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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Magyarcsanád Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. április 22. napján 9.00 

órakor megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község önkormányzatának tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

1.) Berta Csaba János  elnök 

2.) Károly Judit  elnökhelyettes 

3.) Kolompár Evelin   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

1.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

2.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

3.) Popovics Krisztián  pénzügyi csoportvezető 

 

Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 3 

képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Köszöntöm Nyergesné Kovács 

Erzsébet jegyző asszonyt, Répa Renáta jegyzőkönyvvezetőt, Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 

könyvelőt, valamint Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt. Javaslom jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Kolompár Evelin képviselő társunkat. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Kolompár Evelin képviselő: Igen, a felkérést elfogadom. 

 

Berta Csaba János elnök: Kérem, szavazzuk meg. 

 

A képviselő-testület, 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot:  

 

10/2015.(IV.22.) Cigány NÖ.  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 

Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2015. április 22. napján tartandó képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Kolompár Evelin képviselőt megválasztotta. 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök   helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben  

3.) Károly Judit és Kolompár Evelin             helyben 

4.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: Javaslom, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk 

meg a mai ülésen. Megkérdezem van-e más napirendre javaslat. Mivel nincs. Ismertetem a 

javaslatot. 

  

1) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

 

2) Előterjesztések 
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3) Egyebek 

 

Kérem, aki egyetért a napirenddel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

11/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 

2015. április 22. napján megtartott soros nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el:  

 

1) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

 

2) Előterjesztések 

 

3) Egyebek 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

4.) Irattár 

 

1. napirendi pont  

Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Berta Csaba János elnök: Első napirendi pontunk a 2014. évi költségvetés végrehajtása. A 

Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban új Áht.) 26. §, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 369/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), alapján alkotta meg a 

nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetését, melyet a 3/2014. (I.29.) számú határozatával 

fogadott el. Megkérem Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelőt, hogy a mellékelt táblázatot 

részleteses ismertesse a testület számára.  

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Két részletben érkezett a támogatás. Az egyik 

222.000,-Ft, ami a 2011. évi népszámlálásban a cigány nemzetiségű lakosok arányában történt, a 

feladatalapú támogatás pedig a 2013-ban végzett tevékenység alapján kapott pontszámok után járt, 

illetve az előző évről áthozott pénzmaradvány került felhasználásra. Ezt dologi kiadásokra 

fordították. Ez található a mellékelt táblázatokban. A 4. táblázatban a 10.000.-Ft-nyi pénzmaradvány 

található, és mivel ott voltak olyan számlák, amik nem lettek kifizetve, így azok teljes mértékben 

kötelezettségként lettek terhelve. A beszámoló elkészült, a kincstár felé megküldtük és a tegnapi nap 

folyamán jóváhagyták. 

 

Berta Csaba János elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatót, van-e valakinek kérdése?  

 

Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

 
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a határozati 

javaslatot.   
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A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

12/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 60/C. §. (1) bekezdés b) 

pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 80. § alapján a 2014. 

évi gazdálkodásáról készített beszámolót 

 663.000,- Ft bevétellel, 

 711.000,- Ft kiadással és  

   10.000,- Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja. 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételi eredeti és módosított 

előirányzatát és azok teljesítését forrásonként és jogcímenként a 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadási eredeti és módosított 

előirányzatát és azok teljesítését forrásonként és jogcímenként a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti és 

módosított előirányzatát és azok teljesítését forrásonként és jogcímenként, mérleg 

szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat a pénzmaradvány levezetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett. 

 

Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy az önkormányzatnak többéves kihatással járó 

kötelezettségvállalása nincs. 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 

4.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

5.) Irattár 

 

2. napirendi pont  

Előterjesztések 

 
Berta Csaba János elnök: Az előterjesztések napirendi pont keretében több dologról kell 

beszélnünk. Az egyik, hogy együttműködési megállapodásokat szeretnénk kötni a Református 

Egyházzal, valamint a Magyarcsanádért Egyesülettel. Az egyházzal és az egyesülettel is történt már 

szóbeli megállapodás.  
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ez az együttműködés miben nyilvánulna meg? 

 

Berta Csaba János elnök: Szeretnénk hozzácsatolni a református iskolához és óvodához megkötött 

megállapodásunkhoz. A szóbeli egyeztetés alapján azért is szeretnénk csak magával az egyházzal 

megállapodást kötni, mivel az egyház keretein belül lehet bizonyos pályázatokat benyújtani. Ilyen 

például a halmozottan hátrányos roma gyerekek pályázata.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az együttműködés pontjairól esett-e szó a szóbeli 

megállapodás során? 

