Iktatószám: 449/4/2016.

Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 7. napján 09:00 órakor soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

20/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

21/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Napirend elfogadása

22/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének módosítása

23/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Együttműködési
megállapodás
kötése
a
Magyarcsanádi Könyvtár és Információs Szolgáltató
Hellyel

24/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Együttműködési
megállapodás
kötése
a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvodabölcsődével

25/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Együttműködési megállapodás kötése a Magyarcsanád
Községi Önkormányzat által fenntartott Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal

26/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Együttműködési megállapodás kötése a községi
önkormányzat által fenntartott és működtetett
szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézménnyel.

27/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

16/2016. (IV. 26.) Cigány NÖ. határozat módosítása az
Általános Iskolából ballagó tanulók megajándékozása
tárgyában

28/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Erzsébet program
kirándulásának
általános iskolás tanulók részére

támogatása
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29/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Máriaradnai búcsún való részvétel utazási költsége

30/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.

Máriaradnai búcsún való részvétel egyéb költsége

31/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ

Falunapi rendezvény költségeire fedezet biztosítása

32/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ

Falunapi egyéb költségekre (pörkölt főzés) fedezet
biztosítása
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J E GYZŐ K Ö NYV
Készült Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. szeptember 7.
napján 09:00 órakor megtartott soros, nyílt ülésről
Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád Templom tér 1.)
Jelen vannak:
1.) Berta Csaba János
2.) Károly Judit

elnök
elnök helyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai ülésen. Köszöntöm
Károly Judit képviselő társamat, elnök helyettes asszonyt. Továbbá köszöntöm Nyergesné
Kovács Erzsébet jegyzőasszonyt. Megállapítom, hogy a testület 2 tagjából 2 fő jelen van,
határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Judit
elnök helyettes asszonyt válasszuk meg. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a felkérést.
Károly Judit képviselő: A felkérést elfogadom.
Berta Csaba János elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
20/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2016. szeptember 7. napján megtartott soros, nyílt képviselő-testületi ülésének
jegyzőkönyv hitelesítőjéül Károly Judit képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit elnök helyettes
4.) Irattár

Berta Csaba János elnök: A meghívóban kiadott napirendre teszek javaslatot az alábbiak
szerint:
Napirend:
1.)

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
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módosítása
Előadó: Berta Csaba János elnök
2.)

Előterjesztések
Előadó: Berta Csaba János elnök

3.)

Egyebek
Előadó: Berta Csaba János elnök

Berta Csaba János elnök: Megkérdezem van-e más napirendi javaslat. Mivel nincs, kérem,
fogadjuk el a napirendet.
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
2016. szeptember 07-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: Berta Csaba János elnök
2.) Előterjesztések
Előadó: Berta Csaba János elnök
3.) Egyebek
Előadó: Berta Csaba János elnök
Határidő: azonnal
Felelős: Berta Csaba János elnök
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit

helyben
helyben
helyben

I. NAPIRENDI PONT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosítása
Berta Csaba János: Az előterjesztésben minden szépen részletezve van, mindenki elolvasta,
van e kérdés vagy hozzáfűzni való?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az első módosításban volt egy villanyszámla
visszatérítés még a 2012-es évből, az április hónapban be lett építve a költségvetésbe. A
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mostani módosítás már a most érkezett összegből áll. Most ennyivel lehet gazdálkodni.
Berta Csaba János: Van-e még valakinek hozzáfűzni valója ehhez a napirendhez?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
22/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.
Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosítása
HAT Á R O ZAT

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetését
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(1) A nemzetiségi önkormányzat a 2016. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
1665 e forintban,
b) bevételi főösszegét
1665 e forintban állapítja meg.
(3) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek
forrásonkénti részletezését a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza.
(4) A nemzetiségi önkormányzat címek szerinti működési
előirányzatonként a költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza.

