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JEGYZİKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2011. március 18-án megtartott ülésérıl

Határozat száma

Tárgy

12/2011.(III.18.)

A Hunyadi úton (roma-soron) felhalmozódott hulladék,
szemét eltakarítása

13/2011.(III.18.)

Mobiltelefon feltöltı kártya vásárlása

14/2011.(III.18.)

Koszorú vásárlása

5/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testületének a
2011. március 18-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 Hunyadi úton (roma-soron) felhalmozódott hulladék, szemét eltakarítása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
2. Mobiltelefon feltöltı kártya vásárlása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
3. Koszorú vásárlása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

NAPIREND 1./

A Hunyadi úton (roma-soron) felhalmozódott hulladék, szemét
eltakarítása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Javasolja, hogy a roma-soron szervezzenek egy társadalmi munkával eltöltött napot, melynek
lényege, hogy a Hunyadi úti sorház és környéke, valamint a Balla-patak mentén húzódó
területet kitakarítsák, illetve az összegyőjtött szemetet elégessék.
Javasolja, hogy a társadalmi munkában résztvevıknek biztosítsanak szerény ellátást – üdítı,
szendvics.
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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.

12/2011. (III.18.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselıtestülete egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a
Hunyadi úton (roma-soron) társadalmi munkát szerveznek
a felhalmozódott szemét eltakarítására.
A Képviselı-testület élelmezési költségekre 12.000.-Ft
felhasználását engedélyezi a 2011. évi költségvetés terhére.
Határidı:Társadalmi munka megszervezésére: 2011. május 30.
Felelıs beszerzésért: CKÖ elnöke

NAPIREND 2./ Mobiltelefon feltöltı kártya vásárlása

Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a Képviselıket, hogy a kisebbségi önkormányzatok ez évi támogatásának
drasztikus csökkentése miatt a Hunyadi út 87. sz. alatti CKÖ iroda helyiségben az
indokolatlanul magas telefonköltség miatt a vezetékes telefonvonal megszüntetésre került.
Jelenlegi anyagi helyzetük csak 1 fı részére teszi lehetıvé a feltöltı-kártya vásárlását, melyet
a CKÖ elnöke részére javasol felhasználni- a Kisebbségi Önkormányzat hivatalos ügyeinek
intézése érdekében.
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.
13/2011. (III.18.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, 2011. április 1-tıl havi 3.500.Ft értékben mobiltelefon feltöltı-kártyát vásárolnak a CKÖ elnöke
részére.
Határidı: folyamatos
Felelıs beszerzésért: CKÖ elnöke
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NAPIREND 3./

Koszorú vásárlása
Elıadó: Farkas Dezsı CKÖ elnöke

Farkas Dezsı elnök:
Javasolja, hogy a tragikus balesetben elhunyt – Recsk nagyközség korábbi polgármestere
Fekete József - és neje temetésén a Kisebbségi Önkormányzat koszorúval rója le tiszteletét.
A koszorú vásárlására 5.000.-Ft felhasználását javasolja.
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.
14/2011. (III.18.) sz. CKÖ HATÁROZAT
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a tragikus balesetben
elhunyt – Recsk nagyközség korábbi polgármestere Fekete József - és
neje temetésén a Kisebbségi Önkormányzat koszorúval rója le
tiszteletét.
Koszorú vásárlásra 5.000.-Ft felhasználását engedélyezi a 2011. évi
költségvetés terhére.
Határidı:2011. március 18.
Felelıs beszerzésért: CKÖ elnök helyettese

Farkas Dezsı elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 16,25
órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

