
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 
2012. január 25. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

1/2012.(I.25.) Az Önkormányzat 2012. évi munkatervének 
elfogadása 

 

2/2012.(I.25.) 

A településen élő hátrányos helyzetű roma 
lakosok számára történő informatikai szakkör 
elindításának támogatása 
 

 

 

3/2012.(I.25.) 

Felsőtárkány Község Önkormányzatával való 
együttműködés elfogadása a roma családok 
számára történő önkormányzati földterületek 
mezőgazdasági hasznosítás elősegítése 
érdekében  
 

 

4/2012.(I.25.) 

Felsőtárkány Község Önkormányzatával való 
együttműködés támogatása hatékonyabb 
közfoglalkoztatás elősegítéséért 
 

 

5/2012.(I.25.) 

 
A 44/2011.(XI.10.) számú határozat 
módosítása 

 

6/2012.(I.25.) 

 
A 32/2011.(XI.10.) számú határozat 
módosítása 

 

7/2012.(I.25.) 

Szilágyi József Felsőtárkányi kisebbségi lakos 
rendkívüli 10.000 Ft-os önkormányzati 
támogatás nyújtása 
 

8/2012.(I.25.) A 2011. évi kisebbségi önkormányzat 
költségvetés módosításának elfogadása 
 

9/2012.(I.25.) A 2012. évi kisebbségi önkormányzat 
költségvetésének elfogadása 
 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 1. oldaltól a 7. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2012. január 25. 13.00 óra. 
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Napirendi pontok: 
1. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat alapító okirat módosítása. 

Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 

2. Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012-es munkatervének módosítása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 

3. Wekerle Sándor alapkezelőhöz benyújtandó pályázati határozatok módosítása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 

4. Egyebek 
 

Jelen vannak: 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző helyettes 
Erdélyiné Juhász Lejla jegyzőkönyvvezető 
Gubancsik Sándor elnök 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
Egy be nem töltött képviselői hely – jelenlévők létszámába be kell számítani a javaslat 
elfogadásához. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülésen Gubancsik János képviselő nem jelent meg, a képviselők létszáma 
2 fő a testület határozatképes. 
 
Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a testületet az előterjesztés 
elfogadására. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Felhívom a figyelmüket arra, hogy az SZMSZ módosításáról, jelképek megváltoztatásáról, 
illetve az elnevezés változtatásáról minőségi többséggel kell dönteni. Ezekben a kérdésekben kell 
a 3 jelenlévő fő, szükséges a módosítások elfogadásához. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszönöm a tájékoztatást, tudomásul vettem. Minél hamarabb összehívok egy újabb testületi 
ülést, hogy ezeket a kérdéseket rendezni tudjuk. Ennek megfelelően a napirendi pontok is 
változnak, úgy, hogy az 1. napirendi pontot most nem tárgyaljuk. Kérem a testületet az 
előterjesztés elfogadására.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
1. Napirendi pont: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012-es munkatervének módosítása. 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
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Gubancsik Sándor elnök: 
A jelenleg hatályos törvényben foglaltak alapján Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatának 2012-ben négy testületi ülést és egy közmeghallgatást tartania. 

 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012-es testületi ülés és közmeghallgatás 
időpontja. 

1. 2012. január 25. szerda 13.00 óra 
2. 2012. március 21. szerda 13.00 óra 
3. 2012. június 13. szerda 13.00 óra 
4. 2012. augusztus 08. szerda 13.00 óra. 

Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. november. 08. péntek 17.00 órai kezdettel 
tartja a közmeghallgatást.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
1/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2012-es munkatervet, de a módosítás jogát 
fenntartja. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A következő napirendi pont tárgyalása előtt szeretném, ha megbeszélnénk, hogy a 
jegyzőkönyveket a kisebbségi önkormányzat részéről Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
végezné, mert eddig a jegyző hitelesítette a jegyzőkönyveket. 
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A mindenkori jegyzőnek mindenképpen kell az aláírása. Hitelesítő személyként, természetesen a 
testület bármely tagja lehet.  
 
2. napirendi pont: 
Wekerle Sándor alapkezelőhöz benyújtandó pályázati határozatok módosítása 
Előadó: Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A kisebbségi önkormányzat a tavalyi évben határozott arról, hogy a Wekerle Sándor 
alapkezelőhöz pályázatot nyújt be. A pályázathoz további határozatok elfogadását kérem a 
Képviselő-testülettől. 
A községben sok hátrányos helyzetű fiatal, akik nem minden esetben tudnak eligazodni az 
informatika világában. Ezért javasoljuk, hogy a hátrányos helyzetű roma lakosok részére 
biztosítsunk lehetőséget arra, hogy egy szakköri foglalkozás keretén belül elsajátítsák ezeket az 
informatikai ismerteket.  
Amennyiben a pályázat eredményes lesz, egy együttműködési megállapodás keretében az ÁMK 
Általános Iskolájának informatikai tantermében – természetesen felügyelettel – kívánjuk ezt a 
lehetőséget biztosítani.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
Az ÁMK igazgatójával fel kell venni a kapcsolatot és egyeztetni kell erről.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 