kiadásait

(5) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a
költségvetési határozat 3. melléklete tartalmazza.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
II. NAPIRENDI PONT
Előterjesztések
Berta Csaba János: Az együttműködési megállapodások létesítésével kapcsolatosak az
előterjesztések. Ezek általános megállapodások. Van valakinek ehhez hozzáfűzni valója?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Annyit szeretnék mondani, hogy hasonlóan az
elmúlt évekhez, a feladatalapú támogatásnak a pontszámait, az előző évek tevékenységei és az
ülések minősége alapján ítélik meg. A kormányrendelet szerint a kiemelt tevékenységek
meghatározottak. Például kulturális, hagyományőrző programok, tradíció ápolás, civil
szervezetekkel, intézményekkel való megállapodás, ami elősegíti azt, hogy a településen élő
nemzetiség boldoguljon. Kultúráját hagyományait megtartsa, erősítse. Ez alapján ítélik meg
jövőre a pontokat. Ezeket megállapodásba kell rögzíteni és az év végén be kellene számolni
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róla. Például a családsegítőnél hogy kirándulásokat szerveztek, az iskolánál táborokat
szervezetek. Tulajdonképpen pénzátadás nélkül is működhet a dolog. Egy együttműködés
keretében és egy beszámoló útján a támogató szervezet besorolja azokat a megállapodásokat,
hogy közösségi célt szoltálnak, vagy időseket, vagy társadalmi felzárkóztatást és az alapján
nyújt pontszámokat. Ezek alapján kapnak a jövő évben pontokat, amikből gazdálkodni tud a
nemzetiségi önkormányzat.
Berta Csaba János: Köszönjük szépen a hozzászólást. Az első megállapodás a melléklet
szerint a Magyarcsanádi Könyvtár és Információs Szolgáltató Hellyel köttetik meg. Aki egyet
ért a mellékletben található tartalommal, kérem hogy szavazzon.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
23/2016. ( IX. 07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Magyarcsanádi Könyvtár és Információs
Szolgáltató Hellyel

HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Könyvtár és Információs Szolgáltató Hellyel a határozat
melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Tóvizi Béláné könyvtár képviselője

Berta Csaba János: A második megállapodás a Magyarcsanádi Református Általános Iskola
és Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődével köttetik meg. Aki egyet ért
a mellékletben található tartalommal, kérem, hogy szavazzon.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
24/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Magyarcsanádi Református Általános
Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődével
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda
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és Egységes Óvoda-bölcsődével a határozat melléklete szerinti tartalommal
együttműködési megállapodást köt.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Tóth-Pál Lászlóné intézményvezető
Berta Csaba János: A harmadik megállapodás a melléklet szerint a Magyarcsanád Községi
Önkormányzat által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal köttetik meg. Aki
egyet ért a mellékletben található tartalommal, kérem, hogy szavazzon.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
25/2016. ( IX. 07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Magyarcsanád Községi Önkormányzat
által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarcsanád Községi Önkormányzat által fenntartott Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálattal a határozat melléklete szerinti tartalommal
együttműködési megállapodást köt.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Sepsik Andrásné családsegítő
Berta Csaba János: A negyedik megállapodás a melléklet szerint a Magyarcsanád Községi
Önkormányzat által és működtetett Szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézménnyel köttetik
meg. Aki egyet ért a mellékletben található tartalommal, kérem, hogy szavazzon.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
26/2016. ( IX. 07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a községi önkormányzat által fenntartott és
működtetett Szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézménnyel.
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
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Magyarcsanád Községi
Önkormányzat által fenntartott fent tartott és
működtetett szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézménnyel, a határozat
melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt.

Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
5.) Berta Csaba János elnök
6.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
7.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
8.) Somodi Istvánné gondozónő
9.) Farkas János polgármester
III. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Berta Csaba János: Szeretnék beszámolni az iskolai és az óvodai ajándékosztásról, ami
részben megtörtént. Az óvodásokat meg tudtuk ajándékozni a ballagási ünnepség keretében. Az
iskolásokat nem tudtuk megajándékozni költségvetési fedezet hiányában. Erről határozat
született az előző ülésen.
Károly Judit képviselő: Nem utalták át sajnos addigra a második félévi összeget. Így nem
tudtuk megoldani, csak a virágátadást. Az ötezer forint átadását gyermekenként, amit
előirányoztunk, nem tudtuk már megvalósítani.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Hogyan szeretnék megvalósítani ezt az ajándékozást
ezek után és milyen határidőt szabnak ennek elvégzéséhez?
Károly Judit képviselő: Úgy gondoltuk, hogy behívnánk a gyerekeket az iskolába egy délután
és az igazgatónő jelenlétében adnánk át a jutalmat.
Berta Csaba János elnök: Szerintem szeptember 30-ig megvalósítható lenne a dolog. Akkor
kérem, hogy szavazzunk a határozatmódosításról. Aki egyet ért azzal, hogy a 16/2016. (IV.
26.) Cigány NÖ. határozatban foglalt határidőt módosítsuk, kérem, hogy emelje fel a kezét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
27/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.
Tárgy: 16/2016. (IV. 26.) Cigány NÖ. határozat módosítása az Általános Iskolából ballagó
tanulók megajándékozása tárgyában
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 16/2016. (IV. 26.)
határozatát módosítja tekintettel arra, hogy a ballagó diákok megajándékozására
a ballagási ünnepségen nem került sor, mivel a feladatalapú támogatás második
részének utalása az önkormányzat számlájára nem történt meg.
A fentiek alapján a képviselő-testület a 16/2016. (IV. 26.) számú határozata
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második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az ajándék átadásáról az
igazgatónővel történt időpont egyeztetést követően az iskolában 2016.
szeptember 30. napjáig gondoskodjon.”
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Berta Csaba János elnök
10.)
11.)
12.)

