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JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2011. június 25-én megtartott ülésérıl

Határozat száma

Tárgy

20/2011.(VI.25.)

A recski Karitász csoport által szervezett nyári táboroztatás
támogatása

21/2011.(VI.25.)

Recsk, Hunyadi út 87. sz. alatti iroda szükséges
karbantartási munkáinak elvégzése
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9/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testületének a
2011. június 25-én 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. 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:

NAPIREND 14./

A recski Karitász Csoport táboroztatásának támogatása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
A recski Karitász csoport tábort szervez az általános iskolás korú, hátrányos helyzető-,
valamint roma származású tanulók részére Egerben, 2011. június 27-tıl 2011. július 2-ig.
Javasolja, hogy a táboroztatás költségeihez 50.000.-Ft-al járuljon hozzá a Kisebbségi
Önkormányzat.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kéri, hogy aki egyetért az
elhangzott támogatási javaslattal – kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a CKÖ képviselı-testülete egyhangú szavazattal egyetértett a javasolt
támogatással.
20/2011.(06.25.) CKÖ Határozat
Recsk Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a recski Karitász csoport
részére - a helyi általános iskolás korú, hátrányos helyzető és roma
tanulók részére szervezett nyári táboroztatás költségeire - 50.000.-Ft
támogatást biztosít.
A támogatás a táboroztatási költségek bemutatásáról szóló számla
ellenében 2011. augusztus 31-ig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetés terhére fizethetı ki a Karitász recski szervezetének.
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: CKÖ elnöke

3

NAPIREND 2./

CKÖ iroda karbantartási munkái
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı CKÖ elnök:
Ismerteti a képviselıkkel, hogy a Kisebbségi Önkormányzat Recsk, Hunyadi út 87. sz. alatti
irodájában a vízcsap, valamint a mellékhelység ajtózára elromlott. A javítás anyagköltsége
8.200.-Ft. A javítást javasolja elvégezni.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kéri, hogy aki egyetért az ismertetett
javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

21/2011.(VI.25) CKÖ HATÁROZAT

Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a Recsk,
Hunyadi út 87. sz. alatti iroda szükséges karbantartási
munkáit elvégezzék.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
terhére 8.200.-Ft felhasználását engedélyezi.
Határidı: 2011. július 15.
Felelıs: CKÖ elnöke

Napirend 3./ Egyebek
Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a képviselıket, hogy 2011. június 21-én Kálban részt vett a Heves Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kihelyezett közgyőlésén. A közgyőlésen szó volt a
kisebbségi önkormányzatok helyzetérıl, munkalehetıségekrıl. A közgyőlés fı momentuma
az volt, amikor a Heves Megyei CKÖ és a Heves Megyei Rendır-fıkapitányság közötti
együttmőködési megállapodás aláírásra került a rendır-fıkapitány és a CKÖ elnöke által.
A közgyőlésen újabb információkhoz jutott, a részvétel hasznos volt.
Az ülésen több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 15,40
órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

