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Készült: Báránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 01-én 10:00 órától a  

Báránd Község tárgyalótermében tartott rendkívüli Testületi üléséről.  

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

Csabai Zsolt.  

Kovácsné Csatári Éva: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 3  

fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat, napirendi pont előtti felszólalásra nem  
jelentkezett senki, majd szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet.  

 

32/2011.(IV.01.) CKÖ határozat: 

A CKÖ képviselő-testülete a napirendi pontokat 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  

következők szerint:  

Napirendi pontok:  

1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2010-ben 
Előadó: Kovácsné Csatári Éva (elnök)  

2. Egyebek  
Előadó: Kovácsné Csatári Éva (elnök)  

Felelős: Kovácsné Csatári Éva elnök  

Határidő: azonnal  

Első napirendi pont:  

Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2010-ben 

Kovácsné Csatári Éva elnök:  

Ismertette a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását 2010-ben. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 

eredményeként a Testület 3 igen szavazattal, egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 

 

33/2011.(IV.01.) CKÖ határozat: 

A CKÖ Képviselő-testülete az előterjesztett Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és 
bevételeinek alakulását 2010-ben 3 igen szavazattal elfogadta.  

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal  



Egyebek: 

a) Szociális rászorulók részére krízisalap létrehozása 

Csatári Vilmos: A kisebbségi önkormányzat kezdeményezéssel éljen a Községi Önkormányzat  

felé, melyben megfogalmazza, hogy a rászorultak részére, akik azonnali segítséget igényelnek (pl.:  
gyógyszerre, utazási költségre) jöjjön létre egy alap, amiből a hatáskörrel rendelkező maximum 5  

ezer Ft-ig előleget tud nyújtani, amelyet az igénybevevőnek 30 napon belül ezt vissza kell  

nyújtania. Javaslom, hogy a CKÖ kérje a Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a helyi  

szociális rendelet felülvizsgálata során ezt építse be, illetve hogyha ez később történne meg, akkor  
pedig kezdeményezze a Szociális rendelet felülvizsgálatát.  

 

34/2011. (IV. 04.) CKÖ határozat:  

A CKÖ egyhangúan meghatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.  

Kovácsné Csatári Éva az ülést berekesztette 10:45-kor, mivel egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény  
ezzel a napirenddel kapcsolatosan nem érkezett és megköszönte a megjelentek részvételét.  

 

 

 
K.m.f 
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