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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 
               31-én, 16 órakor tartott közmeghallgatáson. 
 
Az ülés helye: Községi Klubház. 
 
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnökhelyettes,                         
                         Balogh Ferenc és                          
                         Csámpai Lajos képviselők. 
                       
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                   
A közmeghallgatáson a lakosság részéről öt fő érdeklődő volt. 
 
Toldi Szilvia elnökhelyettes köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Toldi Nándor elnök kórházban van, ezért nem tud a 
közmeghallgatáson részt venni, így az ülés vezetője az elnökhelyettes. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javasolja Csámpai Lajos képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   15/2011.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Csámpai Lajos képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia elnökhelyettes a továbbiakban ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1./ Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkájáról 
2./ Tájékoztató a 2011. évről 
3./ Egyebek, hozzászólások  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  16/2011.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendi  
                                                                  pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi munkájáról. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnökhelyettes ismerteti, az új önkormányzat októbertől műkö- 
                          dik, éves adatokról tud beszélni. 2010. évben az önkormányzatnak 585 eFt 
                          állt rendelkezésére, 568 eFt-ot költöttek el, a maradvány átkerült az idei évre. 
                          Karácsonyi ünnepséget szerveztek, amelyre az alapanyagokat megvették. 
                          Személyi kiadással nem számolnak, tiszteletdíjuk nincs, az előző testületnek 
                          volt tiszteletdíja. Kéri amennyiben nincs hozzászólás, fogadják el a 2010. évi 
                          beszámolót. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                              17/2011.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormány-                  
                                                              zat 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   elnökhelyettes. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évről. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnökhelyettes ismerteti, a 2011. évi állami támogatás lecsök- 
                          kent 210 eFt-ra, ebből tervezni nem igazán tudnak. Ehhez jön még a tele- 
                          pülési önkormányzat 100 eFt-os támogatása. Pályázatot szeretnének benyúj- 
                          tani a központi költségvetésből nyújtott, feladatalapú támogatásra. Ennek 
                          feltételei még nem tisztázottak. A hivataltól irodát kaptak, elkezdték beren- 
                          dezni, sok minden hiányzik. Kaptak számítógépet, nyomtatót, irodabútort, 
                          hogy ki tudják alakítani az irodát az ügyfélfogadásra. Meglátják milyen igény 
                          lesz erre. Ennyiben szeretett volna a 2011. évről tájékoztatást adni, kéri elfo- 
                          gadását, amennyiben nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                18/2011.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                                                                mányzat 2011. évi tájékoztatóját elfogadta. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   elnökhelyettes. 
 
3./ EGYEBEK, HOZZÁSZÓLÁSOK  
 
Csámpai Dezső érdeklődő úgy gondolja, mozgósítani kell a fiatalokat, focit, táncot szervezni. 
 
Csámpai Tibor érdeklődő azt szeretné tudni, hogy az előző önkormányzat miért kapott több 
támogatást. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, minden évben az állam is költségvetésből dolgozik. 
A költségvetési törvény határozza meg mennyi pénzt kapnak a kisebbségi önkormányzatok. 
Ekkor még úgy tudtuk az előző évi támogatás marad, februárban értesültünk, hogy lecsökkent 
a támogatás. Egyösszegben leutalták, az első félévben tudják felhasználni. Feladatalapú 
támogatás a második félévre lehet, ehhez helyi szinten tenni kell valamit, gondoltak itt a helyi 
hagyományokon alapú zeneoktatást szervezni a gyermekek részére. Irodát a helyi 
önkormányzatnak biztosítani kell a kisebbségi önkormányzat részére, amiben tudunk 
segítünk, de a számlákat nem tudjuk kifizetni. A kapott állami támogatás a működésre sem 
elég. Az előző évi támogatás időarányos részét az új önkormányzat megkapta, a települési 
önkormányzat 100 eFt támogatást biztosít, a korábbi kisebbségi önkormányzatot nem 
támogattuk.  
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Toldi Szilvia elnökhelyettes tájékoztatásul elmondja, május 1-én majálist szerveznek és 
gondolkodnak bál szervezésén is, amiből plusz bevételhez juthatnak. 
 
Toldi Szilvia elnökhelyettes megállapítja, nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönte a 
megjelenést és a közmeghallgatást 17 órakor bezárta. 
 
 
                                                                      Kmf. 
 
 
 
                           Toldi Szilvia                                               Csámpai Lajos 
                         elnökhelyettes                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


