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Készült: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. június
16-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről

Határozat száma
18/2014. (VI.16.)
19/2014. (VI.16.)

Tárgy
Döntés rendezvényen való részvételről
Irodaszerek beszerzése
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6/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. június
16-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről
Ülés helye: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, Recsk, Hunyadi út 87.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerin
Farkas Dezső RNÖ elnök:
Köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4
fővel jelen van, így az ülés határozatképes s azt megnyitja. Egy fő képviselő távollétét
bejelentette.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Burai József és Farkas Csaba képviselőket.
Ismerteti az ülés napirendi pontját.
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú szavazattal egyhangúan egyetértett a
napirend megtárgyalásával.
NAPIREND:
1. Döntés rendezvényen való részvételről
Előadó: Farkas Dezső elnök
2. Egyebek
Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Farkas Dezső RNÖ Elnöke
Farkas Dezső elnök:
A RNÖ Képviselő-testületének utolsó ülése 2014. május 12-én volt.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014. május 29-én a Parádfürdői Kórház meghívására részt
vett egy „kerekasztal” megbeszélésen.
2014. június 10-én rendőrségi fórumon volt.
2014. június 14-én részt vett a Jámbor Vilmos Általános Iskola ballagási és tanévzáró
ünnepségén.
Kéri, hogy akinek a két ülés között végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóra vonatkozóan
kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Megállapította, hogy a tájékoztatóra vonatkozóan kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt a
Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta.
NAPIREND 1./

Döntés rendezvényen való részvételről
Előadó: Farkas Dezső elnök

Farkas Dezső elnök:
A képviselők írásban kézhez kapták a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozati
javaslatot.
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Javasolja, hogy az szomszéd település roma Önkormányzatával való együttműködés és
kapcsolattartásra tekintettel fogadják el a meghívást és vegyenek részt a sporteseményen.
Kéri, hogy erre vonatkozóan tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan - 4 igen szavazattal - elfogadta a
javaslatot.
18/2014. (VI.16.) RNÖ HATÁROZAT
Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
egyhangúan - 4 igen szavazattal - egyetértett azzal, hogy 2014.
június 21-én a Mátraderecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által szervezett „Labdarúgó-tornán” vegyenek részt.
A résztvevők utazási költségét és ellátását a 2014. évi
költségvetésük terhére biztosítja a Recski Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, melyre 30.000.-Ft felhasználását engedélyezi a
Képviselő-testület.
Határidő:

Pénz-felvétel
a
Polgármesteri
házipénztárából: 2014. június 20.
Felelős: RNÖ elnöke

NAPIREND 2./

Hivatal

Egyebek

Farkas Dezső elnök:
Az RNÖ részére irodaszerek beszerzését javasolja 6.000.-Ft értékben, szükség lenne
fénymásoló papírra és nyomtatóhoz tintapatronra, íróeszközökre.
Kéri, hogy a javaslatra vonatkozóan tegyék meg javaslataikat.
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 Képviselő-testülete egyhangú
szavazattal egyetértett a javaslattal.
19/2014. (VI.16.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT
A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangú- 4 igen - szavazattal egyetértett azzal, hogy a Recsk,
Hunyadi út 87. sz. alatti RNÖ irodájába irodaszerek –
fénymásolópapír, nyomtatóhoz tintapatron és íróeszközök kerüljenek beszerzésre 6.000.-Ft értékben a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Farkas Dezső elnök
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Farkas Dezső elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 15,40
órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzőkönyvhitelesítő

Farkas Csaba
jegyzőkönyvhitelesítő
Farkas Dezső

elnök