 

Berta Csaba János elnök: Konkrét dolgokról nem beszéltünk még, ezeket a későbbi 

megbeszélések során fogjuk lepontosítani. Van-e még valakinek kérdése?  

 

Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

 
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzunk erről az 

együttműködésről egy határozatot.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

13/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Református Egyházzal 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes 

szóbeli egyeztetések alapján megállapodást kíván kötni a Református Egyházzal, 

melynek részleteiről szóló megállapodást a soron következő képviselő-testületi 

ülésre kerül előterjesztésre. 

Felelős: Berta Csaba János elnök  

Határidő: június 30. 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Református Egyház - Magyarcsanád  helyben 

4.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető helyben 

5.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

6.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, hasonlóan a szerb- és román 

kisebbségekhez, szeretne egy szemétgyűjtő konténert elhelyezni a cigány temetőben, mivel a 

jelenlegi nem felel meg a célra.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Vásárolni szeretnék ezt a konténert, vagy saját maguk 

elkészíteni? 

 

Berta Csaba János elnök: Az önkormányzat keretein belül a polgármester úrral történt egyeztetés 

alapján a közfoglalkoztatás keretében szeretnénk megoldani. Az anyagköltségét ennek 

természetesen a mi önkormányzatunk állná.  
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az ürítés hogyan lenne megoldva? 

 

Berta Csaba János elnök: Ezen még nem gondolkodtunk, de remélem, hogy az önkormányzat segít 

ennek a jogszerű elintézésben. 

 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Jelen pillanatban még egyik önkormányzattal sem 

beszéltük meg, hogy hogyan tervezi az ürítést megoldani. Véleményem szerint fel kell venni a 

kapcsolatot a katolikus temetővel, hogy ők hogyan javasolják ezt, és ebbe az irányba elindulni ürítés 

terén, mivel az égetés nem a megoldható. 

 

Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzunk határozatot arról, hogy 

a cigány temetőbe szeretnénk vásárolni egy szemetes konténert.   

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

14/2015.(IV.22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: Szemétgyűjtő konténer elhelyezése a cigány temetőbe 
 

H A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a cigány temetőbe 

szemétgyűjtő konténert kíván elhelyezni, melynek előállításához szükséges 

anyagköltség kimutatására felkéri az elnököt.  

 

Felelős: Berta Csaba János elnök 

Határidő költségkimutatás készítésére: 2015. júniusi képviselő-testületi ülés 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 

4.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető helyben 

5.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

6.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: A másik együttműködési megállapodást a Magyarcsanádért Egyesülettel 

szeretnénk megkötni. Ez az egyesület tudomásom szerint még bejegyzés alatt áll, így javaslom, 

hogy erről most egy szándéknyilatkozatot hozzunk.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

15/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: Együttműködési megállapodása a Magyarcsanádért Egyesülettel 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes 

szóbeli egyeztetések alapján megállapodást kíván kötni a Magyarcsanádért 

Egyesülettel, melynek a részletes részleteiről szóló megállapodást a júniusi testületi 

ülésen hagyja jóvá a képviselő-testület.  
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Felelős: Berta Csaba János elnök 

Határidő: 2015. június 30. 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Magyarcsanádért Egyesület   helyben 

4.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető helyben 

5.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

6.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: Van-e valakinek az előterjesztések napirendi pont keretein belül 

kérdése, véleménye, mondanivalója? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A képviselő-testületnek van egy elfogadott munkaterve a 

2015-ös évre vonatkozóan, melyet 2014. december 10.-én a 32/2014. számú határozattal fogadtak 

el, és amiről mi eddig nem tudtunk. A képviselő-testület a 2015. január évi ülésén elfogadott egy 

másikat, és mi ez alapján készítettük el az újabb testületi ülés anyagát. Javaslom, hogy a 2014. 

december évi határozatot vonja vissza a képviselő-testület, és tekintsük át, hogy abban mi szerepel, 

mellyel ki kívánják egészíteni a január hónapban elfogadott munkatervet. A januárban elfogadott 

munkaterv szerint még két testületi ülést kell tartanunk, szeptemberben és novemberben. Állást 

kellene foglalni abban is hogy van-e olyan napirend, mely miatt júniusban még egy soros testületi 

ülés beiktatása indokolt volna?  

 

Berta Csaba János elnök: Igen, mert több dolog van, amiről határoznunk kell, és a szeptemberi 

ülés erre már késő lenne. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzunk határozatot elsőként 

arról, hogy a 32/2014. (XII. 10.) számú határozatot visszavonjuk.    

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

16/2015.(IV.22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 32/2014. (XII.10.) számú 

határozatának visszavonása 
 

H  A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. december 10. napján 

tartott ülésén hozott 32/2014. (XII. 10.) számú 2015. évi munkatervről szóló 

határozatát visszavonja.  

