
Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
február 10-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének  
 
a./ tárgysorozata 
 
b./ jegyzőkönyve 
 
c./ határozatai: 7/2011.  
 
 
 

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. 
 
 
 
Tornyospálca, 2011. február 10. 
 
 
                                                                                                                            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. február 10-én megtartott rendkívüli 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 
                            
 

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. 
 
 
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 elmondja, hogy közleményben tették közzé a kisebbségi 
önkormányzatok éves támogatási összegét, mely kerekítve évi 210.000 Ft. Mint ismeretes 
januárban 555.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a testület a költségvetést. 
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A központi éves támogatáshoz igazítani kell a költségvetést, ezért szó szerint ismerteti ennek 
a felosztását. Továbbra sem javasolja tiszteletdíj megállapítását, hiszen ennek járulékvonzatát 
tekintve működésre nem maradna keret. 
 
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat a határozati 
javaslatról, melyet szó szerint ismertet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tornyospálca Község 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
7/2011. (II.10.) 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:                                                    210.000 forint 

 
Bevételi forrás: 
- állami támogatás                                                                    210.000 forint 

    
Kiadás főbb kiadáscsoportonként:  
        belföldi kiküldetés                                 50.000  forint 
        egyéb dologi kiadás 
              - gyermeknap                                   20.000 forint 
              -  Máriapócsi zarándokút               100.000 forint 
              - Roma nap                                      40.000. forint 
 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tornyospálca Községi Önkormányzat 
2./ irattár 
 
 
 
Mivel több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

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