Berta Csaba János elnök
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Berta Csaba János elnök: Beszámolok róla, hogy 2016 május 15-én megtartottuk az I.
Pünkösdi Romanapot. Egy labdarugó versennyel kezdtük, melyre három csapat nevezett. Azért
neveztek ilyen kevés számban, mert féltek az aszfalt pályára kijönni. Sok sérülést okozhat egy
ilyen burkolat. Amennyiben füves pályát tudtunk volna biztosítani, biztosan sokan jelentkeztek
volna többen, ezt jelezték felém. Pünkösdi Kupa elnevezést adtuk az eseménynek. Ezt az iskola
focipályáján bonyolítottuk le. Minden résztvevő csapat részesült valamilyen ajándékban.
Ezután a Johnny Drink Bárban folytattuk tovább a napot. Azért volt ezen a helyen tartva a
rendezvény, mert a kultúrház építés alatt van, a Jókai téri játszótérnél pedig plusz költségek
merültek volna fel az áramellátás miatt. Már reggel elkezdtük a tradicionális cigány étel, a
paradicsomos káposzta és a húsos káposzta főzését, természetesen szabadtérben bográcsban.
Készítettünk hozzá hagyományos cigánykenyeret, vagyis bodagot. Közben a hangtechnikát
biztosító cég segítségével felállítottuk a színpadot és kezdődött a tehetségkutató verseny. Szép
számban neveztek erre a versenyre. Ének-zene, tánc, vers kategóriában. Nem csak
magyarcsanádiak jöttek, Apátfalváról és Makóról is voltak fellépők. Képeket mellékeljük a
jegyzőkönyvhöz. Az első helyezettnek tízezer forintos ajándékot adtunk, a másodiknak
nyolcezer forintosat, a harmadik helyezettnek ötezer forint volt a díja. Minden résztvevő kapott
egy emléklapot is.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Erre a programra, a székeket a nemzetiségi házból,
hozták el?
Berta Csaba János elnök: Igen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Vissza kerültek a helyükre a székek utána?
Berta Csaba János elnök: Igen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A jövőre nézve kérdezem, hogy a nemzetiségi ház udvara
nem lenne alkalmas az ilyen programok lebonyolításához?
Berta Csaba János elnök: Sajnos annyira rendezetlen és hepe-hupás az udvar azon a helyen,
hogy az ilyen fajta rendezvényeket nehéz lenne ott lebonyolítani.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:
rendezvényeket?

Ha helyre állítanánk, akkor lehetne ott tartani

Berta Csaba János elnök: Minden további nélkül.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Akkor majd ezt továbbítom a Polgármester Úrnak és a
közfoglalkoztatottakkal megoldjuk ezt a problémát.
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Károly Judit képviselő: Az a baj, hogy nincs biztosítva a nemzetiségi házban mosogatásra
való lehetőség. A Johnny Drink Bárban minden adott volt, ami kellet egy ilyen rendezvény
lebonyolításához.
Berta Csaba János elnök: Rátérnék a Magyarcsanádi Általános Iskola utazási költségeinek
támogatására. Balatoni kirándulást nyertek az Erzsébet tábor programban Fonyódra. Kérték,
hogy amennyiben tudjuk támogatni az iskolásokat, tegyük meg. Úgy gondolom, hogy harminc
ezer forinttal tudjuk támogatni ezt az utazást. Aki egyet ért, kérem, hogy emelje fel a kezét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
28/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Erzsébet program kirándulásának támogatása általános iskolás tanulók részére

HATÁROZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarcsanádi
Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda által az Erzsébet
program keretében 2016. szeptember 8. és 10. közötti időszakban megvalósuló 3
napos Fónyódligeti táborozást 30.000,-Ft-tal, azaz: harmincezer forinttal
támogatja a 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló feladat alapú
támogatás terhére.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő értesítésre: azonnal, támogatásra: 2016. szeptember 8.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Magyarcsanádi Református Általános Iskola
Hétszínvirág Református Óvoda igazgatója

helyben
helyben
helyben
6932 Magyarcsanád,
Templom tér 3.

