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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 06-án, du:15.00 órakor a  
               Városháza 2. számú tárgyalótermében megtartott testületi ülésről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó  CKÖ elnök 
   Csorba Ferenc  CKÖ tag 
   Lakatos Pál   CKÖ tag 
   Tóth Zoltán Béla  CKÖ tag 
   Kolompár László  CKÖ tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésével javaslom megbízni Tóth 
Zoltán Bélát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – a jegyzőkönyv 
hitelesítésével Tóth Zoltán Bélát bízza meg. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. Kérdezem, hogy van-e ezen kívül valakinek még más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom. Tengölics 
Judit irodavezetővel egyeztetve, a „Települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi 
zárszámadásának elfogadása” című napirendi pontot javaslom megtárgyalásra, s 
felvenni a napirendre. Aki a kiegészítő napirendi ponttal elfogadja a meghívóban 
közzétett napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
  
1./ Kolompár László települési kisebbségi önkormány- Baranyi-Rostás Rodrigó 
     zati képviselő mandátuma     CKÖ elnök 
2./ A települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi zár- Baranyi-Rostás Rodrigó 
      számadásának elfogadása     CKÖ elnök 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Kolompár László települési kisebbségi önkormányzati képviselő mandátuma 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Kolompár László CKÖ tag egy éven keresztül nem vett részt a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat képviselő-testületi ülésein. A jelenléti íveket átnéztük Dr. Gazdag 
Judittal és megállapítható volt, hogy 2008. december 11-től nem vett részt a testületi 
ülések munkájában. Ezt bizonyítják az előterjesztés mellékletét képező jelenléti ívek 
is. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi törvény kimondja, hogy a 
települési kisebbségi önkormányzati képviselő köteles részt venni a testület 
munkájában. E törvény (5) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a települési 
kisebbségi önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület 
ülésén, megbízatása megszűnik. A CKÖ képviselő-testületének az a feladata, hogy a 
Helyi Választási Bizottságot erről a tényről értesítse. A Helyi Választási Bizottság 
hatásköre megállapítani a képviselő mandátum megszűnését és a szükséges 
intézkedéseket megtenni. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Kolompár László CKÖ tag 
Én úgy gondolom, hogy mivel én írtam alá a CKÖ vásárlásait, ez nem tükrözi a 
valóságot, hogy nem vettem részt a CKÖ munkájában. A CKÖ tagok egyetértenek 
azzal, hogy a mandátumom megszűnjön. 
Csorba Ferenc György CKÖ tag 
Én nem értek egyet. 
Tóth Zoltán Béla CKÖ tag 
Ha a törvény kimondja, hogy meg kell szüntetni a képviselő mandátumát, ha egy éven 
keresztül nem vesz részt folyamatosan a testületi üléseken, akkor egyet kell, hogy 
értsek vele. 
Lakatos Pál CKÖ tag 
Én is az előző véleményhez csatlakozom. 
Kolompár László CKÖ tag 
Mindent aláírtam, mindenről tudtam, s nem vettem részt a testületi ülésen, azzal már 
megszűnhet a képviselői mandátumom?  
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Igen, mert az 1993. évi törvény kimondja a testületi üléseken való részvétel hiánya 
tekintetében a megszüntetést, függetlenül attól, hogy a CKÖ tag egyéb módon részt 
vesz a CKÖ munkájában. Az kevés a törvény szerint a képviselői tisztséghez. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Más egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az 
előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – és egy fő 
(Kolompár László) nem szavazott, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



- 3 - 
 
 
3/2010. (IV. 06.) CKÖ hat. 
Kolompár László települési cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselői mandátuma 

HATÁROZAT 
 
  1./ Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képvise- 
  lő-testülete megállapította, hogy Kolompár László települési cigány ki- 
  sebbségi önkormányzati képviselő a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  képviselő-testületi ülésein több mint egy éve nem vesz részt. 
  2./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a  
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy erről a tényről levélben 
  haladéktalanul tájékoztassa a Helyi Választási Bizottságot annak érde- 
  kében, hogy a Helyi Választási Bizottság a szükséges intézkedéseket  
  megtegye. 
  Felelős: CKÖ Képviselő-testület 
  Határidő: 2010. április 06. 
 
 
2./ Napirendi pont 
A települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadása 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Felkérem Tengölics Judit irodavezetőt, hogy ismertesse e napirendi pontot. 
Tengölics Judit irodavezető 
Minden évben az előző évi zárszámadást el kell fogadni, majd a képviselő-testületi 
ülésen az önkormányzat zárszámadásához becsatolásra kerül. 
Az előterjesztés anyagában az első oszlopban vannak az eredeti költségvetésben 
megtervezettek, a második oszlopban a módosított előirányzat, a harmadik oszlopban 
pedig a teljesítés. Ez az alap normatíva, amit kap a CKÖ. Van a feladatalapú 
támogatás, az igényelt támogatás, s az önkormányzattól kapott 250.000.- Ft-os 
támogatás. Ezen összegek együtteséből tud gazdálkodni a CKÖ. A személyi juttatás 
42.000.- Ft. A működési kiadás 1.033.000.- Ft, a módosított 1.081.000.- Ft.  A CKÖ-
nek 48.000.- Ft pénzmaradványa lett, ami beépítésre került az idei évi költségvetésbe, 
s ez működési célú bevételként lesz felhasználva. Különböző rendezvényekhez 
kapcsolódó kiadások vannak. A dologi kiadások 980.000.- Ft. Ebben benne vannak 
különböző vásárlások, utazási költségek, villany, víz, gázköltség. Ezek tényszámok, 
ezek figyelembevételével lett az ez évi költségvetés összeállítva. A pályázatra, hogy 
mennyi támogatást kapnak feladatarányosan, arra még nem kaptunk jelzést. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Köszönöm a tájékoztatást. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a települési kisebbségi önkormányzat 2009. 
évi zárszámadását. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
4/2010. (IV. 06.) CKÖ hat. 
A települési kisebbségi önkormányzat 
2009. évi zárszámadásának elfogadása 

