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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
               augusztus 14-én, 17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Zsigár Sándor elnök, 
                         Kun János Sándor képviselő, 
                         Pap Istvánné képviselő. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Zsigár Sándor elnök köszönti a megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 fő 
képviselőből mindhárman jelen vannak, 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: 
 
                                                               8/2009.(VIII.14.) 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./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről     
2./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            9/2008.(VIII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
                                                                    

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
    Tárgy: Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. 
 
Zsigár Sándor elnök elmondja, a Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat féléves 
költségvetési beszámolója a helyi önkormányzat 2009. évi féléves költségvetési 
beszámolójába be van építve.  
Ismerteti hogyan teljesültek a kisebbségi önkormányzat kiadásai és bevételei 2009. június 30-
ig, amelyet az írásos előterjesztés is tartalmaz. 
Zsigár Sándor elnök a továbbiakban elmondja, nagy bajban vannak, a második félévre nem 
tudják a tiszteletdíjakat fizetni, a meglévő pénzük az üzemanyagra, telefonszámlára nem elég. 
 



Javasolja, a Kisebbségi Önkormányzat forduljon segítségért a helyi Önkormányzathoz, 200 
eFt támogatásra gondolt. Működésük alatt még nem kellett támogatást kérniük, most a 
legszükségesebbekre fordítanák, hogy működni tudjanak. A tiszteletdíjról a II. félévre le kell 
mondaniuk. 
Zsigár Sándor elnök kéri, hogy amennyiben a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésével 
kapcsolatban nincs hozzászólás, fogadják el. Kéri továbbá a tiszteletdíjak II. félévi 
felfüggesztését. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                10/2009.(VIII.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a 2009. évi féléves  költségvetési     
                                                                beszámolót elfogadta. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                               11/2009.(VIII.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület a 4/2009.(II.12.) sz. határozatával 
                                                               megállapított tiszteletdíjak fizetését a II. félévre fel- 
                                                               függeszti, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nehéz 
                                                               anyagi helyzetére való tekintettel. 
 
2. E G Y E B E K     
 
Zsigár Sándor elnök elmondja, az ülésre meghívást kapott a Rendőrkapitányságtól Kökény 
Kálmán, akitől visszajelzést nem kaptunk, hogy nem tud eljönni. Szerettük volna, ha egy 
rövid tájékozót tart a testületnek. 
 
Az elnök a továbbiakban elmondja, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nagyon nehéz 
helyzetben van, egyhelyben topognak, bár mindent megpróbált, hogy valamerre 
elmozduljanak. Nagyon sok meghívásnak eleget tett, de mindenhonnan csak ígérgetést kapott. 
Bíztatták, hogy írja össze a rászorulókat, akik részére élelmiszercsomagot, tüzelőt, ruhát 
juttatnak el. Ebből sem lett semmi, csak visszaéltek a leadott listával, megkeresték az 
embereket és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ellen beszéltek.  
Ellehetetlenedett a helyzetük, pedig voltak terveik. Szeretnének kecskéket venni, a tejet 
felajánlanák a rászorulóknak. 
Vannak kiemelkedően működő kisebbségi önkormányzatok. A hátralévő egy évben szeretné 
ha tudnának valamit felmutatni. Úgy gondolja tudatlanságuk, tapasztalatlanságuk miatt nem 
jöttek létre a tervezett dolgok. Kéri legyenek önfeláldozóak, a továbbiakban mindenki 
segítségére számít. 
 
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 
 


