
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 2-án 14:00 órától 

a Báránd Községi Önkormányzat tárgyalótermében tartott rendkívüli testületi ülésről. 

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

képviselők, valamint Galyas István meghívott előadó. 

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

testület határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat és megállapította, hogy napirendi pont 

előtti felszólalásra nem jelentkezett senki, majd szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet.  

 
23/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

A CKÖ Képviselő-testületet a napirendi pontokat 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 

következők szerint: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ elfogadása 

Előadó: elnök 

 
2. Kisebbségi önkormányzati feladatok (történelmi múlt, médiával kapcsolatos 

feladatok stb.) 

Előadó: elnök 

 

3. Kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok 

Előadó: elnök 

 

4. Közmeghallgatás 
Előadó: elnök 

 

5. Egyebek 

 
Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
Első napirendi pont: 

Kovácsné Csatári Éva elnök: Az SZMSZ-t mindenki megkapta, javaslat hozzászólás nem 

érkezett. 

 

24/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztett SZMSZ-t. 

 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
Második napirendi pont: 
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Kovácsné Csatári Éva elnök: A kisebbségi önkormányzat előterjesztette és megvitatta a 

második napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslat alapján határozatokat 

egyenként fogalmazta meg. 

 
25/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat cigány kisebbségi napot rendez, melynek 

célja a cigány hagyomány és kultúra bemutatása. 

 

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
26/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat szakemberek, illetve történész felkérése, 

hogy ismertessék a helyi cigány lakosok történelmét. 
 
Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
27/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja a hagyomány és kultúra feltárását 

és megismertetését a felnövekvő nemzedék részére. 
 
Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
28/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a cigány hagyománnyal és kultúrával 

összefüggő értéktárgyak megvásárlását és gyűjtését kezdeményezi, melyek kiállításra 

kerülnek és a lakosság részére megtekinthetővé válnak. 

 
Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
29/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a község újságban híreink és 

programjaink megjelenítését kezdeményezi, ezért támogatná a felmerülő költségeket. 

 
Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
Harmadik napirendi pont: 

Kovácsné Csatári Éva elnök: A CKÖ megfogalmazta, megvitatta a kisebbségi léttel 

kapcsolatos feladatait. 

 
30/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Magyarország és az EU területén működő 

civil szervezetekkel együttműködési megállapodást köt. 
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Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
31/2011.(III.02.)CKÖ határozat: 

Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata megkeresi a településen élő lelki pásztort, 

szorgalmazza és elősegíti a hitélet oktatását a cigány kisebbség részére. 

 
Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök 

Határidő: azonnal 

 
Negyedik napirendi pont: 

 

Kovácsné Csatári Éva elnök: Köszönti a Testületi ülésen és közmeghallgatáson részt vevő 

választókat. Elmondta, hogy költségvetésük csökkent, jelenleg 209.539 Ft, feladataik 

behatároltak, nem sok lehetőséget látnak arra, hogy a törvényben foglalt feladatokat teljes 

mértékben ellássák. Pályázatokat akarnak benyújtani, és amennyiben eredményes lesz, a 

pályázati kiírásnak megfelelően azokat megvalósítják.  Tudjátok, hogy nálunk először alakult 

meg a kisebbségi önkormányzat, sajnos tapasztalatok híján vagyunk, de mindent megteszünk, 

hogy kellőképpen képviseljük a cigányságot.  
 
A választó polgárok részéről negatív kritika nem érkezett a CKÖ irányába és a beszélgetés 

lényegi tartalom nélkül folyt. A megjelent választó polgárok száma 7 fő.  

 

Egyebek napirendi pontban előterjesztés nem történt. 

 

Kovácsné Csatári Éva az ülést berekesztette 15:30-kor és megköszönte a megjelentek 

részvételét. 

 
 

 

K.m.f 

 

---------------------------------      -------------------------------- 

     Farkas Sándor László          Kovácsné Csatári Éva 

  Jegyzőkönyv- hitelesítő        CKÖ elnök 

 

 

  

   

               