 4 

 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
2/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a településen élő hátrányos 
helyzetű roma lakosok számára történő informatikai szakkör elindítását. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
2010-ben volt egy kérésünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
földterületeket valamilyen formában bocsássa rendelkezésre azoknak a roma családoknak, akik 
megművelnék ezeket a földeket. Természetesen együttműködési megállapodás keretén belül 
gondoltuk ezt megvalósítani. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
3/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi Felsőtárkány Község 
Önkormányzatával való együttműködést, annak érdekében, hogy a településen élő 
hátrányos helyzetű roma családok számára történő önkormányzati földterületek 
mezőgazdasági hasznosítás elősegítése.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A kisebbségi önkormányzatnak az a véleménye, hogy együttműködésre van szükség a települési 
önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy hatékonyabb legyen a közfoglalkoztatás a községben.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
4/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi Felsőtárkány Község 
Önkormányzatával az együttműködést a hatékonyabb közfoglalkoztatás elősegítéséért. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A 44/2011.(XI.10.) számú határozat szövegét szeretném, ha kiegészítenénk azzal, hogy 
kezdeményezzük a Felsőtárkány SC Sportegyesülettel való együttműködést a hátrányos helyzetű 
roma fiatalok sportolásának elősegítésére.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
5/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 44/2011.(XI.10.) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi a Felsőtárkány SC 
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Sportegyesülettel való együttműködést a hátrányos helyzetű roma fiatalok sportolásának 
elősegítésére.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A pályázat lehetőséget nyújt az együttműködési jog gyakorlására. Ezen belül szeretnénk 
kezdeményezni, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek kinevezése a 
kisebbségi önkormányzat jóváhagyásával történjen.  
 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes: 
A kisebbségi önkormányzat véleményt nyilváníthat, amelyről a települési önkormányzattal kell 
egyeztetni, és az önkormányzat beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
2 igen szavazattal elfogadta. 
 
6/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 32/2011.(XI.10.) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy kezdeményezi, hogy a Felsőtárkány 
Község Önkormányzata által fenntartott intézményekben a vezetők kinevezésénél 
véleményezési joga legyen.  
 
3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
a.) Szilágyi József ügye 
Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretném előterjeszteni a határozati javaslatot, miszerint Szilágyi Józsefnek rendkívüli 
támogatást kívánunk nyújtani 10.000,- Ft értékben, édesanyja elhalálozása okán. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
2 igen szavazattal elfogadta. 
 
7/2012.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy Szilágyi József Felsőtárkány, Munkás út 
21. szám alatti kisebbségi lakosnak rendkívüli 10.000 Ft-os önkormányzati támogatás 
nyújt, édesanya elhalálozása okán. 
 
b.) 2011. évi költségvetés módosítása 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A 2011. évi költségvetés módosítása az Államháztartási törvény, valamint a 2011. évi 
költségvetési törvény alapján készült. 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §.(5) értelmében: 
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 A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatának módosítását a cigány 
kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete határozatban állapítja meg. 
   
A 2/2011.(II.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
alapján a 2011. évi kisebbségi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 625 ezer Ft . A 
342/2010.(XII.28.) Korm. Rendelet szerint változott a kisebbségi önkormányzatok támogatása. 
 
Bevételek tervezése: 
 
A 342/2010.(XII.28.) Korm. Rendelet szerinti 2011. évi általános működési célú támogatás, 
működési bevétel 210 ezer Ft volt, a 2010. évi gazdálkodás során 60 ezer Ft maradvány 
keletkezett, a módosított bevételi főösszeg 270 ezer Ft. 
 
Kiadások tervezése: 
 
A 2011. évi nemzetiségi működési kiadás 270 ezer Ft, melyet dologi kiadásokra terveztünk. 
 
Felsőtárkány Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott költségvetést módosító 
határozat bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési rendelet 
módosításába.  
 
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetés módosítását elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
2 igen szavazattal elfogadta. 
 
8/2011.(I.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi nemzetiségi költségvetés 
módosításának bevételi és kiadási főösszegét, 270 ezer Ft-ban.   
 
c.) 2012. évi költségvetés elfogadása 
Gubancsik Sándor elnök: 
A 2012. évi költségvetés az Államháztartási törvény, valamint a 2011. évi költségvetési 
törvény alapján készült. 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a értelmében: 
A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-
testülete költségvetési határozatban állapítja meg. 
  
Bevételek tervezése: 
 
A 342/2010.(XII.28.) Korm. Rendelet szerinti 2012. évi általános működési célú támogatás, 
működési bevétel 210 ezer Ft. 
 
Kiadások tervezése: 
 
A 2011. évi nemzetiségi önkormányzati gazdálkodás során keletkezett 213 ezer Ft maradvánnyal 
növelten az éves működési kiadás 423 ezer. Ft, melyet dologi kiadásokra tervezünk. 
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Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2012. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek. 
 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 
2 igen szavazattal elfogadta. 
 
9/2012.(I.25.) sz. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi nemzetiségi költségvetés bevételi és 
kiadási főösszegét, 423 ezer Ft-ban.   
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.25 órakor bezárom. 
 

 
 
 

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


