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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
               2008. június 6-án, 17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Zsigár Sándor elnök, 
                         Kun János Sándor képviselő, 
                         Pap Istvánné képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen van: 
                         Dr. Samu János polgármester. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Zsigár Sándor elnök köszönti a megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja a 4 fő 
képviselőből 3 fő jelen van, így  az ülés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Pap Istvánnét elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                     7/2008./VI.6./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                     Pap Istvánnét elfogadta. 
 
Zsigár Sándor elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat további működésével kapcsolatos megbeszélés 
2./ Nevelési Oktatási Intézményfenntartó Társulás véleményezése 
3./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                    8/2008./VI.6./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait el- 
                                                                    fogadta.                                                                   
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat további működésével kapcsolatos megbeszélés. 
Zsigár Sándor elnök elmondja, a működéssel kapcsolatban néhány dolgot meg kell beszélni. 
Úgy hirdették meg, hogy a CKÖ irodájában minden héten csütörtökön és pénteken 10-12 óra 
között fogadóórát tartanak. Személy szerint vállalja a fogadóórákat, mert nem tudják 
megtalálni, ha nincsenek az irodában. 
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Kun János Sándor képviselő elmondja, a fogadóórákat nem tudja vállalni, munkahelyi 
elfoglaltsága miatt. 
 
Pap Istvánné képviselő sem vállalja a fogadóórákat, amikor bennt volt, akkor sem volt senki. 
 
Zsigár Sándor elnök a továbbiakban elmondja, Kun János Sándor képviselő részéről 
felmerült, hogy igényt tartana a tiszteletdíjra, de nincs rá keret, a későbbiekben majd 
visszatérnek erre. 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Nevelési Oktatási Intézményfenntartó Társulás véleményezése. 
Dr. Samu János polgármester ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületével, hogy Tápióság Község Önkormányzata és Tápiószentmárton Nagyközség 
Önkormányzata Nevelési Oktatási Intézményfenntató Társulás alakítását tervezi. Az 
Intézményfenntartó Társulás alakítását a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is 
véleményeztetni kell. Az iskola részéről a tantestület, szakszervezeti tanács, szülői 
munkaközösség megtárgyalta, véleményezte a Társulás alakítását, az összevont szülői 
értekezleten is ismertetésre került ez a lehetőség. Az óvodai véleményezésre a jövő héten 
kerül sor. 
A Képviselő-testület részéről a költségvetés készítése után felvetődött ez az elképzelés, a 
törvény lehetőséget biztosít plusz támogatásra.  Az általános iskolai oktatásnál 33,5 millió Ft, 
az óvodai nevelésnél 23,5 millió Ft hiányzik a normatív támogatás mellé, amit az 
Önkormányzatnak fedezni kell.  
A társulás célja a két település oktatási, nevelési intézményeinek közös működtetése, 
feladatellátása, egységes irányítással. A társulásban a gesztor település Tápióság lenne. Az 
oktatás, nevelés helyben történik, a gyermekek utaztatásáról nincs szó. A két településen 947 
gyermeket érint a társulás,  Tápióságon 240 iskolást és 90 óvodást. A pedagógusok hiány 
esetén egyik településről a másikra tudnak átjárni, helyettesíteni.  
A társulás alakítását a két önkormányzat képviselő-testülete külön-külön és együttes ülésén is 
tárgyalta. A Képviselő-testület a fórumokkal történő egyeztetés után dönt az ügyben. Kéri a 
Kisebbségi Önkormányzat foglaljon állást. 
 
Zsigár Sándor a Kisebbségi Önkormányzat elnöke mindenképpen javasolja támogatni a 
társulás alakítását. Kéri döntsön a testület az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                    
                                                                    9/2008./VI.6./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                                    testülete támogatja a Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                                    Nevelési Oktatási Intézményfenntartó Társulás 
                                                                    megalakítását.      
 
 
3. E G Y E B E K 
 
1./  Kun János Sándor képviselő a Cigány  Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költség- 
     vetésének jelenlegi állását ismerteti. 
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2./  Zsigár Sándor elnök elmondja, olyan javaslata lenne, hogy segíteni kellene az iskoláso- 
      kon, ösztönözni a tanulásra. A legjobban tanuló cigány gyermeknek évvégén, tanulmányi 
      eredményéért felajánlanának 20 eFt-ot. Az iskolaigazgató segítségét kérnék az ügyben. 
      Mivel úgy látja a képviselők egyetértenek, szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                    10/2008.(VI.6.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület minden tanév végén 20 eFt 
                                                                    támogatást biztosít a legjobb tanulmányi eredményt 
                                                                    nyújtó cigány tanulónak. 
 
3./  Zsigár Sándor elnök a továbbiakban elmondja, jó lenne lehetőséget biztosítani a cigány  
      nyelv tanulására, táncoktatásra. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye, ezt a dolgot elő kell készíteni, tanárt keresni, 
valószínű helyben is lehet találni. 
 
Zsigár Sándor elnök elmondja, az ülésre meghívták a Nagykátai Rendőrkapitányságtól 
Kökény Kálmánt, aki a drogellenes programot ismertette volna, de nem tudott eljönni. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
17.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                        Kmf. 
 
 
 
                            Z s i g á r  Sándor                                          P a p  Istvánné 
                                 elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


