem, melyre a választ is megkaptam, erről 
szeretném tájékoztatni a testületet. 
Levélben kerestem meg a jegyzőt azzal, hogy a 2011. évi népszámlálás alkalmával több roma 
lakos jelezte, hogy nem kérdezték meg tőlük, hogy milyen nemzetiségűnek vallják magukat. 
Tudomásom szerint ezekre a kérdésekre a válaszadás nem volt kötelező, de a kérdést feltenni 
igen. Ebben az ügyben kértem a jegyzőasszonyt, hogy vizsgálja ki az ügyet.  
A jegyző válaszából kiderül, hogy a község több körzetre volt felosztva, a jelzett területen 
Szikoráné Sike Bernadett volt a számlálóbiztos. A tájékoztatás leírja, hogy a kérdezőbiztos 
minden családnál személyesen vette fel a kérdőíveket.  
A válaszból kiderül, hogy a számlálás megtörtént, de a panaszra választ nem kaptam. Több lakos 
jelezte, hogy nem kérdezték meg a nemzetiségüket.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Amit a kolléganőm lenyilatkozott, azt kapta meg a válaszlevélben. Ennek a bizonyítására akkor 
lenne lehetőség, ha valamilyen felvétel készült volna az összeírásról. Az érintettek, ha ennyire 
fontosnak tartották, hogy a cigány származásukat rögzítsék, miért nem szóltak, hogy kimaradt a 
kérdés. Személy szerint nekem is ez a kolléganő volt a kérdezőbiztosom és minden kérdést végig 
feltett.  
A leadott kérdőíveket folyamatosan szállította el a KSH egy kontaktszemélye, így nem lett volna 
lehetőség a már leadott kérdőívek javítására.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A Munkás út 19. szám lakói már meglévő ingatlant alakítottak át lakhatóvá. Erről szeretnék 
tájékoztatást kérni. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az építéshatósági feladatok ellátása Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
jegyzőjének a hatáskörébe tartozik, ebben az ügyben ott kell érdeklődni.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A tavalyi évben elfogadott 2011. évre szóló munkatervben meghatározott közmeghallgatás 
időpontját szeretném módosítani, ugyanis 2011. november 18-án a Faluházban annyi program 
van, hogy nem tud helyt adni a közmeghallgatásnak. Javaslom, hogy a közmeghallgatás 
időpontját tegyük át 2011. november 22-ére.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
3 igen szavazattal elfogadta. 
 
48/2011.(XI.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a közmeghallgatás időpontját 2011. november 22. napjára módosítja.  
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Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.45 órakor bezárom. 
 
 

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


