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JEGYZİKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2011. március 06-án megtartott ülésérıl

Határozat száma
7/2011.(III.06.)
8/2011.(III.06.)
9/2011.(III.06.)
10/2011.(III.06.)

11/2011.(III.06.)

Tárgy
A Csengıvár Óvoda részére 30.000.-Ft értékben író-, és
rajz eszközök vásárolása
A leghátrányosabb helyzető roma családok támogatása
Az Önkormányzat nıi dolgozóinak köszöntése a
Nemzetközi Nınap alkalmából
Az Önkormányzat által szervezett március 15-i ünnepségen
és koszorúzáson való részvétele a Kisebbségi
Önkormányzatnak
Recsk, Hunyadi út 87. sz. alatti CKÖ irodahelységben a
világítótest, illetve a lakatot kicserélése

4/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testületének a
2011. március 06-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. Eszközbeszerzés a Csengıvár Óvoda részére
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
2. Egyebek

NAPIREND 1./

Eszközbeszerzés a Csengıvár Óvoda részére
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Csengıvár Óvoda részére vásároljanak író- és
rajzeszközöket, 30.000.-Ft értékben.
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.

7/2011. (03.06.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselıtestülete egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a
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recski Csengıvár Óvoda részére 30.000.-Ft értékben íróés rajz eszközöket vásároljanak.
Határidı:2011. március 31.
Felelıs beszerzésért: CKÖ elnöke

NAPIREND 2./

Egyebek

Farkas Dezsı elnök:
Javasolja, hogy a roma származású halmozottan hátrányos helyzető családok közül a
legrászorultabbakat 3 hónapon keresztül (március, április, május) – havonta egy családot –
élelmiszercsomaggal (5.000.-Ft/hó/család) segítse.
Javasolja, hogy erre a feladatra adjon megbízást a Kisebbségi Önkormányzat Czene Ilona
családsegítınek.
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.
8/2011. (III.06.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy 2011. március, április,
május hónapokban, havonta egy leghátrányosabb helyzető roma
családot 5.000.Ft értékő élelmiszer-csomaggal támogassanak.
A feladat végrehajtására a Gyermekjóléti Szolgálat Vezetıjét – Czene
Ilona családsegítıt bízza meg.
Határidı:2011. március 31.
Felelıs beszerzésért: Czene Ilona
Burai József elnök helyettes:
Javasolja, hogy a Nemzetközi Nınap alkalmából a CKÖ képviselıi virággal köszöntsék az
Önkormányzat nıi dolgozóit. Erre célra 6.000.-Ft felhasználását javasolja.
9/2011. (III.06.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a Nemzetközi Nınap
alkalmából a CKÖ képviselıi virággal köszöntsék az Önkormányzat
nıi dolgozóit. Erre a célra 6.000.-Ft felhasználását engedélyezi a
2011. évi költségvetésük terhére.

Határidı:2011. március 31.
Felelıs beszerzésért: CKÖ elnök helyettese
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Farkas Dezsı CKÖ elnöke:
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete
március 11-én pénteken du. 17,00 órai kezdettel tartja koszorúzással egybekötött ünnepségét a
Mővelıdési Háznál illetve a Petıfi-szobornál.
Javasolja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviseltesse magát az eseményen, a
koszorúzáson vegyen részt.
Koszorú vásárlására 2.500.-Ft-ot javasol felhasználni.
Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése van azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat képviselı-testülete egyhangú szavazattal
elfogadta a javaslatot.
10/2011. (III.06.) SZ. CKÖ HATÁROZAT

Recsk Cigány Kisebbség Önkormányzata egyhangú szavazattal
egyetértett azzal, hogy a Recsk Nagyközség Önkormányzata által
szervezett március 15-i ünnepségen és koszorúzáson vegyenek részt.
Koszorú vásárlására 2.500.-Ft felhasználását engedélyezik a CKÖ
2011. évi költségvetése terhére.
Határidı: 2011. 03.11
Felelıs: CKÖ elnöke
Farkas Dezsı CKÖ elnöke:
Tájékoztatja a jelenlévı képviselıket, hogy a Kisebbségi Önkormányzat Hunyadi út 87. sz.
alatti iroda helyiségében a világítótest cseréje szükséges, valamint a mellett lévı helyiség
ajtaján a lakatot is cserélni kell. Együttesen 2.310.-Ft-ba kerülnek a beszerzendı eszközök.
Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése van azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat képviselı-testülete egyhangú
szavazattal elfogadta a javaslatot

11/2011. (III.06.) SZ. CKÖ HATÁROZAT

Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzata egyhangú szavazattal
egyetértett azzal, hogy a Recsk, Hunyadi út 87. sz. alatti
irodahelységben a világítótestet, illetve a lakatot kicseréljék.
Az eszközök beszerzésére 2.310.-Ft felhasználását engedélyezi a 2011.
évi költségvetés terhére.
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: CKÖ elnöke
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Farkas Dezsı elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 16,15
órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök
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