3/2012.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének
a
2012.
március
17-én
megtartott
–
KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött - ülésérıl

Határozat száma
8/2012.(III.17.)
9/2012.(III.17.)
10/2012.(III.17.)
11/2012.(III.17.)

Tárgy
2012. évi feladatalapú támogatási igény benyújtása
A Balla-patak Hunyadi úti szakaszának takarítása
Gyermeknap és családi hétvége megszervezése
Tisztítószer, virág, koszorú vásárlása
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3/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. március
17-én 15,00 órai kezdettel megtartott - KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött 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. 2012. évi feladatalapú támogatási igény benyújtása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
2. A Balla-patak Hunyadi úti szakaszának takarítása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
3. Gyermeknap és családi hétvége megszervezése
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
4. Egyebek
Farkas Dezsı elnök:
Köszönti a lakosság részérıl megjelenteket, a Képviselı-testület tagjait.
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.
KÖZEMGHALLGATÁS
NAPIREND 1./

2012. évi feladatalapú támogatási igény benyújtása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
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Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban kézhez kapták a napirendhez kapcsolódó elıterjesztést és határozati
javaslatot.
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 a települési nemzetiségi önkormányzat esetén évi 214 689
forint. Ezen kívül a 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján igényelhetı feladatarányos
támogatás is.
Javasolja, hogy az igénybejelentést nyújtsák be a támogatásra vonatkozóan.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban kéri, hogy aki
egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta az elıterjesztést.
8/2012. (III.17.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
megtárgyalta a
kisebbségi önkormányzatoknak a központi
költségvetésbıl, valamint fejezeti kezeléső elıirányzatból nyújtott
támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló
342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján igényelhetı feladatarányos
támogatásról készült elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértetett azzal, hogy az ez
évi támogatásra vonatkozó igénylést határidıben nyújtsák be a Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához.
Határidı:igénylés benyújtására 2012. április 15.
Felelıs: Farkas Dezsı Elnök

NAPIREND 2./

A Balla-patak Hunyadi úti szakaszának takarítása
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban megkapták a napirendre vonatkozó elıterjesztést és határozati
javaslatot.
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a tavalyi évben is megszervezték a Balla-patak Hunyadi úti
szakaszán felhalmozódott szemét eltakarításra a társadalmi munkát.
A közelmúltban történt helyszíni szemle alkalmával megállapították, hogy ismét nagyon sok
környezetszennyezı és egészségkárosító szemét halmozódott fel a patakmeder környékén.
A kiküldött határozati javaslatot kiegészíti azzal, hogy a társadalmi munkát 2012. április 7-re
javasolja megszervezni, illetve a résztvevıknek javasol üdítıt, ásványvizet, szendvicset
biztosítani. Ez utóbbira a létszámtól függıen maximum 10.000.-Ft felhasználását javasolja.
Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése van azt tegye meg.
Puporka Izidor Hunyadi úti lakos:
Sajnos ismét rengeteg hulladék található a környéken, egyetért a társadalmi munka
megszervezésével.
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Farkas Dezsı elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
egyetért a módosított határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal.
9/2012. (III.17) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy 2012. április 7-én
szervezzenek társadalmi munkát - a roma lakosság
bevonásával – a Balla-patak Hunyadi úti szakaszának
rendbetételére, valamint a Hunyadi úton szemétszedési
akcióra.
A résztvevık ellátására (üdítı, ásványvíz, szendvics) 10.000.Ft felhasználását engedélyezi a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére.
Határidı: 2012. április 7.
Felelıs: Farkas Dezsı Elnök

NAPIREND 3./

Gyermeknap és családi hétvége megszervezése
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban megkapták a napirendre vonatkozó elıterjesztést és határozati
javaslatot. Javasolja, hogy a roma-gyermekek részére ez év május utolsó vasárnapján – május
26-án - szervezzenek Gyermek-napi rendezvényt, illetve családi napot.
A rendezvény részletes programjának kidolgozásával, lebonyolításával, helyszínének
kiválasztásával Burai József elnök helyettest javasolja megbízni.
A programok ismeretében javasolja meghatározni a késıbbi ülésen az erre a célra
felhasználható összeget.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal.
10/2012. (III.17) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy május utolsó
vasárnapján (2012. május 26.) – a roma gyermekek részére –
szervezzenek Gyermeknapi-rendezvényt és családi napot.
A Képviselı-testület a rendezvény részletes programjának
kidolgozásával, lebonyolításával, helyszínének kiválasztásával
Burai József elnök helyettest bízza meg.
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Határidı: 2012. május 26.
Felelıs: Burai József elnök helyettes

NAPIREND 4./ Egyebek

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a képviselı-testület tagjait, hogy a Nınap alkalmából virággal köszöntötték a
Nagyközségi Önkormányzat Hivatalának nıi dolgozóit, mely 6.800.-Ft volt.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Nagyközségi Önkormányzat – Nemzeti
Ünnepünk alkalmából szervezett – koszorúzással egybekötött megemlékezésén. A koszorú
3.000.-Ft volt. (Meghívó jegyzıkönyvhöz csatolva).
Továbbá javasolja a testületnek, hogy a nemzetiségi önkormányzati iroda folyamatos
takarításához vásároljanak tisztítószereket 6.000.-Ft értékben.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban kéri, hogy aki
egyetért a tisztítószer vásárlásra vonatkozó javaslattal, illetve az ünnepi megemlékezésre és
nınapi köszöntésre felhasznált összegek jóváhagyásával, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a javaslatokkal.
11/2012. (III.17) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

1. A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete egyhangú szavazattal egyetértett a Recsk,
Hunyadi út 87. sz. alatti iroda helyiség takarításához
szükséges tisztítószerek megvásárlásával, melyre 6.000.Ft felhasználását engedélyezi.
2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete
egyhangú szavazattal jóváhagyta a nınapi köszöntés
6.800.-Ft, illetve a Március 15-i megemlékezésre vásárolt
koszorú 3.000.-Ft összegő kiadását.
Határidı: 1. pont: 2012. március 31., 2. pont: értelem szerint
Felelıs: Farkas Dezsı Elnök

Farkas Dezsı elnök:
Az ülésen egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszönte a részvételt és az ülést
17,10 órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

