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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
               április 30-án, 16 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. Kovács Dénes aljegyző. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Zsigár Sándor elnök köszönti a megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
mindhárom 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: 
 
                                                               5/2009.(IV.30.)sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Pap 
                                                               Istvánnét elfogadta. 
 
Zsigár Sándor elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 
N a p i r e n d: 
2008. évi zárszámadás 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            6/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az ülés napirendi pontját elfogadta. 
                                                                    
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  2008. évi zárszámadás. 
 
Zsigár Sándor elnök ismerteti, 2008. évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 607 eFt-ból 
gazdálkodhatott. A továbbiakban részletezi a kiadások alakulását. Elmondja, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadása a Községi Önkormányzat 
zárszámadásának részét képezi, azzal egységet alkot, ezt a Képviselő-testület megismerte és 
elfogadja. Kéri a zárszámadással kapcsolatban akinek van kérdése, véleménye mondja el. 
Zsigár Sándor elnök megállapítja, a 2008. évi zárszámadással kapcsolatban nincs hozzászólás, 
elfogadásra javasolja. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 7/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkor- 
                                                                 mányzat 2008. évi zárszámadását elfogadta. 
 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:    Zsigár Sándor elnök. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
16.30 órakor bezárta. 
 
                                                                          Kmf. 
 
 
 
                           Zsigár Sándor                                                    Pap Istvánné 
                              elnök                                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


