1/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testületének a
2012. január 24-én 16,00 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 2011. évi CLXXIX. törvény 159.§. (1) bek., valamint az 1. sz. melléklete alapján a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnevezésének módosítása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

2. Egyebek

Farkas Dezsı elnök:
Köszönti a megjelenteket. Ismerteti az ülés napirendi pontját.
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal egyhangúan egyetértett a napirend
megtárgyalásával.

NAPIREND 1./ A 2011. évi CLXXIX. törvény 159.§. (1) bek., valamint az 1. sz. melléklete
alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnevezésének módosítása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban kézhez kapták a napirendhez kapcsolódó elıterjesztést.
Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése van azt tegye meg.
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
elfogadja a - vonatkozó jogszabály alapján szükségessé váló - javasolt módosítást,
kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a Kisebbségi Önkormányzat képviselı-testülete egyhangú szavazattal
elfogadta a javaslatot.
1/2012. (I.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

Recsk Cigány Kisebbség Önkormányzata megtárgyalta a
2011. évi CLXXIX. törvény 159.§. (1) bek., valamint az 1.
sz. melléklete alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnevezésének módosításáról szóló elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett
azzal, hogy a vonatkozó jogszabály figyelembevételével az
önkormányzat elnevezése:
Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az új elnevezés 2012. január 1. hatállyal kerül
bevezetésre.

Határidı: azonnal
Felelıs: Farkas Dezsı elnök
Egyebek
Farkas Dezsı elnök:
Ismerteti a Képviselı-testülettel, hogy az Áht. 84. §. (1)-(2) bekezdés alapján a nemzetiségi
önkormányzat részére a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott
számlavezetınél önálló fizetési számlát kell nyitni. A fizetési számla nyitás egyik elıfeltétele
az önálló adószám megléte. Saját adószámmal eddig nem rendelkezı nemzetiségi
önkormányzat esetén lehetıség van az adószám igénylést 2012. január 1-tıl kérni. Ezt a
dátumot kell megjelölni az adóalanyiság kezdeteként, mivel a nemzetiségi önkormányzat a
2012. évi általános mőködési támogatását is 2012. januárjától kapja.
A fizetési számla megnyitásáról a változás-bejelentési kérelmet a bankszámla szerzıdés
hitelesített másolatát, és az állami támogatás folyósításának feltételeként elıírt, az Áht. 83.§.
(5) bekezdése szerinti felhatalmazó levelet be kell adni.
Javasolja, hogy az önálló fizetési számla megnyitásával, illetve az adószám megigénylésével
Recsk Nagyközség Önkormányzatának jegyzıjét bízzák meg.
Kéri, hogy a javaslatra vonatkozóan tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Recski Roma
Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlájának megnyitásával és az adószám 2012.
január 1-tıl történı megigénylésével Recsk Nagyközség Önkormányzatának jegyzıjét bízza
meg, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal.
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2/2012. (I.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete
a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési
számlájának megnyitásával és az adószámának 2012. január
1-i hatállyal történı megigénylésével Recsk Nagyközség
Önkormányzatának jegyzıjét bízza meg,
Határidı: azonnal
Felelıs: Farkas Dezsı elnöke

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a Képviselıket, hogy a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat bélyegzı
cseréje is szükséges az elnevezés módosítása miatt.
Javasolja, hogy a bélyegzı lenyomatán a következı felirat legyen:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Recsk
A javaslatra vonatkozóan kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kéri, hogy aki egyetért a
bélyegzı javasolt feliratozásával, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselı-testület egyhangúan egyetértett a javaslattal.
3/2012. (I.24) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy az új bélyegzı
lenyomata: „Roma Nemzetiségi Önkormányzat Recsk”
legyen.
A
bélyegzı
megrendelésével
Recsk
Nagyközség
Önkormányzata jegyzıjét bízza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Farkas Dezsı elnöke

Farkas Dezsı elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 17,00
órakor bezárta.

K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

