JEGYZŐKÖNYV
Készült a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén, 2011. november 16-án 15.00 órakor, a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.
Jelen vannak:

Lakatos Tibor
László Imre
Lakatos Tiborné

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Lakatos Tibor elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a kisebbségi önkormányzat
határozatképes, 3 tag van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Lakatos Tibor elnök: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a tagok a napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő CKÖ elnök helyettes, László Imre továbbképzési támogatásáról, a közigazgatási
ügykezelői alapvizsgához a 174/2011. (VIII. 31) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése illetve a 22. §. (1)
és (2) bekezdése alapján.
Lakatos Tibor elnök: Megszavazzák László Imre elnök helyettes továbbképzésének támogatását,
mivel az alapvizsgáról szóló törvény alapján tesz neki eleget. Aki László Imre elnök helyettes
továbbképzési támogatásával egyetért, szavazzon.
10/2011. (11. 16.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozat:
Gyömrői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt László Imre elnök helyettes továbbképzési támogatásáról,
a közigazgatási ügykezelői alapvizsgához a 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
1. § (4) bekezdése, illetve a 22. § (1) és (2) bekezdése alapján.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal

2. napirendi pont:
Mikulás ajándékozási szándék helyi kisiskolások részére (125.000,- Ft)
Lakatos Tibor elnök: Mikulás ajándékozásra 125.000,- Ft-ot terveztek be. Ebbe segítséget kérnek,
mivel a hátrányos helyzetű gyermekeknek szeretnének ajándékot osztani. Szeretnék tudni, hogy
Gyömrőn körülbelül hány ilyen gyermek van.
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Volcz Zoltánné testületi irodavezető: Meg tudják adni a hátrányos helyzetű gyermekek létszámát,
intézményenként.
Varga Ernő jegyző: Iskolánként megadják a hátrányos helyzetű gyermekek létszámát és az igazgatók
elmondják, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében adják át az ajándékokat.
Lakatos Tibor elnök: Aki a hátrányos helyzetű gyermekek elmondottak szerinti ajándékozásával
egyetért, szavazzon.
11/2011. (11. 16.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozat:
Gyömrői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt a hátrányos helyzetű gyermekek mikulás ajándékozásáról.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezet megtárgyalásáról, a
munkaterv elfogadásáról, továbbá a 2011. évi állami támogatás 2012. évben történő
felhasználásáról és annak a 2012. évi költségvetésbe történő beépítéséről.
Lakatos Tibor elnök: Megkéri Kissné Páska Andreát, hogy számadatokkal segítsen nekik a jövő évi
költségvetés megtervezésében.
Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Jelenlegi költségvetésükből lejön a szakvizsga díja, a 125.000,forint a hátrányos helyzetű gyermekek mikulás ajándékaira. 150.000,- forint körüli összeg maradt
nekik eddig a 2010. évi áthozottal együtt. Ehhez jön még a 209.000,- forint, ha megadja jövőre az
állam. Ebből kellene a 2012-es évben gazdálkodni.
Lakatos Tibor elnök: Aki a fennmaradt összeg 2012. évi költségvetésbe történő beépítésével, és a
2012. évi munkatervvel egyetért, szavazzon.
12/2011. (11. 16.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozat:
Gyömrői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2012. évi költségvetését és a 2012. évi munkatervét elfogadja.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal
Lakatos Tibor elnök: Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
K.m.f.
Lakatos Tibor
elnök

László Imre
elnök-helyettes
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