
Jegyzőkönyv

Készült: A  Ludányhalászi  Község  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: 4 fő települési képviselő
Kereszti  Márta  Ludányhalászi  Község  Önkormányzatának 
jegyzője

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  köszönti  a  megjelenteket.  Az elnök  megállapítja, 
hogy a testület határozatképes, mivel a 4 fő kisebbségi képviselőből 4 fő jelen 
van.  A  képviselő-testület  a  meghívóban  szereplő  alábbi  napirendi  pontokat 
tárgyalja:

1.Napirend: 2011. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Oláhné Ujhelyi Annamária elnök

2. Napirend: 2011. évi iskolai és óvodai farsangok
Előterjesztő: Oláhné Ujhelyi Annamária elnök

3. Napirend: Egyebek

1.Napirend: 2011. évi költségvetés elfogadása

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  elmondja,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés 
összeállításának  az  alapja  a  2010.  évi  koncepció  volt.  A  koncepcióban 
meghatározotthoz képest az alábbi módosításokat javasolja:

1. Az előző évben kapott időarányos állami működési támogatás összegéből 
megmaradt pénzmaradványt a CKÖ a 2011. évi iskolai-óvodai farsangok 
támogatására használja fel. Ezzel az összeggel a 2010. évi költségvetési 
beszámoló elfogadása után kell a 2011. évi költségvetést módosítani.

2. A 2011. évi koncepcióban szereplő - mobiltelefon vásárlás, mely 5.e Ft, 
és a –telefon előfizetés, mely 60.e Ft a következő képpen módosul:
- mobil telefon beszerzés és telefon előfizetés helyett egy db SIM kártya 
megvételére,  és  annak  havi  3.600  Ft-os  feltöltésre.  A  havi  3.600  Ft 
feltöltés után a CKÖ –nak 16 % SZJA-t és 27% EHO-t kell megfizetni. 
Így éves szinten a feltöltés és lejelentés költsége nagyjából akkora, mint a 
havi előfizetés összege éves szinten.

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  megkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  amennyiben 
egyetértenek a 2011. évi költségvetéssel, azt kézfelnyújtással szavazzák meg.
A  javaslattal  a  jelenlévő  4  fő  kisebbségi  képviselő  közül  4  fő  egyhangúan 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:



Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2011.(I.25.) határozata

A 2011. évi költségvetését  a Ludányhalászi  Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  képviselő-testülete  az  I.  sz.  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.

2. Napirend: 2011. évi iskolai és óvodai farsangok

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  elmondja,  hogy  előzetesen  megkereste  az  iskola 
igazgatóját, aki tanácsolta, hogy a farsang támogatásával kapcsolatban vegye fel 
a kapcsolatot a szülői munkaközösség elnökével. Így Oláhné Ujhelyi Annamária 
megkereste  a szülői  munkaközösség elnökét.  Megállapodtak abban ,  hogy az 
iskolai farsangot a Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 
büféből vásárolt  szendvicsek,  üdítővel és süteménnyel  támogatja.  Így minden 
gyermeknek (nem csak romák) a CKÖ megvásárol a büféből 1 db szendvicset, 1 
db süteményt és 1 üdítőitalt. Ez gyermekenként 220 Ft.
Az  óvoda  vezetőjét  is  megkereste  Oláhné  Ujhelyi  Annamária  és  Gönczi 
Lajosné, és megállapodtak az óvoda vezetőjével, hogy minden óvodás gyermek 
zsákbamacskát kap a farsangon. Ez gyermekenként 100-150 Ft.

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  megkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  amennyiben 
egyetért  ennek  az  iskolai-és  óvodai  farsangok  támogatásával,  azt 
kézfelnyújtással szavazzák meg.
A javaslattal  a  jelen lévő 4 fő kisebbségi  –képviselő közül  4 fő  egyhangúan 
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011.(I.25.) határozata

A 2011. évi iskolai-óvodai farsangokat az iskolában gyermekenként 220 
Ft-tal  (büfé),  óvodában gyermekenként  150Ft-tal  (zsákbamacska) 
támogatja.

3.Napirend: Egyebek

3.1. Oláhné Ujhelyi Annamária elmondja, hogy az iskola igazgatója és az óvoda 
vezetője nagyon örült a CKÖ felkeresésének. Oláhné Ujhelyi Annamária azt is 
elmondja,  hogy  az  intézménybe  járó  gyerekek  közül  mindenkit  támogatnak, 
nemcsak a romákat, aminek mindkét intézményvezető nagyon örült.



3.2. A CKÖ elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a jegyző asszony elkészítette a 
települési  és  kisebbségi  önkormányzat  közötti  együttműködési  megállapodás 
tervezetét, amelyet felolvas.
Oláhné  Ujhelyi  Annamária  megkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  amennyiben 
egyetért  a helyi önkormányzattal  kötendő az együttműködési  megállapodással 
jelezze. 
Az együttműködési megállapodást a jelenlévő 4 fő kisebbségi-képviselő közül 4 
fő egyhangúan egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2011.(I.25.) határozata

A  Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  és  a  Ludányhalászi  Község 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  közötti  együttműködési 
megállapodást a II. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Más észrevétel, kérdés nem lévén az elnök asszony az ülést bezárta.

Oláhné Ujhelyi Annamária Gönczi Lajosné
                       elnök  elnökhelyettes



Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
képviselő-testülete
L u d á n y h a l á s z i
2011. év 1. sz.

2011. január 25-én megtartott testületi ülés
jegyzőkönyve



I. sz. melléklet

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
2011. évi költségvetése

BEVÉTELEK

- Általános állami működési támogatás 565.000. Ft

KIADÁSOK

- Mobil telefon feltöltés   43.000 Ft
- Feltöltés után 

- SZJA         8.187 Ft
- EHO   13.813 Ft

- Internet előfizetés   50.000 Ft
- Utiköltség   50.000 Ft
- Saját gépjárműhasználat   30.000 Ft
- Reprezentáció   20.000 Ft
- Pályázati önerő 100.000 Ft
- Rendezvények támogatása 150.000 Ft
- Iskolai, óvodai felszerelés vásárlás   60.000 Ft
- Mikulást est rendezése   40.000 Ft

Kiadás összesen: 565.000 Ft


