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Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 3-i rendes
üléséről.
Jelen vannak: Kosztáné Kótai Katalin, Ferenczi Jánosné, Rostás József képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Távolmaradt képviselő: Kozák László elnök - bejelentéssel
Ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kozák László elnök távolléte miatt Kosztáné Kótai Katalin elnök helyettes vezeti az önkormányzat ülését.
Kosztáné Kótai Katalin elnök helyettes:
Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 fő jelen van, a megjelenés 75 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Ferenczi Jánosné képviselő legyen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjeire, mely a meghívóval azonos.
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta
a napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend

Előadó

1. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Kosztáné Kótai Katalin
Elnök helyettes

2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról

Kosztáné Kótai Katalin
Elnök helyettes

3. Egyebek

Kosztáné Kótai Katalin
Elnök helyettes

Kosztáné Kótai Katalin elnök helyettes:
1. napirend: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről. Az anyagot írásban kiadták, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
13/2012.(IX.3.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Kozák László elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi I. féléves
gazdálkodásáról, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Kosztáné Kótai Katalin elnök helyettes:
2. napirend: Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról. Javasolja, hogy az
önkormányzat a következő soros ülését november végére tervezze.
Testületi ülés napirendjeinek javasolja:
1. A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása, előadó: elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról, előadó: elnök,
3. Egyebek.
14/2012.(IX.3.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Következő ülés idejének, és napirendjeinek meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a soron következő ülését
2012. november 22-én összehívja.
Az ülés napirendjei:
1. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Kozák László elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról
Előadó: Kozák László elnök
3. Egyebek
Felelős: az összehívásért: Kozák László elnök
Határidő: 2012. november 16.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
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3. napirend: Egyebek. A napirend szóbeli. Elmondja, hogy 2012. szeptember 14-15-16-án
Őszi Folklór Fesztivál kerül megrendezésre a Sportpályán. Javasolja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat főzzön a nemzetiséghez tartozók részére. A főzés költségeire 15 ezer Ft-ot
javasol jóváhagyni az ez évi költségvetés terhére
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület meghozta (3 igen szavazattal) a következő határozatát:
15/2012.(IX.3.) számú Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
Az „Őszi Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén” nevű rendezvényen való részvétel költségeiről
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Kosztáné
Kótai Katalin elnök helyettes javaslatát és a következő döntést hozza.
A Képviselő-testület az „Őszi Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén” nevű rendezvényen való részvétel (főzés) költségeire 15.000,- Ft-ot hagy jóvá. A főzéssel
Ferenczi Jánosné képviselőt bízza meg.
A pénzösszeg felhasználását számlával kell igazolni.
A határozatról értesülnek:
1. Kozák László elnök
2. Ferenczi Jánosné képviselő
3. Polgármesteri Hivatal - Pénzügy, Helyben
Kostáné Kótai Katalin elnök helyettes:
Mivel több kérdés vélemény nincs, megköszöni a mai ülésen való részvételt, majd az bezárja.
K.m.f.

(:Kosztáné Kótai Katalin :)
elnök helyettes

(:Ferenczi Jánosné:)
jegyzőkönyv hitelesítő

