
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

képviselő-testületének 2011. 12. 01-jén megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 4 fő kisebbségi képviselő 

Kereszti Márta a Ludányhalászi Községi Önkormányzatának      

jegyzője 

 

Oláh Jenőné köszönti a megjelenteket. Az elnök megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, mivel 4 főből 4 jelen van. A képviselő-testület a meghívóban 

szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1. Napirend: A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének 

 I-III. negyedévi teljesítése 

Előterjesztő: Oláh Jenőné elnök 

 

2. Napirend: Javaslat a cigány kisebbségi önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:  Oláh Jenőné elnök 

 

3. Napirend: Egyebek 

 

1. Napirend: A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének 

I-III. negyedévi teljesítése 

 

Megalakulásunk óta ami 2011.07.08-án történt. 

Július, augusztus: irodai eszközök, tisztítószerek beszerzése, vásárlása, mivel az 

irodába beköltöztünk, amit átalakítgattuk, berendeztük. 

- 20.000 Ft irodai eszközök, tisztítószerek, függöny, sötétítő 

- 9.000 Ft nyomtatópatron 

- 36.000 Ft útiköltség 

- 10.500 Ft telefon feltötlés 

- 75. 000 Ft Mikulás est amelyből, mikulás csomagot, szendvicset, üdítőt és 

a fellépő gyerekeknek táblacsokit adtunk 

 

A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

12/2011.(XII.01.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

megalakulásunk óta  a költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítését 

az I. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 



2. Napirend: Javaslat a cigány kisebbségi önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepciójára 

 

- Az előre látható jövő évi költségvetés 2012-es állami támogatás 209.000 Ft. 

Ebből a Ludányhalászi Polgármesteri Hivataltól kért 

- 60.000 Ft átvett pénzeszköz visszatérítése 

- 60.000 Ft internet évi költsége 

- 50.000 Ft utiköltség 

- 12.000 Ft telefönfeltöltés 

- 27.000 Ft Mikulás est 

 

- Továbbá a 2012. évi feladatalapú támogatásból és pályázatokon nyert, 

esetleg támogató által hozzájutott pénzből szeretnénk Mikulás estét, Karácsonyi 

estét, Farsang hozzájárulást + (óvoda, iskola) 

 

A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

13/2011.(XII.01.) határozata 

 

A 2012. évi költségvetés koncepcióját a Ludányhalászi Község 

Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testülete a II. sz. 

melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 

 

3. Napirend: Egyebek 

 

Gazsi Viktorné lemondott elnökhelyettes posztjáról egészségügyi okok miatt. A 

lemondását egyhangúan tudomásul vették. Új elnökhelyettest terjesztenek elő. 

Oláh Petra képviselőt.  

 

Az érintett a jelölést elfogadta és nem kéri a napirend zárt ülésen való 

tárgyalását. 

Az elnökhelyettes jelölt bejelenti személyes érintettségét. 

A testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött, hogy az érintettet a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

A testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

14/2011.(XII.01.) határozata 

 

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat 

elnökhelyettesének Oláh Petrát – 3188 Ludányhalászi, Bercsényi út 4. 

szám alatti lakost választotta. 



 

Oláh Petra a cigány kisebbségi önkormányzat elnökhelyettes leteszi a III. sz. 

melléklet szerinti esküt a Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi 

Önkormányzata elnöke és a képviselő-testület előtt. 

 

Továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szeretné, ha a 2012-es évi villany 

költségünket átvállalná a Ludányhalászi Polgármesteri Hivatal, mivel nagyon 

költséges és az állami támogatásunk felére csökkent. 

 

Adománygyűjtő Programot indított a Kisebbségi Önkormányzat, a kapott 

adományokat pedig szétosztjuk a gyerekek számára karácsonyig. 

 

 

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

 

 

 

 

  Oláh Jenőné         Oláh Petra  

      elnök     elnökhelyettes 

 



  

 

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i  

2011. év 5. sz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. december 01-jén megtartott testületi ülés 

jegyzőkönyve 

 

 
 

 