HATÁROZAT 
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadja az alábbiak szerint: 
 

Helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása  
          ezer Ft-ban 

            Bevételek:      Eredeti ei.   Mód. ei. Tény 
 Előző évi pénzmaradvány                    

Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás       250  250 
Támogatásértékű bevétel     571     831  831 
Összes bevétel:                                    571   1081           1081 

 Kiadások: 
Személyi juttatás      42        42 
Munkaadókat terhelő járulékok    11        11 
Készletbeszerzés       
Egyéb dologi kiadások:              571    1081           968 
Villany                     
Víz            
Telefon                              
Gáz                                           
Internet           
Utazás                    
Hajtó és kenő anyag            
Irodaszerek           
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA 
reprezentáció, kifizetői adó         
 
Összes kiadás:       571    1081  1033 
Pénzmaradvány             48 

 
 Határidő: 2010. április 06. 
 Felelős:     CKÖ  
 
 
3./ Egyebek 
Csorba Ferenc György CKÖ tag 
A Cédula házba mennek lakni a hajléktalanok. A ház fenntartási költségét a kisebbségi 
önkormányzat fizeti, vagy a települési önkormányzat?  
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Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
A kisebbségi önkormányzat fizeti a költségeket. A polgármester Úr engedélyezte, a 
hideg tél miatt mentek oda, a héten el fognak költözni. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Nem célszerű a Cédula ház melletti ingatlant lakás célra használni, de ha a 
polgármester Úrral lerendezték, az más dolog. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Már 10 éve Dinók István ott lakik a Cédula ház melletti kis épületben. Úgy hallottam, 
hogy Zsigó Úr, volt polgármester végleg odaengedte. Nem tudom, hogy ezt felül lehet 
vizsgálni? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Bérleti szerződést nem kötöttek senkivel, felül lehet vizsgálni az ügyet. 
Csorba Ferenc György CKÖ tag 
Nehéz helyzetben vannak, a fia most tanul. Nem tud hova menni. Én azt gondolom, 
hogy velük nem kellene foglalkozni, nincs velük semmi probléma. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 

Tóth Zoltán Béla     Baranyi-Rostás Rodrigó 
      jkv.hit.         CKÖ elnök 
 
 
Márton Györgyné 
         jkv.vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata 
Lajosmizse 
4/3/2010. 

K I V O N A T 
 

a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 06-án,  
du: 15.00 órakor megtartott testületi 

 ülésének  jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandók ……….. 
 
3/2010. (IV. 06.) CKÖ hat. 
Kolompár László települési cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselői mandátuma 

HATÁROZAT 
 
  1./ Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képvise- 
  lő-testülete megállapította, hogy Kolompár László települési cigány ki- 
  sebbségi önkormányzati képviselő a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  képviselő-testületi ülésein több mint egy éve nem vesz részt. 
  2./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a  
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy erről a tényről levélben 
  haladéktalanul tájékoztassa a Helyi Választási Bizottságot annak érde- 
  kében, hogy a Helyi Választási Bizottság a szükséges intézkedéseket  
  megtegye. 
  Felelős: CKÖ Képviselő-testület 
  Határidő: 2010. április 06. 
 
Kihagyva a kihagyandók ……….. 

K.mf 
.      Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 

    CKÖ elnök 
 Tóth Zoltán Béla s.k. 
  jkv.hit. 
 
 Márton Györgyné s.k. 
  jkv.vez. 
 
 
 Kivonat hiteles 



Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata Lajosmizse 
4/3/2010. 

K I V O N A T 
a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 06-án,  

du: 15.00 órakor megtartott testületi ülésének  jegyzőkönyvéből 
Kihagyva a kihagyandók ……….. 
4/2010. (IV. 06.) CKÖ hat. 
A települési kisebbségi önkormányzat 
2009. évi zárszámadásának elfogadása 
Kihagyva a kihagyandók ……….. 

HATÁROZAT 
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadja az alábbiak szerint: 
 

Helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása  
          ezer Ft-ban 

            Bevételek:      Eredeti ei.   Mód. ei. Tény 
 Előző évi pénzmaradvány                    

Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás       250  250 
Támogatásértékű bevétel     571     831  831 
Összes bevétel:                                    571   1081           1081 

 Kiadások: 
Személyi juttatás      42        42 
Munkaadókat terhelő járulékok    11        11 
Készletbeszerzés       
Egyéb dologi kiadások:              571    1081           968 
Villany                     
Víz            
Telefon                              
Gáz                                           
Internet           
Utazás                    
Hajtó és kenő anyag            
Irodaszerek           
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA 
reprezentáció, kifizetői adó         
 
Összes kiadás:       571    1081  1033 
Pénzmaradvány             48 

 
 Határidő: 2010. április 06. 
 Felelős:     CKÖ  

K.mf 
Tóth Zoltán Béla s.k..      Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 

jkv.hit.        CKÖ elnök 
 Márton Györgyné s.k. 
  jkv.vez. 



 
 Kivonat hiteles 
  

 


