Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

524-4/2015
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Képviselő-testület 2015. április 30-án 900 órakor megtartott üléséről
Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak: Barabás Vilmosné, Raffael Szilvia
Tanácskozási joggal jelen vannak:
dr. Tarnai Kitti hatósági csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető: Gelencsér Renáta
Barabás Vilmosné elnökhelyettes asszony
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Egy fő,
Kun Józsefné, elnök asszony igazoltan van távol. Ezzel a Képviselő-testület ülését
megnyitom. A jegyzőkönyvet Raffael Szilvia képviselő asszony fogja hitelesíteni. Az idő
rövidsége miatt a meghívás telefonon történt. Javasolom, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontot tárgyalja meg a testület.
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a felsorolt napirendi ponttal?
A Képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
18/2015. (III.19.) R.N. Kt. normatív határozata
Napirend elfogadása
(2015. április 30.)
H a t á r o z a t
1./ Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 30-i
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Javaslat a Százszorszép Óvoda részére támogatás nyújtására
2./ Ezen határozatról értesül:
- Kun Józsefné elnök
- Nagy Erzsébet jegyző

A napirendi pont elfogadása után megkezdődik a tárgyalása.

1.) Napirend
Javaslat a Százszorszép Óvoda részére támogatás nyújtására
Előadó: Barabás Vilmosné elnökhelyettes asszony
Barabás Vilmosné elnökhelyettes asszony
Arra a döntésre jutottunk, hogy szeretnénk a Százszorszép Óvoda mindkét tagintézményébe
járó hátrányos helyzetű gyermekek, tekintet nélkül a származásukra eljuthassanak a 2015. évi
kirándulásra. A támogatás mértékét 50.000 forintban állapítottuk meg, amelyet a Micimackó
Alapítvány számlájára szeretnénk utaltatni.
Továbbá szeretnénk, ha az óvoda minden kis tagja a kirándulás alkalmával egy gombóc
fagyiban, illetve egy pohár üdítőben részesülne, de ezt majd az óvónők elintézik.
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjaitól, hogy ki ért egyet a Százszorszép Óvoda
gyermekeinek támogatásával?
A Képviselő-testület tagjai 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
19/2015.(IV.30.) R.N. Kt. határozata
A Százszorszép Óvoda részére
támogatás nyújtása
Határozat
1./ A Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Százszorszép Óvoda részére 50.000,- forint támogatást nyújt csoportpénz kiegészítésére
annak érdekében, hogy a rászoruló gyermekek is részt vehessenek a kirándulásokon és az
ahhoz kapcsolódó programokban.
2./ A támogatott intézmény a támogatás összegével a felhasználást követő 30 napon belül,
legkésőbb 2015. december 31. napjáig elszámol (tisztasági csomaghoz kapcsolódó költségek,
papír és írószer, rajzeszközök, programbelépők, buszköltség, kiránduláshoz kapcsolódó egyéb
költségeket tartalmazó) számlákkal.
3./ Felkéri Ginál Róbert gazdasági vezetőt, hogy az 1./ pontban szereplő összeg átutalásáról
gondoskodjon, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe tervezze be.
4./
Határidő: 2015. május 07.
Felelős: Ginál Róbert gazdasági vezető
5./ Ezen határozatról értesülnek:
- Kun Józsefné elnök
- Nagy Erzsébet jegyző
- Ginál Róbert gazdasági vezető
- Kerekné Markovits Julianna óvodavezető

A rendkívüli ülésen több napirend nem volt, az elnökhelyettes asszony megköszönte a
megjelenést, majd az ülést 906-kor bezárta.
K.m.f.

Barabás Vilmosné
nemzetiségi önkormányzat
elnökhelyettese

Raffael Szilvia
jegyzőkönyv hitelesítő

