Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV. 145-4/2012.
JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 30-án (szerdán) 8 órakor a
Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Sárközi János József elnök,
Lakatos Ferenc elnök-helyettes,
Kovács György képviselı
Távolmaradását jelezte:

ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Tamás Lázárné költségvetési ügyintézı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, amelyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
megállapodás jóváhagyása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök

kötendı

együttmőködési

kötendı

együttmőködési

2. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Sárközi János József elnök
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Sárközi János József: Ismerteti az elıterjesztést. Az irodai bérleti díjat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatnak kell biztosítani 2013. január 1-tıl. Polgármester úrral
egyeztetni fog arról, hogy a bérleti díjat a város biztosítsa 2012. január 1-tıl
visszamenılegesen. Ha nem tudnak polgármester úrral megállapodni, akkor a Vagyonkezelı
Kft. felé fennálló tartozást ki kell fizetni. A Vízmő Kft. felé fennálló tartozás rendezve lett.
Ha a nemzetiségi önkormányzat testülete hoz egy döntést a költségvetésének módosításáról,
akkor a Polgármesteri Hivatal miért nem tudja az adott elıirányzatot automatikusan
rendelkezésre bocsátani? Az elızı ülésen döntöttek arról, hogy a decemberi évzáró
rendezvény helyett majálist tartanak, a rendezvényre 300.000 Ft-ot biztosítottak. A Pénzügyi
Osztály részérıl ezt meg lehet érteni, viszont nem tudták a pénzt felvenni, a rendezvényt nem
tudták megvalósítani. A feladatcélú támogatásokkal kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta,
hogy a nemzetiségi önkormányzatok a támogatást legkésıbb június 30-ig megkapják.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
17/2012. (V.30.) SZRNÖ határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötendı megállapodás jóváhagyása
1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. §-a és a 159. § (3) bekezdése
alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötendı együttmőködési megállapodást az elıterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza
együttmőködési megállapodás aláírására.

elnökét

az

Határidı: 2012. június 1.
Felelıs: Sárközi János József elnök
2. napirendi pont:
Egyebek
Sárközi János József: Javasolja, hogy a testület jegyzıkönyv-hitelesítınek Lakatos Ferenc
elnök-helyettest válassza meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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18/2012. (V.30.) SZRNÖ határozat
Jegyzıkönyv-hitelesítı megválasztása
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselı-testülete jegyzıkönyv-hitelesítınek Lakatos
Ferenc elnök-helyettest választja meg.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Sárközi János József elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a képviselı-testület ülését 8 óra 20
perckor berekeszti.
Kmf.
Sárközi János József
elnök
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Lakatos Ferenc
elnök-helyettes

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezetı
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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