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Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
augusztus 18-án megtartott nyilvános ülésének  
 
a./ tárgysorozata 
 
b./ jegyzőkönyve 
 
c./ határozatai: 10-11/2011.  
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
 
Megnyitó és a napirendi pont tárgyalására javaslattétel. 
 
1./ Előterjesztés a Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2011. (I.11.) számú határozata 
módosítására. 
 
2./ Tájékoztató Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról. 
 
Tornyospálca, 2011. augusztus 18. 
 
 
                                                                                                                            Lakatos Ernő 
                                                                                                              elnök 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testületének 
2011. augusztus 18-án megtartott nyilvános üléséről. 

 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 

                                                         
J E L E N  V A N N A K 

 
 

Lakatos Ernő elnökletével Csáki Lajos , Lakatos István,  Lakatos Krisztián  képviselők. 
 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                      
Meghívott: Rusznákné Barati Ágnes főelőadó 

                            
 

H I Á N Y Z I K 
                                                                     

                                                                            --- 
 
Lakatos Ernő elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés teljes létszámban határozatképes, így azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Csáki Lajos képviselőt elfogadni, melyet a testület 3 igen 
szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott. 
Az elnök javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend tárgyalására. Mivel más javaslat nem 
hangzott el, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Előterjesztés a Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2011. (I.11.) számú határozata módosítására. 
 
2./ Tájékoztató Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról. 
 
 
NAPIREND  TÁRGYALÁSA: 
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2011. (I.11.) számú határozata 
módosítására. 
 
Előadó: Lakatos Ernő elnök 
Szóbeli előterjesztés. 
 
A napirendi pont előadója szó szerint ismerteti a módosítás szükségességét az alábbiak szerint: 
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A nyitó pénzkészlettel a bevétel  212.992 forint  
Kiadás főbb kiadáscsoportonként:  
        belföldi kiküldetés                                 36.335  forint 
        egyéb dologi kiadás 
              - gyermeknap                                   31.100 forint 
              - vetőburgonya                                111.600 forint 
              - nőnapi virág                                     5.210 forint 
              - élelmezés vásárlás                          28.535 forint 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tornyospálca Község 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2011. (VIII.18.) számú 
H A T Á R O Z A T A 

 
a Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2011. (I.11.) számú határozat módosításáról 

 
 
A Képviselő-testület: 

 
Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak 
megállapításáról szóló 3/2011. (I.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Bevételi és kiadási főösszeg:                                                    212.992 forint 

 
Bevételi forrás: 
- állami támogatás                                                                    209.539 forint 
- nyitó pénzkészlet                                                                       4.927 forint 

    
Kiadás főbb kiadáscsoportonként:  
        belföldi kiküldetés                                 36.335  forint 
        egyéb dologi kiadás 
              - gyermeknap                                   31.100 forint 
              - vetőburgonya                                111.600 forint 
              - nőnapi virág                                     5.210 forint 
              - élelmezés vásárlás                          28.535 forint 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tornyospálca Községi Önkormányzat 
2./ irattár 
 
 
Tárgy: /2.tsp./ Tájékoztató Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. 
félévi gazdálkodásáról. 
 
Előadó: Lakatos Ernő elnök 
Írásbeli előterjesztés. 
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A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
11/2011. (VIII.18.) számú 

H A T Á R O Z A T A 
 
 

Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót  t u d o m á s u l    v e s z i  . 
 
 
Napirendet követően az elnök tájékoztatja a testületet arról, hogy pályázatra 299.000 Ft 
feladatalapú támogatást nyert az önkormányzat, melyet a költségvetés módosításakor 
beépítünk a költségvetésbe. 
Megrendezésre kerül a roma nap, melyre ezúton várjuk a képviselőket, a lakosságot. 
Beszél arról, hogy munkahely teremtési pályázat benyújtására lesz lehetőség, roma 
foglalkoztatására. 
Szeretné, ha a korábbi évekhez hasonlóan ösztöndíjpályázatot írna ki az önkormányzat közép 
és felsőoktatásban tanulók részére. 
Végezetül tájékoztatja a képviselőket a közelgő népszámlálásról és kéri hogy mindenki 
vállalja fel cigányságát. 
 
A testület több napirendet nem tárgyalt, ezért az elnök a megjelenést megköszönte és az 
ülést bezárta.  
 

K.m.f.t. 
 
 
Lakatos Ernő                                                                                                  Csáki Lajos 
     elnök                                                                                                              képviselő 
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