3/2011.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2011. február 13-án megtartott ülésérıl

Határozat száma

Tárgy

4/2011.(II.13.)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
költségvetésének elfogadása
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jótékonysági bálon
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testületének a
2011. február 13-án 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája, Recsk, Hunyadi út 87.
Jelen vannak: Farkas Dezsı

elnök

Burai József

elnök helyettes (képviselı)

Baranyi Géza

képviselı

Farkas Csaba

képviselı

Farkas Dezsı CKÖ elnök:
Köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4
fıvel jelen van, így az ülés határozatképes s azt megnyitja.
Jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Burai József és Farkas Csaba képviselıket.
Egy napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, mely a következı:

NAPIRENDEK:
1. A Recsk Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének
véleményezése – Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

2. Egyebek

NAPIREND 1./

A Recsk Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2011. évi
költségvetésének véleményezése – Tájékoztató a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az ez évi támogatásuk az elızı évekhez képest
jelentısen lecsökkent. A költségvetési törvény fejezeti kezelésében biztosított általános
mőködési támogatás mindösszesen 210.000.-Ft.
A 210.000.-Ftos mőködési költségvetésbıl dologi kiadásokra 210.000.-Ft van tervezve a
mellékelt költségvetési tervezet szerint.

Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése van azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
elfogadja a 2011. évi költségvetést, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselı-testülete egyhangú
szavazattal elfogadta a 2011. évi költségvetését.
4/2011 (II.13) SZ. CKÖ HATÁROZAT

Recsk Cigány Kisebbség Önkormányzata megtárgyalta a Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetését.
Megállapították, hogy a költségvetési törvény fejezeti kezelésében biztosított általános
mőködési támogatás 210.000.-Ft, melybıl dologi kiadásokra 210.000.-Ft van tervezve
a mellékelt költségvetési tervezet szerint.
A Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetését a mellékelt kimutatás szerint
egyhangú szavazattal elfogadta.
Határidı: 2011. 12.31.
Felelıs: CKÖ elnöke
Burai József képviselı:
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Recsken 2011. március 5-én szombaton kerül
megrendezésre a Csengıvár Óvoda és a Jámbor Vilmos Általános Iskola javára szervezendı
jótékonysági bál. Javasolja, hogy a bálon az elnök vegyen részt, melyre 3 x 4000.-Ft
(belépıjegy vásárlásra) felhasználását javasolja.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el a javaslattal kapcsolatban, kéri, hogy aki
egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal.
5/2011.(II.13) SZ. CKÖ HATÁROZAT

Recsk Cigány Kisebbség Önkormányzata egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy
a 2011. március 5-én szombaton megrendezésre kerülı - Csengıvár Óvoda és a
Jámbor Vilmos Általános Iskola javára szervezendı jótékonysági bálon – a CKÖ
képviseltesse magát.
A Képviselı-testület belépıjegy vásárlásra 12.000.-Ft (3 fı x 4.000.-Ft) felhasználását
engedélyezi a 2011. évi költségvetés terhére.
Határidı: 2011. március 05.
Felelıs: CKÖ elnöke

Farkas Dezsı elnök:
Javasolja, hogy a 2010/2011-es tanév második félévében a recski általános iskolás, 1-8.
osztályokba járó hátrányos helyzető roma tanulókat részesítsék tanszertámogatásban.
A szükséges taneszközökre 40.000.-Ft-ot javasol elkülöníteni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangú
szavazattal egyetértett a javaslattal.
6/2011. (II.13.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzata egyhangú szavazattal
egyetértett azzal, hogy a Jámbor Vilmos Általános Iskola
1-8. osztályos, hátrányos helyzető roma tanulói részére 40.000.-Ft
értékben tanszereket vásároljanak a CKÖ 2011. évi költségvetése
terhére.

Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: CKÖ elnöke

Farkas Dezsı elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 16,30
órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

