6/2012.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. május 19-én megtartott ülésérıl

Határozat száma
18/2012.(V.12.)
19/2012.(V.12.)

Tárgy
Döntés a gyermeknapi rendezvényrıl
Önkormányzati helyiség használatára vonatkozó döntés
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6/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Recsk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. május
19-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)

Farkas Csaba

képviselı

Baranyi Géza

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.
Baranyi Géza képviselı távollétét bejelentette.
Jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Burai József és Farkas Csaba képviselıket.
Egy napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, mely a következı:

NAPIRENDEK:
1. Döntés a gyermeknapi rendezvényrıl
Elıadó: Farkas Dezsı elnök
2. Egyebek

Farkas Dezsı elnök:
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./

Döntés a gyermeknapi rendezvényrıl
Elıadó: Farkas Dezsı elnök

Farkas Dezsı elnök:
A képviselık írásban megkapták az elıterjesztést. Javasolja, hogy a korábbi döntésnek
megfelelıen rendezzenek gyermeknapot a roma származású gyermekek részére. A
rendezvény idıpontjára május 26-át javasolja. A költségekre 70.000.-Ft felhasználását
javasolja.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban
foglaltakat, kézfelnyújtással jelezze.
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Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

18/2012.(V.12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete
egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy ez év május 26-án
szombaton – a roma gyermekek részére – szervezzenek Gyermeknapirendezvényt, melyre 70.000.-Ft felhasználását engedélyezik a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére.
Határidı: 2012. május 27.
Felelıs: Farkas Dezsı elnök

Indítványok, bejelentések

Farkas Dezsı elnök:
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy lakásproblémái keletkeztek, saját családi háza jelentısen
megrongálódott, fala ledılt, ezért jelenleg életveszélyes állapotban van.
Kéri a Képviselı-testületet, hogy amíg az épület helyreállítását végzik, lakhatását
engedélyezze a Hunyadi út 87. sz. alatti épület egyik helyiségében.
Kéri, hogy az elhangzott kérésre vonatkozóan tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, hogy aki támogatja lakhatására vonatkozó
kérelmét, kézelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselı-testület egyhangú szavazattal elfogadta és támogatja a
kérelmet.
19/2012.(V.12.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangú
szavazattal hozzájárult, hogy Farkas Dezsı elnök – Recsk, Hunyadi út
216. sz. alatti családi házának életveszélyes állapotba kerülése miatt lakhatását biztosítja - családi háza helyreállításának idejére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Burai József elnök helyettes

Farkas Dezsı elnök:
Az ülésen egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszönte a részvételt és az ülést
16,30 órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzıkönyvhitelesítı

Farkas Csaba
jegyzıkönyvhitelesítı
Farkas Dezsı

elnök

