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TÁJÉKOZTATÓ A BERENTEI CIGÁNY NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ÉS BESZÁMOLÓ AZ
ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzetiség, korábbi nevén kisebbségi önkormányzatunk testülete 2011. január
19.-i ülésén választott meg elnöknek,

s fogadta el 2011. évi költségvetését.

Önkormányzatunk elnökhelyettese, Horváth István kezdeményezésére támogattuk
a helyi szociális földprogram kertészeti alprogramjának bevezetését, mely – az
uborka ellenes nyugat-európai kampány miatt – csak részben váltotta be a hozzá
fűzött reményeket.
Első 2011. évi rendezvényünk a múlt év áprilisában első alkalommal szervezett
kirándulás a miskolci vadas parkba ahol 90-en vettünk részt gyermek és felnőtt
egyaránt. A rendezvény 100 eft-os költségét önkormányzatunk fedezte.
Szintén áprilisban került sor sport rendezvényünk megszervezésére.

A foci

mérkőzéseken a környékbeli CKÖ-k fiataljai vettek részt, hat csapattal, összesen
60 fővel.
2011. június 20.-án a polgármester úr, az alpolgármester úr és települési
önkormányzati képviselők részvételével közmeghallgatást tartottunk. A több mint
20 fő helyi érdeklődő kérdéseire a települési és kisebbségi képviselők válaszoltak.
A települési önkormányzat által szervezett 2011. május 1.-i falunapon 1 órás
műsort adott a helyi cigány fiatalok alkotta kisebbség tánc csoport.
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2011. július hónapban a hajdúnánási strandra szerveztünk kirándulást, az
önkormányzat támogatásával. Az egy napos fürdésen, több csoportban közel 90-en
voltak.
2011. szeptember 1.-től a települési és kisebbségi önkormányzatok
együttműködésével
beindult a cigány felzárkóztató oktatás. Egyidejűleg
támogattuk a hátrányos helyzetű gyermekeket taneszközök beszerzésével.
2001. december hónapban mikulás ünnepséget rendeztünk a gyermekeknek,
vetélkedőkkel egybe kötve.
A nemzetiségi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának pénzügyi adatait a
települési önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelet tervezete illetve annak 3.,
4. és 16. mellékletei tartalmazzák. Önkormányzatunk részére nyújtott 600 eFt
összegű működési célú támogatásukat ezúton is megköszönöm.
Tájékoztatóm tudomásulvételét és a 2011. évi támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi beszámoló elfogadását kérve.
Berente, 2012. április 18.
Haga Gyula
elnök
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