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2/2010. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Ikrény Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. 

december 6-án 15.00 órai  kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott üléséről 

 

Jelen vannak:   
Bogdán Péter 

   Nagy Tiborné 

   Burányi Józsefné        

      kisebbségi képviselők 

    

 

Tanácskozási joggal: 

1. Komjáti János körjegyző 

 

 

 

Bogdán Péter elnök köszönti a megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

megválasztott 3 képviselőből 2 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.  

 

Napirend: 

 

1./ Törzskönyvi szakfeladat nyilvántartás elfogadása 

2./ A kisebbségi önkormányzat 2010. évi ¾-éves beszámolójának elfogadása 

3./ Ajándékcsomag vásárlása a karácsonyi ünnepekre. 

4./ SZMSZ módosítása . 

 

Napirend tárgyalása:  

 

1./ Törzskönyvi szakfeladat nyilvántartás elfogadása: 

 

 

Komjáti János körjegyző: 

A legutóbbi megbeszélésünk óta történtekről szeretnék beszámolni a képviselőknek. A 

pénzintézetnél rendezve lett a bankszámla feletti rendelkezés. A bélyegző és az aláírási 

címpéldány is rendelkezésre áll.  

A Magyar Államkincstártól hiánypótlásra hívtak fel bennünket, az alakuló ülés 

jegyzőkönyvének elkészülte után. Olyan hiányosságok voltak, hogy pl. az elnöknek kell az 

aláírása. A korábbi kisebbségi önkormányzattal voltak problémák, tavaly módosítani kellett 

volna az alapító okiratot és ez nem történt meg. Saját működési költséget tud használni, ezt 

kellene elfogadni. Ezzel kapcsolatosan törzskönyvi szakfeladat nyilvántartás elfogadását 

javaslom. 

 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő – testülete az 1./ napirendi ponttal 

kapcsolatosan 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 
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6/2010. (XII.06) Ikrény Község Kisebbségi   

Önkormányzat képviselő - testületi határozat: 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő 

testülete az SZMSZ I. számú függelékét, mely a 

törzskönyvi szakfeladat nyilvántartást tartalmazza –  

Alaptevékenységi szakágazat száma: 841106 
megnevezése: Települési és területi helyi kisebbségi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége. 

 

841127 - Települési kisebbségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 

 841901 - Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai. 

842155 - Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 

kapcsolatai. 

890301 - Civil szervezetek működési támogatása 

890302 - Civil szervezetek program- és egyéb 

támogatása. 

890441  - Közcélú foglalkoztatás. 

900400 - Kulturális műsorok, rendezvények, 

kiállítások szervezése. 

910501 - Közművelődési tevékenységek és 

támogatások.   -   e l f o g a d j a. 

Felelős: Komjáti János  

Határidő: azonnal 

 

 

2./  A kisebbségi önkormányzat 2010. évi ¾-éves beszámolójának elfogadása. 

       

Komjáti János körjegyző: a jelenlegi kisebbségi önkormányzatra gazdálkodási kérdésekben 

ugyanazok a szabályok vonatkoznak, költségvetést kell készíteni. A közigazgatási hivatal 

jelezte, hogy a fél éves beszámoló nem készült el. Abban egyeztünk meg, hogy a 3/4-éves 

tájékoztatást elfogadja a testület,  akkor a fél évest nem kell benyújtani.  

 

 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő – testülete a 2./ napirendi ponttal 

kapcsolatosan 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 

7/2010. (XII.06) Ikrény Község Kisebbségi 

Önkormányzat képviselő - testületi határozat: 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő-

testülete megállapítja, hogy nem ismeri az  

Önkormányzat 2010. október 18. előtti időtartam 

tényleges működését, de a benyújtott előkészítés 

alapján Ikrény Község Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
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végrehajtásának ¾ éves állásáról készült 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Komjáti János körjegyző,  

              Bogdán Péter elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3./  Ajándékcsomag vásárlása a karácsonyi ünnepekre. 

 

Komjáti János körjegyző: Kitöltöttük a feladat alapú támogatáshoz a lapot. Most 

karácsonyig lehet pénzt igényelni. Ebből még karácsonyra lehetne is pénz, melyet ki lehetne 

osztani. Ezt kellene összeszedni, hogy mennyi kellene. 

 

Burányi Józsefné kisebbségi képviselő: Mindenképpen egyforma összeg legyen 

családonként. 

 

Bogdán Péter elnök: nincs kivétel, kb. 30 családot számoltam eddig. Ha egyedülálló valaki, 

az is kap ugyanolyan csomagot.  

 

 

Nagy Tiborné elnökhelyettes: a csomag tartalma egységes legyen mindenképpen. 

 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő – testülete a 3./ napirendi ponttal 

kapcsolatosan 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 

                                    

8/2010. (XII.06) Ikrény Község Kisebbségi 

Önkormányzat képviselő - testületi határozat: 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő 

testülete a karácsonyi ünnepek szebbé tételéhez 

élelmiszer csomagot kíván összeállítani 

családonként 5.000 forint értékben, amelyet 

pályázati forrásból kíván finanszírozni.  

Felhívják a körjegyzőt, hogy az erre irányuló 

pályázatot adja be. A pályázott összeg 225.000,- Ft. 

Felelős: Komjáti János  

Határidő: azonnal 

 

4./ SZMSZ módosítása 

 

Komjáti János körjegyző: Az alakuló ülésen megszavazták az SZMSZ készítése. 2002-ben 

volt utoljára SZMSZ, 2006-ban nem készült. A megalakult új kisebbségi önkormányzat tagjai 

vonatkozásában az SZMSZ-t módosítani kell. Át kell írni az új képviselők nevét.  
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Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő – testülete a 3./ napirendi ponttal 

kapcsolatosan 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 

9/2010. (XII.06) Ikrény Község Kisebbségi 

Önkormányzat képviselő - testületi határozat: 

Ikrény község kisebbségi önkormányzat képviselő 

testülete a hatályos szervezeti és működési 

szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: Ikrény 

Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai:  

   Elnök: Bogdán Péter,  

   Elnökhelyettes: Nagy Tiborné,   

   Burányi Józsefné és Bogdán Sándor tagok. 

    

   Felelős: Komjáti János  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Egyéb napirendi pont nem volt, az elnök megköszöni a részvételt és az ülést 15 óra 45 perckor 

bezárja. 

 

K. m. f. 

            

          

Bogdán Péter             Komjáti János   

    elnök                 körjegyző                   

   

  

 

Hitelesítő: 

 

                 Burányi Józsefné      Nagy Tiborné       

           képviselő                    képviselő                 

 


