Jegyzőkönyv

Készült: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő testületi ülésén, 2011. augusztus. 29.
napján Csörög, Arany János u.53. szám alatt a Művelődési házban.
Jelen vannak: Virág József elnök
Berki Józsefné elnökhelyettes
Kertész Lóránt
Meghívott: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző.
Virág József elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi javaslatot. Az elnök
megállapítja, hogy a testület határozatképes, - az ülésen 4 fő képviselőből 3 fő megjelent. A
jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Berki Józsefnét, aki a felkérést elvállalta és a testület a
személyét 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Meghívót és a félévi tájékoztatót mindenki megkapta.
Napirend:
1. CKÖ 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítése.
2. Egyebek
2.1.
iskoláztatás
2.2.
telefon feltöltő kártya
2.3.
pályázati beadás
1. CKÖ 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítése.
Virág József elnök ismerteti a féléves költségvetés eddig felhasznált összegét:
Bevétel: 209. 539,- Ft
Kiadások:
Dologi kiadások
Telefon
Internet
Dologi kiadások összesen
Különféle dologi

4.160
6.384
10.544
6.468

4.160
6.384
10.544
6.468

ÁFA

3.128

3.128

Összesen:

20.140

20.140

Ezzel kapcsolatban kinek van kérdése és hozzászólása? Kérdés, hozzászólás nem lévén az
elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki elfogadja a CKÖ költségvetésének féléves teljesítéséről szóló beszámolót, az kérem
igennel szavazzon.
Az elnök megállapítja, hogy a CKÖ testület 3 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
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10/2011.(VIII.29.) CKÖ határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete elfogadta a CKÖ 2011. év I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót 209.539,- Ft (210.000,- Ft)
bevétellel és 20.140,- Ft kiadással.
Határidő: azonnal
Felelős: CKÖ elnök
2. Egyebek
2.1. Iskoláztatás
Virág József elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 2011. augusztus 29.-ig semmiféle
tájékoztatást nem kapott az önkormányzattól, illetve a kapcsolattartótól a 7 elsős gyerek
elhelyezéséről. Mivel nem hatásköre a CKÖ – nek így nem tudunk eljárni.
Berki Józsefné képviselő: Kérdezi, hogy mért csak ez a 7 cigánygyerek nincs elhelyezve?
Kertész Lóránt képviselő: Kérdése, hogy hány első osztályos gyerek van Csörögben, és
miért csak a cigánygyerekekkel van ez a probléma?
Más hozzászólás nem lévén az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki elfogadja a kapott tájékoztatást és felkéri az elnököt, hogy járjon utána; mi lesz az elsős
gyermekek sorsa az iskoláztatással kapcsolatban,- az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapítja, hogy a testület 3 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát.
11/2011.(VIII.29.) CKÖ határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete elfogadta a kapott tájékoztatást és
felkéri a CKÖ elnökét, hogy vegye fel a kapcsolatot a település
polgármesterével az első osztályos gyermekek beiskolázása ügyében.
Határidő: azonnal
Felelős: CKÖ elnök

2.2. Telefon feltöltő kártya
Virág József elnök: Javasolja Berki Józsefné CKÖ elnökhelyettesnek 5000 Ft-os, a CKÖ
elnöknek 7000 Ft-os havi telefon kártya feltöltését, és megvásárlását, mivel sok olyan ügy
van, amivel az elnöknek és Berki Józsefné elnökhelyettesnek is el kell eljárnia.
Más hozzászólás nincs, így az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Virág József elnök személyes érintettségére hivatkozva -a Nektv. 30/H.§.(2) bekezdésére
tekintettel – kéri a szavazásból történő kizárását.
* aki egyetért azzal, hogy a CKÖ elnöke részére havi 7.000,-Ft, a CKÖ elnökhelyettese
részére havi 5.000,- Ft összegű telefonkártyát vásároljon feladatai ellátásáhozt és formájában,az kérem igennel szavazzon.
Virág József elnök megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igennel elfogadta a határozati
javaslatot.
12/2011.(VIII.29.) CKÖ határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete elfogadta, hogy
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- Virág József CKÖ elnök havi 7.000,- Ft
- Berki Józsefné CKÖ elnökhelyettes havi 5.000,- Ft
telefonhasználatban részesül kártya feltöltéssel.
Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: CKÖ elnök

2.3. Pályázat
Virág József elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség van drogprevenciós pályázat
benyújtására.
100.000 – 3.000.000 Ft-ig, melyből biztosítani kell a CKÖ – nek 10% önrészt. Az önrész
biztosítását nem pénzben, hanem feladatellátással, élőmunkával javaslom biztosítani.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ drogprevenciós pályázatban vegyen részt és a szükséges
10 % önrészt feladatellátással és élőmunkával biztosítsa,- az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapítja, hogy a testület 3 igen, egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
13/2011.(VIII.29.) CKÖ határozat
Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő – testülete elfogadta, hogy a CKÖ
drogprevenciós pályázatban vesz részt és a szükséges
10 % önrészt feladatellátással és élőmunkával biztosítja.
Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: CKÖ elnök

Virág József elnök: Tájékoztatja a képviselő testületet Kovács Pálné CKÖ tag lemondott.

Más kérdés, felvetés, hozzászólás nincs,- az elnök az ülést bezárja.

____________________________
Virág József
Elnök

_____________________________
Berki Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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