
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: 2008. december 18-án 15.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal 

kistermében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének  üléséről. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Géczy Nándor képviselő 
 Pifka Vince mb. aljegyző 
 Pásztorné Mócsány Ilona jegyzőkönyvvezető  
 
Rácz Csaba József elnök:  
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az 15.00 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
NAPIREND: 
 

1. 2008. év végi záróülés 
2. 2009. évi közmunkaprogram lehetőségeinek megbeszélése 
3. Egyebek 

 
1. 2008. év végi záróülés 
 
Rácz Csaba József elnök:  
Sor került az év utolsó ülésére, ezért szeretné megköszönni a jelenlévőknek a munká-
ját, segítségét. Külön megköszöni a hivatal segítségét. 
 
2. 2009. évi közmunkaprogram lehetőségeinek megbeszélése 
 
Rácz Csaba József elnök:  
2009. évben lehetőség lesz rész venni a közmunkaprogramban. Ismerteti az Út a mun-
kához kormányprogramban előírtakat. Elmondja, hogy együttműködés keretében fog-
ják a közmunkaprogramban résztvevőket kiválasztani a polgármesteri hivatal vezetői-
vel és a közmunkaprogram szervezőivel. Kéri a jelenlévőket, hogy mérjék fel ismeret-
ségi körükben, kik azok a személyek akiket e programba be lehet vonni, valamint me-
lyek azok az önkormányzati feladatok, amelyeket ezen dolgozókkal el tudnak majd 
végeztetni. 
 
Kérdés nem volt. 
A jelenlévők valamennyien egyetértettek az elnök tájékoztatójával, örülnek a munkale-
hetőségnek. Időben jelezni fognak az elnök felé mind a munkavégző, mind az elvég-
zendő munkák tekintetében. 
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3. Egyebek 
Rácz Attila elnökhelyettes: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, a Dankó Pista út lakóinak kéréséről, mely szerint az út igen 
rossz állapotban van. A lakók azt is felvállalnák, hogy ha a hivatal megveszi a zúzott 
követ, ők szétszórják. Ebben kéri a segítséget. 
 
Pifka Vince mb. aljegyző: 
Kérésüket jelezni fogja a műszaki osztály felé. 

A képviselő-testület a fent elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette. 

Rácz Csaba József CKÖ elnök ezek után az ülést 15.50 órakor bezárta, a jelenlévők-
nek kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván. 

 
k.m.f. 
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