Jegyzőkönyv

Készült: Cigány kisebbségi önkormányzat képviselő testület rendkívüli ülésén 2011. április
11. 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 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása miatt vált szükségessé, ugyanis a feladatalapú
támogatás iránti kérelemhez e határozatot mellékelnünk kell. (Egyénként e témát rendes
ülésen 2011. április 18. napján tárgyaltuk volna, de így ezt e rendkívüli üléssel előre hoztuk.)
Kertész Lóránt képviselőtársunk és a település jegyzője az ülésen más irányú elfoglaltságuk
miatt nem tudnak részt venni, de a jegyzővel és a pénzügyi ügyintézővel én átbeszéltem a
pénzügyi beszámolónkat.
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 2010. évi költségvetéséről szóló beszámoló
Előadó: elnök

1./ CKÖ 2010. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló.
Virág József elnök: A testület 2010. évi költségvetése meghatározásakor az éves központi
támogatást vettük alapul. Tudtuk, hogy mindenképpen pályáznunk kell, mert különben
további pénzhez nem jutunk. Pályázaton 200 E Ft-ot nyertünk, melyet közösségi kirándulásra
fordítottunk.
A bevételeink teljes egészében felhasználásra kerültek. Közösségi programokat szerveztünk;
zarándokút, szabadidős kirándulás, karácsonykor élelmiszercsomag osztást szerveztünk,
vezetékes ivóvíz bevezetésében segítettünk.
Berki Józsefné tag: Az elmúlt évben volt miből finanszírozni az elképzeléseinket, de ebben
az évben már nem tudom mit fogunk tudni csinálni. Ebből még működni sem lehet.
Kovács Pálné tag: A kirándulások minden alkalommal közösségkovácsolók, azt meg kellene
csinálni majd ez ében is.
Virág József elnök: Egyetért a hozzászólásokkal, és szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* Aki elfogadja a CKÖ 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint,az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a testület 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
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9/2011.(IV.11.) határozat
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. év végéig a következők szerint használta fel
előirányzatait, mely szerint a bevételek 1038 e Ft-ban, a kiadások 1038 e Ft-ban teljesültek.

Bevételek:
Az állami támogatás - időarányosan érkezett - 838 e Ft, egyéb támogatás, nemzeti etnikai
200 e Ft.

Kiadások:
A tervezett dologi kiadások 1038 e Ft-ban felhasználásra kerültek.

Táblázat szerű kimutatás a költségvetési előirányzatok
felhasználásáról: (eredeti -módosított-teljesítés)
Ezer Ft-ban

Bevételek:
Állami támogatás

Eredeti
566

Módosított
838

Nemzeti etnikai önk. tám.
Összesen:
Kiadások:
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Irodaszer
Üzemanyag
Anyagbeszerzés
Telefon
Internet
Egyéb üzemelt, fennt.
Nyomtató patron
Posta költség
Egyéb különféle dologi
Ellátottak pénzb. jutt.
ÁFA

Teljesítés
838

200
566

200

1038

1038

-

1

67
3
66
52
4
8
1
626
26
184

Összesen:
566
Határidő: 2011. április 20. – KT elé terjesztés
Felelős: CKÖ elnök
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Mivel más kérdés, hozzászólás nincs az elnök az ülést bezárja.

…………………………………..
Virág József
elnök

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