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KészÜlt: Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormanyzatok

Képviselő-testületének 2015.
december 4,-én 17 őraikezdettel megtartott nyilvános üléséről, meiy közmeghallgatás.
Ülés helve: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős
Jelen vannak:

Ignácz Gábor Pál
Ignácz Gábor Pálné
Srágli Józsefné

Rendes-Somlai Eszter

elnök
elnök helyettes
képviselő

aljegyző

Az ülésen 8 fő érdeklődő jelent meg.
Ignácz Gábor Pál elnÖk: ÜdvOzli a megjelenteket. Megállapítla,hogy az3 ftí testületi tagból
3 fo jelen Yaí\ az ülés határozatképes, aá megnyitja. JavasoUa jigyzőkönyv hitelesítőnek
Srágli Józsefnét.

A testület a javaslattal egyetért.
lgnácz Gábor Pál elnök: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képvelő-testület

alapjrán az alábbi napirendet fogadja el:

1./ RNÖ 2015. évi munkáj árőlbeszámolő,2016.
Előterj eszt ő: Ignácz Gábor Pál elnök

a javaslat

évi tervek ismertetése

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) RNÖ 2015. évi munkáj árőtbeszámolóo 20l6.évi tervek ismertetése
Előterj esz tőz lgnácz Gábor Pál elnök

Pál elnök:

A

a 2015. évben elvégzett munkákat. lakosokat
részesítettékiskolááatási támogatást, szoeiálisan támog atta ahelyi önkorm ányzathoz segélyér
forduló romákat, felülvizsgálták az önkormányzattal kötött együttműködési megáltapoáas es
az SzMSZ-üket, mikulás csomagot osztottak a mai napon. Ismét be szeretnék nffitani
PálYázatllkaí számitőgépre és multi funkciós nyomtatőra, mert idén nem sikerült, továbbia is
támogatni kívánj ak az iskoláskorú gyermekeket.
Ignácz Gábor

Ismerteti

Neki, mint elnöknek van havi 5e Ft-os b{üttó tisáeletdíj4 a testíilet többi tagia juttatísban
nem részes$l.

Kiadásaik a követkeák voltak: banlrú<öltsége§ tiszteletdíja Roma nap megvalósítása, hi§véti
ajándékozás, iskolrázüahás trámogaíása Télapó és kanácsonyi ajállrőékozÉs
Bevételeiket teljes egeszében az állami normafiva kepezte.
Kérdés,horzászőlás nem történl

Ignácz Gábor Pál elnök Javasolja abesaámoló elfogadását.

A

Képviselö-testíilet 3 igen snvazatral, elleaszaltaz,at é§ tarózkodá§ nélkül a következö
húfuozatathozta:
15/2015.

(XIL 4.}RNÖ határozaú

Kisszőlös Roma Nemzetiségi &rkormányzaía a évól
sáló besa{molót é§ a 2a15. évi tervekröl sáló
táj

ékoztatást elfogadj

a

Felelös: IgaaczGíbor Pál elnök
Haüáridő: folyamatos

lgnácz Gábor Pál elnök a testiileti ülést
Ünnepeket kívrán a megielenteknek.

l7

őra 30 perckor berekesáette, BékésBoldog
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