 

Felelős: Berta Csaba János elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

4.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: Javaslom, hogy a 2015 januárjában elfogadott 4/2015. (I. 30.) számú 

határozatot egészítsük ki egy júniusi üléssel az alábbiak szerint: 

JÚNIUS: 
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1.) Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

2.) Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében  

Előadó: Berta Csaba János elnök 

3.) Magyarcsanádi cigányok környezetvédelmi, környezetvédelmi nap megszervezése 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

4.) Ösztöndíj pályázat kiírása az általános iskolás cigány tanulók körében 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

5.) Egyebek 

 

Javaslom továbbá a szeptemberi testületi ülés napirendjét kiegészíteni egy harmadik napirenddel, 

melynek címe a Közrend, közbiztonság Magyarcsanádon, és egy negyedik napirenddel, melynek 

címe pedig: Tájékoztató a cigány tanulók tanulmányi eredményeiről, ösztöndíj átadó ünnepség 

keretén belül. Mindkét napirendnek én lennék az előadója. 

 

Ezen túl javaslom a decemberi ülés napirendjét kiegészíteni egy új, kettes számú napirenddel, 

melynek címe: Beszámoló a 2015. évi munkáról. Ennek a napirendnek szintén én volnék az előadója. 

Ezzel együtt a decemberi ülés 2.) – 3.) napirendjének számozása 3.) – 4.)-re változna. 

Kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, illetve van-e valakinek egyéb javaslata? 

 

Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

 
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy szavazzunk a munkaterv 

módosításról.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

17/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő-testület 2015. évi 

munkatervéről szóló 4/2015. (I. 30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

I. A Munkaterv kiegészül egy új JÚNIUS havi üléssel, melynek napirendje: 

 

1.) Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

2.) Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében  

Előadó: Berta Csaba János elnök 

3.) Magyarcsanádi cigányok környezetvédelmi, környezetvédelmi nap 

megszervezése 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

4.) Ösztöndíj pályázat kiírása az általános iskolás cigány tanulók körében 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

5.) Egyebek 

 

II. A Munkaterv szeptemberi ülésének napirendje az alábbi 3.) – 4.) napirendi 

ponttal egészül ki:  

 

3.) Közrend, közbiztonság Magyarcsanádon  

Előadó: Berta Csaba János elnök 
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4.) Tájékoztató a cigány tanulók tanulmányi eredményeiről, ösztöndíj átadó 

ünnepség keretén belül. 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

 

III: A Munkaterv decemberben tartandó ülése az alábbi új 2.) napirendi ponttal 

egészül ki, egyidejűleg a 2.) és 3.) napirend számozása 3.) és 4.) számozásra változik: 

 

2.) Beszámoló a 2015. évi munkáról 

Előadó: Berta Csaba János elnök 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

4.) Irattár 

 

3. napirendi pont 

Egyebek 

 

Berta Csaba János elnök: Egyebek napirendi pont keretein belül a május elsejei programot kell, 

hogy megbeszéljük. Magyarcsanád Önkormányzata meghirdette a május elsejei programját, és a 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is szeretett volna hozzájárulni ezekhez különböző dolgokkal. A 

falu szórakoztatására körülbelül 2-2,5 órás programokat szerveztünk, majd este egy cigány bálat 

tartanánk egy nevezetes előadóval a művelődési házban.  

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A faluba ki lett plakátolva a május elsejei program. 

Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy amennyiben a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

hirdeti meg a cigánybálat, akkor bevételt nem szedhet jogszerűen. Amennyiben a Johny Drink Bár, 

akkor azt megteheti, csak a Nemzetiségi Önkormányzatot, mint szervezőt le kell törölni a plakátról. 

 

Berta Csaba János elnök: Együtt szervezzük a programot a Johny Drink Bárral. Belépőjegyet 

azért szerettünk volna szedni, mert szerveztünk biztonsági embereket, akik az est folyamán 

biztosítják azt, hogy minden rendben legyen.  

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Ki szerződik a biztonsági őrökkel, ki fizeti ki őket 

és mi alapján, milyen bizonylatot ad a beszedett bevételről? Minden olyan rendezvény, amit a 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervez, nem lehet belépődíjas. 

 

Berta Csaba János elnök: Szóbeli megállapodások történtek eddig. A fellépő számlát fog adni. Ez 

150.000,-Ft + áfa költséget jelent.  

 

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Javaslom, hogy még a mai napon kössenek 

megállapodást az előadóval. Több jó ötlet és program van még erre az évre, amit terveznek, így 

célszerű lenne, ha a pénzt tartalékolnák egy kicsit, mert év végéig még rengeteg feladat vár ránk.  

