Jegyzőkönyv

Készült: Cigány kisebbségi önkormányzat képviselő testület rendkívüli ülésén 2011. február
7. napján 2135, Csörög, Arany János út. 53. szám alatt a Művelődési Háza és Könyvtárban.
Jelen vannak:
Virág József elnök
Berki Józsefné elnök helyettes
Kovács Pálné
Meghívott:
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző
Virág József elnök köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására
a 2011. évi költségvetés módosítása miatt vált szükségessé, ugyanis a hivatalos értesítés most
érkezett meg. Sajnos Kertész Lóránt más jellegű elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt
venni. Az elnök megállapítja, hogy a testület 3 fővel megjelent, így a testület határozatképes.
Az elnök ismertette a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Berki
Józsefnét, aki a felkérést elfogadta.
A testület 3 igen egyhangú szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi
pontokat elfogadta.

Napirend:
1. CKÖ 2011. évi költségvetése – az 1/2011.(I.17.) határozat módosítása
Előadó: elnök

1./ CKÖ 2011. évi költségvetésének - 1/2011.(I.17.) határozat - módosítása
Virág József elnök: A testület 2011. évi költségvetése meghatározásakor a 2011. évi
normatívát még pontosan nem tudta. Mára kiderült, hogy a központi költségvetés jelentősen
szűkítette a kisebbségi támogatás összegét,- ez 2011. évre 210.000,- Ft összeg. .
Ebből következik, hogy a költségvetésünk áttervezése, módosítása szükséges. Megjegyzi,nem tudja ebből az összegből hogyan lehet működni. Elkeseredettségének ad hangot.
Berki Józsefné tag: Ez az összeg nagyon kevés. Szerintem ebből nem fogunk tudni
működni.
Kovács Pálné tag: Kérése, hogy az elnök jelezze a megyei CKÖ felé, hogy ebből az
összegből nem lehet ellátni feladatokat. .
Virág József elnök: Egyetért a hozzászólásokkal, de most mindenképpen módosítani kell a
költségvetésünket.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ 2011. évi költségvetését 210.000,- Ft összegben kizárólag
dologi kiadásokra állapítsuk meg,- az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a testület 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
5 / 2011.(II. 7.) határozat
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Határozatát, azaz a CKÖ 2011. évi költségvetését.
Bevételek:
Központosított támogatás
210
Bevételek összesen:
210
Kiadások:
Személyi juttatás (tiszteletdíj, szgk.)
0
Járulékok
0
Dologi kiadások:
210
* internet díj
48
* üzemanyag
70
* telefon költség
20
* egyéb
30
* ÁFA
42
Kiadások összesen:
210
Ezennel az elnök felkéri a jegyzőt, hogy a CKÖ módosított
határozatát, illetőleg tartalmát az önkormányzat
2011. évi költségvetésébe állítsa be.
Határidő: 2011. február 9. – KT elé terjesztés
Felelős: CKÖ elnök

Mivel más kérdés, hozzászólás nincs az elnök az ülést bezárja.

…………………………………..
Virág József
elnök

……………………………………..
Berki Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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