
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Buj község Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 6-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csikós Ernő elnök, 

    Kuprák Mária, 

    Nonó Elemér, 

     

Tanácskozási joggal meghívott: Dr.Laczják István jegyző. 

 

Csikós Ernő az önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 

képviselőből három fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

A képviselőtestület a meghívóban kiküldött napirendeket egyhangúlag elfogadta, más 

napirend tárgyalására javaslat nem érkezett. 

 

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2010. I. félévi beszámolójának elfogadása. 

 

Előadó: Elnök. 

 

Írásbeli előterjesztés alapján. 

 

Csikós Ernő elnök: 

 

Az írásos előterjesztést mindannyian megkaptátok, várom a hozzászólásokat. 

 

Kuprák Mária képviselő: 

 

Szerintem az I.féléves beszámolóval kapcsolatban mindent rendben van, azt javaslom 

elfogadásra. 

 

Nonó Elemér képviselő: 

 

Javaslom én is elfogadásra az önkormányzat I. féléves beszámolóját. 

 

Csikós Ernő elnöke:  

 

Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. 

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 
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   KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETÉNEK 

     9/2010.(IX.06.) KÖT 

       h a t á r o z a t a 

 

   A képviselőtestület 

   az önkormányzat 2010. I.félévi beszámolóját elfogadja. 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2010.évi költségvetésének módosítása. 

 

Előadó: Elnök. 

 

Írásbeli előterjesztés alapján. 

 

Csikós Ernő elnök: 

 

Ebben a napirendben is megkaptátok az előterjesztést, melyből láthatjátok, hogy a 

módosításra, az előirányzatok csökkentése, illetve emelése miatt van szükség. Várom a 

hozzászólásokat. 

 

Nonó Elemér képviselő: 

 

Nincs ezen mit beszélni, helyére kell tenni a számokat, javaslom, fogadjuk el a módosítást. 

 

Csikós Ernő elnök: 

 

Amennyiben más hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. 

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

   KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETÉNEK 

     10/2010.(IX.06.) KÖT 

        h a t á r o z a t a  

 

   A képviselőtestület 

   az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását elfogadja.  

 

III. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

Tárgy: Beszámoló a falunapi rendezvényről. 

 

Előadó: Elnök. 

 

Szóbeli előterjesztés alapján. 
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Csikós Ernő elnök:  

 

Augusztus 28-án tartottunk a falunapot, ahol igen sok vendég jelent meg, kb 100 fő. 

Babgulyát főztünk, ami most el is fogyott, nem úgy, mint az elmúlt évben. Nagyon örültem a 

sok látogatónak, akiket az egy tál ételen felül, még egy üdítővel és kávéval is 

megvendégeltünk. 

 

Nonó Elemér képviselő: 

 

Nagyon jól éreztük magunkat, minden úgy sikerült ahogy terveztük, remélem, hogy jövőre 

ismét tudunk szervezni egy ilyen napot. 

 

Csikós Ernő elnök: 

 

Amennyiben más észrevétel, kérdés, nincs, szavazásra teszem fel a falunapról készült 

beszámolót. 

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

   KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETÉNEK 

     11/2010.(IX.06.) KÖT 

         h a t á r o z a t a  

 

   a képviselőtestület 

   a falunap megtartásával kapcsolatos beszámolót elfogadja.  

 

E g y e b e k : 

 

Nonó Elemér képviselő: 

 

Jelzéssel szeretnék élni az elnök úr felé, hogy az Arany János utca nagyon gazos, le kellene 

kaszáltatni, és még annyit, hogy nagyon sok gazdátlan kutya található az utcán, és mivel 

megkezdődött az iskola, a gyermekek félnek egyedül közlekedni. Valamit tenni kéne ellene. 

 

Csikós Ernő elnök: 

 

Fogom jelezni az illetékesek felé. Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy az ülést 14,45 h-

kor bezárom. 

 

 

     Kmft. 

 

 

 

 

Csikós Ernő        Kuprák Mária 

Elnök         jkv.hitelesítő  
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Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 06-án megtartott 

üléséről. 

 

 

Tárgykód: N A P I R E N D E K :  Határozat száma: Lapszám: 

 

 

 

G3  Az önkormányzat 2010.  

I. félévi beszámolójának 

elfogadása.     9   13 

 

 

 

G5  Az önkormányzat 2010. évi 

  Költségvetésének módosítása.  10   13 

 

 

G2  Falunapi rendezvény tartásáról 

  Beszámoló.     11   14 

 

  E g y e b e k : 

 

 

 

 

B u j, 2010. szeptember 06. 

 

 

 

 

        Csikós Ernő 

        elnök 

 