 

Berta Csaba János elnök: A napközbeni programokkal kapcsolatban még merültek fel költségek. 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz a főzőversenyen, és az általunk meghívott 

vendégeket szeretnénk megvendégelni. Körülbelül 50 főről van szó, akiknek a fellépését egy 

ebéddel szeretnénk honorálni, illetve az általuk fogyasztott italokat a mi önkormányzatunk állná. 

Felmerült költség itt az ebédhez valók, valamint az evőeszközök, tányérok biztosítása, illetve az 

ital. A kimaradó ételt pedig szeretnénk szétosztani. Az előzetes felmérés alapján ez körülbelül 
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30.000,-Ft lenne. Van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

 
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzunk erről egy határozatot.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

18/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi május 1-jei programjának 

költségei 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. május elsejei majális 

megszervezéséről döntött. Elhatározta, hogy körülbelül 15 fő amatőr fellépő 

biztosításával 11:00 és 13:00 óra között műsort szolgáltat az önkormányzati 

rendezvényhez. 12:00 órakor 50 fő vendéglátására paprikás krumplit főz, és este 

20:00 órától 150.000,-Ft + ÁFA , azaz százötvenezer forint + ÁFA összeggel a Dögös 

Robi nevű fellépő biztosításával a cigánybálat támogatja.  

 

Erre a 2015. évi költségvetésében a feladatalapú támogatás terhére dönt, és kéri a 

jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre a költségvetés módosítását terjessze elő. A 

rendezvény összköltsége 150.000,-Ft + áfa, azaz százötvenezer forint plusz áfa, az 

amatőr fellépők megvendégelésére pedig 30.000,-Ft-ot, azaz harmincezer forintot 

irányoz elő.  

 

Felelős: Berta Csaba János elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 

4.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

5.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: Van-e még valakinek kérdése, egyéb hozzáfűznivalója a testületi 

üléshez? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A helyi általános iskola megkereste az önkormányzatot, és 

jelezte az iskolaigazgató asszony, hogy nyertek egy pályázatot az Erzsébet program keretében, ami 

3 napos tavaszi kirándulásról szól Zánkára május 21-22-23-án. A kiránduláson résztvevők száma 20 

tanuló és 3 kísérő  pedagógus. A pályázat biztosítja a gyerekek szállását és étkezését. Az 

útiköltséget és a belépők árát a szülőknek kell állni. A gyerekek szülei 6.000,-Ft-ot fizetnek be, de 

ez még mindig nem fedezi a költségeket. Ehhez szeretnének támogatást kérni. Van olyan család, 

ahonnan több gyerek is megy, így a költségek elég megterhelőek. A becsatolt táblázat mutatja, hogy 

kik azok a gyerekek, akiket érint a tábor. Van közöttük öt cigánygyermek is. Előreláthatólag az 

iskola alapítványa 100.000,-Ft-tal járul ehhez hozzá. A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szintén 

hozzájárul valamennyi összeggel a kiránduláshoz. Jelenlegi állás szerint 280.000,-Ft hiányzik még.  

 

Berta Csaba János elnök: Mivel cigány gyermekek is érintettek javaslom a testületnek, hogy 
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támogassuk a kirándulást gyermekenként 8.000,- Ft-tal, azaz összesen 40.000,-Ft-tal. Megkérdezem 

a képviselő-társaimat, hogy megfelelőnek tartják-e az összeget, vagy van más javaslatuk. 

 

Károly Judit elnökhelyettes: Szerintem megfelelő.  

 

Kolompár Evelin képviselő: Igen.  

 

Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzunk erről egy határozatot.  

 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 

 

19/2015. (IV. 22.) Cigány NÖ. 

Tárgy: Erzsébet program kirándulásának támogatása általános iskolás tanulók részére 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarcsanádi Református 

Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda által az Erzsébet program 

keretében 2015. május 21-23. közötti időszakban megvalósuló 3 napos tavaszi 

Zánkai táborozást 40.000,-Ft-tal, azaz: negyvenezer forinttal támogatja.  

 

Felelős: Berta Csaba János elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

A határozatról értesítést kap: 

1.) Berta Csaba János elnök               helyben  

2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző   helyben  

3.) Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 

4.) Magyarcsanádi Református Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda 

igazgatója 6932 Magyarcsanád, Templom tér 3. 

5.) Károly Judit és Kolompár Evelin              helyben 

6.) Irattár 

 

Berta Csaba János elnök: Megállapítom, hogy a kitűzött napirendet megtárgyaltuk. 

Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. Mivel nincs több hozzászólás, megköszönöm a 

megjelenést, és az ülést 10 óra 35 perckor bezárom. 

 

kmft. 

      Berta Csaba János  Kolompár Evelin  

              elnök  jegyzőkönyv hitelesítő 


