
Szám,: Ssz/ 124 -3 l20l8.

Készült: Kisszólős Roma Nemzetiségi Önkormanyzatok Képviselő-testiiletének 2018,
március 12. napjrán 10 órai kezdettel megíartott nyilvÁs üléséről.

Ülés helye: Képviseló-testület hivatala , 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.

Je|en vannak: Snígli Józsefné elnök
Ignácz Gábor Pálné elnök helyettes

Dr.Szabó-HaászHajnalka aljegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

srágli Józsefné elnök Üdvozli a megielenteket, Megállapítja, hogy az2 fő testiileti tagból2
fó jelen van, az ülés haüírozatképes, azt megnyitja. Jávásolja- jegyzőkönyv hitelesiüinek
Ignácz Gábor Pálnét.
A testiilet a javaslatial egyetért,

Srágli Józsefné elnök: Javaslatot te,sz az ülés napirendjére. A képvelő-testtilet a javaslat
a|apjén az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Húsvéti ajándékozás
Előterjesáő: Srágli Józsefné elnök
2.) Szociális célú támogatás
Előte{esztő: Srágli Józsefrré elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Húsvéti ajándékozás
Előterjesztő: §rágli Józsefné elnök Javasolj4 hogy készítsenek a gyermekeknek össze
húsvéti csomagot, a családoknak szintén, összesen-45 gyermek és lj család részére. A
csomagokra 180 000 Ft felhaszrrálását javasolja.

A testiilet az elhangzottakkal e1yetért.

A KéPviselŐ-testiilet 2 igen szavazaltá, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
határozatothozta:

4/2018. (III. 12.) RNÖ határozat

Kisszőlős RNÖ Képviseló-testiilete úgy dönt, hogy a
községben élő nemzetiségi 45 gyermek részére , vaiámint
a 15 család részére Húsvéti csomagot biáosít, valamint
húsvéti klubdélutánt szervez, A csomagokra és a
klubdéIutrfur szervezésére l 80.000,-Ft-ot biá&ír.
Felelós: Srágli Józsefné elnök:
Határidő: 2018.03.31,

l



2./ Szociális célú támogatás
Előterjesztő: Srágti Józsefné etnök

srágli Józsefné elnök: Javasotj4 hogy szociális céllal adjanak át kisszőlős
Önkormányzatának 20.000,-Flot, melyet ."oiiafi. célokra használhatna fel a 2018. évben.

A testiilet az elhangzottakkal egyetért.

A KéPviselŐ-testtilet 2 igen szavazatla), ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következó
hatarozatothoúa:

5/2018. (Iil. 12.) RNÖ határozat

§:.:::rő: RNÖ Képviselő_testíilete úgy dönt, hogy
20.000.-Ft táfunogatiist nyújt szociális célra Kisszőús
Község Onkorm ány zaíának.
Felelős: Srágli Józsefrré elnök:
Határidő: folyamatos

Snígli Józsefné elnök a testíileti ülést 10 óra 20 perckor beíekesáette.
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