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Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. augusztus 11-i ülésén

Jelen vannak:

Bánfi József Attila elnök
Rostás Zsolt képviselő
Pusztai József képviselő
Romhányi Tiborné képviselő
Balogh József képviselő

Bánfi József Attila elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 5 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rostás Zsolt képviselőt.
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett
javaslatot 5 igen szavazattal, elfogadják.
Bánfi József Attila elnök: Az írásban kiadott napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat
5 igen szavazattal, elfogadják.
Napirendi pontok:
Döntés a ”Roma nap 2010” című rendezvény megszervezéséről

Előadó: Bánfi József Attila elnök

Bánfi József Attila elnök: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Döntés a „Roma nap 2010” című rendezvény megszervezéséről
Előadó: Romhányi Tiborné - képviselő

-2Romhányi Tiborné – képviselő: A Szarvasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.
augusztus 20-án 15 órától az Arató P. utcai sporttelepen „Roma nap 2010” címen
rendezvényt kíván megvalósítani. A rendezvény lebonyolítására 450.000 Ft-ot kíván
felhasználni
Kéri az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslatok elfogadását.
Bánfi József Attila elnök: Nem tartja célszerűnek a rendezvény lebonyolítását a rövid
szervezési idő miatt, ami kétségessé teszi a rendezvény sikeres kimenetelét. A rendezvény
későbbi időpontban történő megtartását javasolja. Báni József már korábban megkereste az
önkormányzatot, hogy labdarugó tornát kíván augusztus 21-én szervezni, így mindkét
rendezvény lebonyolítása akadályoztatva lenne.
A rendezvény megszervezése nem átgondolt, a feladatok kiosztása nem egyértelmű. Nincs
döntés arról, ki, milyen feladatokat vállal.
Rostás Zsolt képviselő: A rendezvény lebonyolításához az épületet nem kívánják használni,
a pályán sátrakban szeretnék elhelyezni a szükséges kellékeket.
Megállapítja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat – 5 képviselő van jelen – 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
17/2010.(VIII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a „Roma nap 2010” című
rendezvény létrehozását támogatja, 450. 000Ft értékben, mely összeg a kisebbségi
önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Romhányi Tiborné-képviselő
Rostás Zsolt-képviselő
Bánfi József Attila elnök: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
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Írásba foglalva: 2010. augusztus 11.
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