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Tárgy
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének elfogadása
A recski Jámbor Vilmos Általános Iskola javára
szervezett jótékonysági bálon való részvétel
Mobiltelefon feltöltı kártya vásárlása
A recski Jámbor Vilmos Általános Iskola és a Csengıvár
Óvoda támogatása

2

2/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. február
14-én 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, Recsk, Hunyadi út 87.
Jelen vannak: Farkas Dezsı

elnök

Burai József

elnök helyettes (képviselı)

Baranyi Géza

képviselı

Farkas Csaba

képviselı

Farkas Dezsı RNÖ elnök:
Köszönti a megjelenteket képviselıket. 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 Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
2. A recski Jámbor Vilmos Általános Iskola javára szervezett jótékonysági bálon való
részvétel
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
3. Mobiltelefon feltöltı kártya vásárlás
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
4. A recski Jámbor Vilmos Általános Iskola és a Csengıvár Óvoda támogatása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
5. 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.
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NAPIREND 1./

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban kézhez kapták a napirendhez kapcsolódó elıterjesztést.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelıs Államtitkársága 2012. február 9-én közzétette a nemzetiségi
önkormányzatok 2012. évi általános mőködési támogatásának összegét:
A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter közleményben tette közzé a települési és a területi
nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl nyújtott általános mőködési
támogatás éves összegérıl szóló tájékoztatást.
A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl, valamint fejezeti kezeléső
elıirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló
342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az általános
mőködési támogatás éves összege
• települési nemzetiségi önkormányzat esetén évi 214 689 forint (költségvetési
beszámolóban ezer forintra történı kerekítés esetén 215.000.-Ft)
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 mellékelt táblázat alapján - a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
központi támogatás felhasználására vonatkozó elıterjesztést, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta az elıterjesztést.
4/2012. (II.14.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a
2012. évi központi költségvetésbıl nyújtott általános
mőködési támogatásra vonatkozó elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta a
jegyzıkönyvhöz mellékelt táblázat alapján ai támogatás
felhasználására vonatkozó elıterjesztést.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Farkas Dezsı elnök

NAPIREND 2./

A recski Jámbor Vilmos Általános Iskola javára szervezett
jótékonysági bálon való részvétel
(szóbeli elıterjesztés, báli meghívó a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a képviselıket, hogy az általános iskola vezetısége és a szülıi munkaközösség
vezetése jótékonysági bált szervez az iskola támogatására.
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Javasolja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogassa a rendezvényt 4 db
belépıjegy megvásárlásával. A belépıjegy 4.000.-Ft/db, összesen16.000.-Ft. A kiadás
fedezetéül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi központi támogatásának
elıirányzatát jelöli meg.
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 az ismertetett javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a báli belépıjegyek
megvásárlásával.
5/2012. (II.14) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a Jámbor Vilmos
Általános Iskola vezetısége és szülıi munkaközössége által
szervezett - 2012. február 25-én tartandó - jótékonysági
rendezvényt támogassák.
A rendezvényt 4 db belépıjegy megvásárlásával támogatják,
melyre 16.000.-Ft felhasználását engedélyezik a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi központ támogatásának
elıirányzata terhére.
Határidı: 2012. február 25.
Felelıs: Farkas Dezsı elnök

NAPIREND 3./

Mobiltelefon feltöltı kártya vásárlás (szóbeli elıterjesztés)
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ügyei egy részének
telefonon történı intézéséhez mobiltelefon feltöltı kártya vásárlása szükséges. Egy db
feltöltıkártya 3.500.-Ft.
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 az ismertetett javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a mobiltelefon
feltöltıkártya vásárlással.
6/2012. (II.14.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT
Recsk
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzatának
Képviselı-testülete egyhangú szavazattal egyetértett
azzal, 2012. január 1-tıl havi 3.500.-Ft értékben
mobiltelefon feltöltı-kártyát vásároljanak a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére.
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Határidı: folyamatos
Felelıs beszerzésért: Farkas Dezsı elnök

NAPIREND 4./

A recski Jámbor Vilmos Általános Iskola és a Csengıvár Óvoda
támogatása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban megkapták a napirendre vonatkozó elıterjesztést. Javasolja, hogy a
2011/2012-es tanév második félévében a recski általános iskolás hátrányos helyzető tanulóit
eszköz vásárlással támogassák.
A szükséges taneszközökre 30.000.-Ft-ot javasol felhasználni.
Továbbá javasolja, hogy a Csengıvár Óvoda részére 20.000.-Ft értékben vásároljanak rajz- és
íróeszközöket.
Burai József képviselı:
Egyetért a javaslattal, hogy a lehetıségeikhez mérten támogassák a hátrányos helyzető iskolás
és óvodás korú gyermekeket.
Farkas Dezsı elnök:
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangú
szavazattal egyetértett a javaslattal.

7/2012. (II.14.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT
Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyhangú szavazattal
egyetértett azzal, hogy
1. a Jámbor Vilmos Általános Iskola hátrányos helyzető
tanulói részére 30.000.-Ft értékben tanszereket
vásároljanak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.
évi költségvetése terhére.
2. a Csengıvár Óvoda részére 20.000.-Ft értékben rajz- és
íróeszközöket vásároljanak a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére.
Határidı: 2012. február 29.
Felelıs: Farkas Dezsı elnök
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NAPIREND 5./ Egyebek

Farkas Dezsı elnök:
Az ülésen egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszönte a részvételt és az ülést
17,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