5.) Károly Judit képviselő
6.) Irattár

Berta Csaba János elnök: 2016. szeptember 8-án Máriaradnára zarándok utat szervezünk.
Minden készen áll az indulásra. Negyvenöt fővel indulunk. Szeretnénk erre az alkalomra a
buszköltségre kilencvenezer forintot költeni. Aki egyet ért emelje fel a kezét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
29/2016. ( IX. 07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Máriaradnai búcsún való részvétel utazási költsége
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HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. szeptember 8.
napján megrendezésre kerülő Máriaradnai búcsúra való utazás busz költségére
90.000,-Ft-ot, azaz: kilencvenezer forintot biztosít a 2016. évi feladatalapú
támogatás terhére
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: A máriaradnai kirándulás egyéb költségeire (szendvics, esetleges
belépő stb.) is kellene némi pénzösszeg, én azt javaslom, hogy legyen harmincezer forint. Vane más javaslat? Aki egyet ért kérem, hogy szavazzon.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
30/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ.
Tárgy: Máriaradnai búcsún való részvétel egyéb költsége
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. szeptember 8.
napján megrendezésre kerülő Máriaradnai búcsúra történő kirándulás egyéb
költségeire (szendvics stb.) 30.000,-Ft-ot, azaz: harminc-ezer forintot biztosít a
2016. évi költségvetésében a működési alapú támogatás terhére.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: Falunapi rendezvény költségeivel kapcsolatban szeretném
elmondani, hogy már a sztárvendéggel kötöttünk előszerződést, mi fogjuk finanszírozni az ő
fellépését. LL Junior nevű énekesről van szó. 289.560,- Ft a fellépési díja, ezt teljes mértékben
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat állja. Erről kérem, hogy szavazzunk. Aki egyet ért emelje
fel a kezét.
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A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
31/2016. ( IX. 07.) Cigány NÖ
Tárgy: Falunapi rendezvény költségeire fedezet biztosítása
HAT Á R O ZAT
A 2016. szeptember 24-én tartandó falunapon fellépő LL. Junior sztárvendég
költségeire 289.560,-Ft-ot, azaz: kettőszáznyolcvankilencezer-ötszázhatvan
forintot biztosít a 2016. évi költségvetésében a feladatalapú támogatás terhére.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: A falu napon egyéb költségek is felmerülnek, szeretnénk
bográcsban pörköltet főzni. Minden nemzetiség fog főzni, ezért is szeretnénk mi is részt venni
ebben. Természetesen szétosztanánk az elkészült pörköltet, ingyen. Aki egyet ért, hogy erre a
célra 50 ezer forint összeget használjunk fel, az emelje fel a kezét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
32/2016. ( IX.07.) Cigány NÖ
Tárgy: Falunapi egyéb költségekre (pörkölt főzés) fedezet biztosítása
HAT Á R O ZAT
A 2016. szeptember 24-én tartandó falunap egyéb költségeire 50.000,-Ft-ot,
azaz: ötvenezer forintot biztosít a 2016. évi költségvetésében a működési célú
támogatás terhére.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: Kíván-e valaki szólni?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kaptunk egy tájékoztató levelet a Kormányhivataltól, a
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jegyzőkönyvekre vonatkozólag, illetve a feladatalapú támogatás biztosításához. Jogszabályi
előírás van arra vonatkozóan, hogy feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi
nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző egy évben megtartott
legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet becsatolja a
kormányhivatalhoz. és legalább egy közmeghallgatást tart. Ez csak tájékoztatásként mondom
el, mert nekünk a munkatervünkbe is öt ülés van betervezve és tartottunk már rendkívüli ülést
is. A novemberi ülés pedig közmeghallgatásként van betervezve. A jogszabályi előírásokat így
teljesítjük, ami a jövő évi támogatás alapját képezi.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez egy érdekes dolog, mert voltak olyan
települések-ez a pontszámításnál derült ki, akik nem kaptak pontot. Azért nem kaptak pontot,
mert nem tartották be ezt a szabályt. Hiába van megállapodás megcsinálva, ha ezt a szabályt
nem tartják be, akkor nulla pontot kapnak.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ott is el lehet csúszni rajta, ha van három ülés és egy
közmeghallgatás. De ha a közmeghallgatás nem testületi ülés keretén belül történik, akkor
nincs meg a négy ülés, így nincs finanszírozás.
Berta Csaba János elnök: Megkérdezem kíván-e valaki szólni? Mivel nem megállapítom,
hogy a kitűzött napirendet megtárgyaltuk, megköszönöm a megjelenést, és az ülést 10 óra 10
perckor bezárom.

k.m.f.
Berta Csaba János
elnök

Károly Judit
jkv. hitelesítő

13

