JEGYZŐKÖNYV

CSÓR KÖZSÉG LENGYEL KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. NOVEMBER 22-ÉN

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Határozatok:
15/2011.(XI.22.) számú határozat
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásának elfogadásáról
16/2011.(XI.22.) számú határozat
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadásáról
17/2011.(XI.22.) számú határozat
A kisebbségi önkormányzat 2012. évi koncepciójának elfogadásáról
18/2011.(XI.22.) számú határozat
Ünnepi testületi ülésről
19/2011.(XI.22.) számú határozat
Lengyel karácsony megtartásáról
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Jegyzőkönyv
Készült Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
november 22-én megtartott, nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök
Holdosi Tamás elnökhelyettes
Cseténé Szabados Amrita képviselő
Sárváryné Németh Izabella képviselő
Tanácskozási joggal:
Király Zsuzsanna körjegyző
Meghívott:
Hári Istvánné HVB elnök
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Szeretettel köszöntöm a lengyel kisebbségi önkormányzat ülésének valamennyi résztvevőjét.
Megállapítom, hogy a testület 3 fővel határozatképes.
A napirendi pontok a meghívóban meghirdetettek szerint alakulna, azzal a kiegészítéssel,
hogy a decemberi ülés és a karácsonyi ünnepély időpontját még meg kell határoznunk. Aki a
napirendekkel ezen kiegészítésekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk.
Napirend:
1. Javaslat Sárváryné Németh Izabella eskütételére
2. Javaslat Sárváryné Németh Izabella megbízó levelének átadására
3. Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásának
tárgyalására
4. Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának tárgyalására
5. Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2012. évi koncepciójának tárgyalására
6. Javaslat az ünnepi testületi ülés tárgyalására
7. Javaslat lengyel karácsony tárgyalására

1. napirend:
Sárváryné Németh Izabella eskütétele
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök
Felkérem Hári Istvánnét, hogy tájékoztasson röviden a jogszabályi háttérről és bonyolítsa le
az új képviselő eskü tételét.
Hári Istvánné HVB elnök:
Szabados József képviselő lemondását követően egy mandátum megüresedett. A kisebbségi
önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. Törvény 11. §-ában
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foglaltak szerint ha a települési kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása
megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép.
A 2010. október 3-i választáson 5 jelölt indult és a szavazatok száma szerinti első 4
képviselővel alakult meg a testület. A szavazatszám szerinti sorrendben Sárváryné Németh
Izabella következik 9 érvényes szavazattal, aki a Szabados József megüresedett helyére lép.
Felkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel és felkérem Sárváryné Németh Izabellát, hogy
mondja utánam az eskü szövegét.
Sárváryné Németh Izabella:
„Én Sárváriné Németh Izabella mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény
szerint a lengyel kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása
során kisebbségi közösségemhez hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához híven,
lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a lengyel kisebbség anyanyelvének,
hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.”

2. napirend:
Sárváryné Németh Izabella megbízó levelének átadása
Hári Istvánné HVB elnök:
Képviselői megbízatásodhoz gratulálok és átnyújtom megbízóleveled. Munkádhoz kívánok jó
egészséget, kitartást és sikereket!
Valamennyi jelenlévő gratulációját fejezi ki.
Hári Istvánné elhagyja az üléstermet.

3. napirend:
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásának tárgyalása
Király Zsuzsanna körjegyző:
A kiküldött anyaghoz képest pontosítás történt. A teljesült bevételek összesen sorában
szereplő 304 ezer Ft összeg került a bevételi főösszeg sorába is. A kiküldött anyagban
szereplő 222 ezer forint helyébe. És ez a pontosítás jelenik meg a további táblázatokban is
Sárváryné Németh Izabella képviselő:
Magyariné Pergel Zitával történt egyeztetés során a kiküldött anyag bevételi része
pontosításra került, mivel nem szerepelt benne a 2010. évre szóló, de 2011 évben kapott
normatív támogatás.
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Aki a kisebbségi önkormányzatunk 2011. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló
beszámolót a fenti pontosításokkal elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy kisebbségi önkormányzatunk 2011. évi költségvetése ¾ éves
végrehajtásáról szóló beszámolót 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk.
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
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15/2011.(XI.22.) számú határozata
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásának elfogadásáról
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi
önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásának elfogadásáról szóló beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

4. napirend:
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának tárgyalása
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Következő napirendünk a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának
tárgyalása. Akinek a kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, kérem tegye
meg.
Sárváryné Németh Izabella képviselő:
A 2011. évi költségvetés módosítására azért lenne szükség, mivel az eredeti költségvetésben a
bevételek és kiadások nincsenek összhangban egymással. Javaslom, hogy mivel már ismert
nagyvonalakban a 2011. év bevétele, a költségvetés kiadási oldalát igazítsuk a bevételekhez
és ne fordítva.
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Aki a kisebbségi önkormányzatunk 2011. évi költségvetése módosítását elfogadja, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy kisebbségi önkormányzatunk 2011. évi költségvetése módosítását 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk.

Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
16/2011.(XI.22.) számú határozata
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi
önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítását megtárgyalta, azt elfogadja.
A módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
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5. napirend
A kisebbségi önkormányzat 2012. évi koncepciójának tárgyalása
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Következő napirendünk a kisebbségi önkormányzat 2012. koncepciójának tárgyalása. Akinek
a kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, kérem tegye meg.
Király Zsuzsanna körjegyző:
Az előterjesztésben szereplő számok a 2011. év ¾ éves teljesítése alapján kerültek tervezésre.
Bevételi oldalon kizárólag az állami normatív támogatás került beillesztésre. Megcélozva a
teljes összeget, amelyhez a min. 5 testületi ülés megtartása szükséges.
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Aki a kisebbségi önkormányzatunk 2012. évi koncepcióját elfogadja, kérem kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy kisebbségi önkormányzatunk 2012. évi koncepcióját 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadtuk.

Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
17/2011.(XI.22.) számú határozata
A kisebbségi önkormányzat 2012. évi koncepciójáról
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi
önkormányzat 2012. évi koncepcióját megtárgyalta, azt elfogadja.
A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

6. napirend
Az ünnepi testületi ülés tárgyalása
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Következő napirendünk a következő testületi ülésünk időpontjának tárgyalása.
Várom javaslataitokat.
Sárváryné Németh Izabella képviselő:
Javasolnám, hogy a következő testületi ülés még a karácsonyi ünnepségünk előtt legyen
megtartva, pontosítva az ünnepség részleteit. Az időpont tekintetében 2011. december 06-a 15
óra 30 percre teszek javaslatot. A helyszínnek pedig az Ifjusági Házat gondolnám
megfelelőnek.
Cseténé Szabados Amrita képviselő:
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Szerintem is legyen az ülés december 6-án, mert akkor még időben leszünk ahhoz, hogy a
karácsonyi programokat leegyeztessük.
Holdosi Tamás elnökhelyettes:
Nekem is megfelel az időpont. Majd az összejövetel részleteit akkor megtárgyaljuk
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésünket 2011. december 6-án, kedden 15 óra
30 perckor ünnepélyes keretek között tartsuk meg, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hoztuk:
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
18/2011.(XI.22.) számú határozata
Az ünnepi testületi ülésről
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi
önkormányzat képviselő-testületének soron következő ülését 2011. december 6-án, kedden,
15 óra 30 perckor tartja ünnepélyes keretek között.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
7. napirend:
Lengyel karácsony tárgyalása
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Következő napirendünk a lengyel karácsony tárgyalása. Várom javaslataitokat.
Cseténé Szabados Amrita képviselő:
Előzetesen csak az időpontot és a helyszínt beszéljük meg, a részletekről pedig majd a dec. 6ai ünnepi ülésen beszéljünk. Ha nektek jó, akkor legyen 2011. december 11-én, délután 4
órakor az Ifjúsági Házban.
Sárváryné Németh Izabella képviselő:
Véleményem szerint a karácsonyra meg kellene hívni minden Lengyel Kisebbségi
választópolgárt. Jó lenne, ha egy kis karácsonyi műsort tudna szervezni a Lucyna az
iskolásokkal. Lengyel ételekkel kellene várni a meghívott vendégeket és állófogadás jelleggel
kellene megoldani a vendéglátást
Holdosi Tamás elnökhelyettes:
Ez nagyon jó ötlet. Tudjuk a meghívottak pontos listáját?
Cseténé Szabados Amrita, képviselő:
Ezzel kapcsolatban jól jönne egy kis segítség, számíthatunk Rád jegyzőnő?
Király Zsuzsanna körjegyző:
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A meghívók kiküldéséhez szükséges kisebbségi választók listáját csütörtökön továbbítani
fogom.
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a lengyel karácsonyt 2011. december 11-én, vasárnap, 16.00 órakor
az Ijúsági Házban tartsuk meg, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hoztuk:
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
19/2011.(XI.22.) számú határozata
A lengyel karácsonyról
Csór Község Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyt a lengyel
hagyományok szerint kívánja megtartani, 2011. december 11-én vasárnap, 16.00 órai
kezdettel az Ifjúsági Házban.
A képviselő-testület felkéri Sárváriné Németh Izabella képviselőt, hogy a meghívók
elkészítéséről és az érintettek részére történő eljuttatásáról, valamint Szabadosné Swiatlon
Lucyna elnököt, hogy az ünnepi műsor összeállításáról, és Cseténé Szabados Amrita
képviselőt, hogy az ünnepi étel és ital biztosításáról gondoskodjék.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Szabadosné Swiatlon Lucyna elnök:
Több napirend, hozzászólás, kérdés nem lévén, megköszönöm a munkátokat és az ülést
bezárom.

k.m.f.

Szabadosné Swiatlon Lucyna
elnök

Holdosi Tamás
elnökhelyettes
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