
 

JEGYZŐKÖNYV  

Készült: Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 21-én 9:00 órától a  

Báránd Község tárgyalótermében tartott rendkívüli testületi üléséről.  

Jelen vannak: Kovácsné Csatári Éva elnökletével, Csatári Vilmos, Farkas Sándor László, Csikiné  

Nagy Mária képviselők, valamint Galyas István meghívott előadó.  

Kovácsné Csatári Éva: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület  

határozatképes.  

Az állandó jegyzőkönyv-hitelesítő Farkas Sándor László.  

 
4/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal és 1 

 tartózkodással elfogadta állandó jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Sándor Lászlót.  .  

Kovácsné Csatári Éva: Ismertette a napirendi pontokat és megállapította, hogy napirendi pontok 
előtti felszólalásra nem jelentkezett senki, majd szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. 

 

 5/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

A CKÖ Képviselő-testülete a napirendi pontokat 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  

következők szerint:  

 Napirendi pontok: 

  1. Alszámla nyitás   

Előadó: Kovácsné Csatári Éva (elnök)   

2. Szakmai tanácsadó  

Előadó: Kovácsné Csatári Éva (elnök)  

3. Feladatalapú pályázat  

Előadó: Kovácsné Csatári Éva (elnök)  

 

 

  

 
4. Elmaradt jegyzőkönyvek megírásának elmaradásáról   

Előadó: Kovácsné Csatári Éva (elnök)  

5. Egyebek  

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök  

Határidő: azonnal  



Első napirendi pont:  

Kovácsné Csatári Éva: Véleményem szerint a települési önkormányzat nyisson alszámlát és a  

települési önkormányzat arra utalja a kisebbségi önkormányzat működési támogatását, önállóan  

gazdálkodjunk, illetve az elnök és Farkas Sándor képviselő részére számla feletti rendelkezési jogot  

biztosítson a Képviselő-testület. 

  

6/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

A CKÖ felkéri a települési önkormányzatot, hogy nyisson rendelkezésükre alszámlát és annak  

rendelkezési jogával a CKÖ rendelkezzen. A számlanyitás jogával megbízzák Farkas Sándort és  

Kovácsné Csatári Évát.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

Második napirendi pont:  

Kovácsné Csatári Éva: Mivel még a kisebbségi önkormányzat új és képviselő tagjai ismerkednek  

az önkormányzatisággal javaslom, hogy Galyas Istvánt válasszuk meg szakmai tanácsadónak, aki az 

Országos Cigány Önkormányzat elnökhelyettese volt.  

 

7/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

A Kisebbségi Önkormányzat minősített többséggel, 4 igen szavazattal Galyas Istvánt  
megválasztotta szakmai tanácsadónak.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

Harmadik napirendi pont:  

Kovácsné Csatári Éva: Költségvetésünk 209.539 Ft, de bevételünket növelhetjük a feladatalapú  
támogatás igénylésével. Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozzunk: egy határozatot a pályázat  
benyújtásáról.  

 

8/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a feladatalapú támogatás 

benyújtását a Kormány 342/2010.(XII.28.) Korm. rendelete kiírása alapján.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

Kovácsné Csatári Éva: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a feladatalapú támogatás 
elkészítéséhez szeretném bevonni a FRÍZ-G Kft. szakmai csoportját, akik a feladatalapú pályázatot 
segítenek megvalósítani. 
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 9/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

A Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy a FRÍZ-G Kft. szakmai segítséget nyújtson a  

feladatalapú támogatás elkészítéséhez díjazás megfizetés ellenében. A díjazás megfizetéséről az  
elnököt hatalmazza meg a Képviselő-testület.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

Kovácsné Csatári Éva: Elkészítettünk néhány javaslatot a feladatalapú támogatáshoz, amelyeket  
meg kívánunk valósítani.  

A kisebbségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:  

10/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt Báránd  
Község Önkormányzatával.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

11/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat ügyfélfogadást tart a Községi Önkormányzat  

Hivatalában, mely idő alatt szociális tanácsadás és segélyezési kérelmek ügyintézése van biztosítva  
az ügyfelek számára.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

12/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat felkér egy települési képviselőt, hogy a  

kisebbségi önkormányzatra vonatkozó döntésekben, érdekében hatékonyabban képviselje a  

kisebbségi önkormányzat érdekeit.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

13/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Hajdú-Bihar megyében jogvédő civil  
szervezetekkel együttműködési megállapodást köt, melyben a jogvédő szervezetek jogi segítséget  

biztosítanak a CKÖ és a cigány kisebbség részére.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  
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14/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatba foglalja, hogy a CKÖ elnöke  

együttműködési megállapodást kezdeményezzen a Művelődési Központ vezetőségénél cigány  

hagyományőrző rendezvények helyszínének biztosítására.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

15/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy feltárja a munkalehetőségeket és  

közvetít a munkáltató és munkavállalók között.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

16/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatba foglalja, hogy a társadalmi  

felzárkóztatás érdekében pályázatokat dolgoz ki.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

17/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja a helyi Önkormányzatnak, hogy a  

helyi általános iskolába a cigány nyelv oktatását közösen valósítsák meg.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

18/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata előterjeszti Báránd Önkormányzat Képviselő-  

testülete felé, hogy a CKÖ kezdeményezi és vállalja, hogy a községi Önkormányzat által átruházott  

feladat- és hatásköröket ellátja.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

A kisebbségiek kulturális autonómiájával kapcsolatos feladatok ellátása:  

19/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Községi Önkormányzat honlapján önálló 

portál létrehozása.  

Felelős: elnök  

Határidő: 

azonnal  
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20/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

  

 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Hajdú-Bihar megyei cigány kulturális napokat  

támogatja, azokon részt vesz.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

21/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat az Országos Roma Önkormányzat  

adománygyűjtésben részt vesz, hogy intézményeit fenntarthassa.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

A kisebbségi Önkormányzat működési területén képviselő-testületi döntések:  

22/2011.(II.21.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja a községi Önkormányzatnak, hogy az  

óvodákban cigány népmeséket és verseket előadják a gyerekek részére.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  

Az elnök megkérdezte van-e hozzászólás, vagy javaslat a harmadik napirendi 

ponthoz.  

Hozzászólás, javaslat nem érkezett.  

Negyedik napirendi pont:  

Csatári Vilmos: Nagyon sajnálom, hogy a Hivatal a mai napig nem készítette el a  

jegyzőkönyveket, remélem, ezt mielőbb pótolja.  

Ehhez a napirendi ponthoz hozzászólás, javaslat nem érkezett.  

 

Kovácsné Csatári Éva az ülést berekesztette 11:00-kor és megköszönte a megjelentek 

részvételét. 

 

 

 

 

………………………………     …………………………….. 

 CKÖ elnök                          Farkas Sándor László 

                 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                 
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