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Készülí: Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Képviseló-testületének 2015. január
30.-an 10 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséról.

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős

Jelen vannak: Ignácz Gábor Pál elnök
Snígli Renáta elnök helyettes
Srágli Józsefné képviselő

Rendes-SomlaiEsáer aljegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Ignácz Gábor Pál elnök: Üdvozli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 3 fő testületi tagból
3 fő jelen van, az ülés határozatképes, aá megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Srágli Renátát.

A testület a javaslattal egyetért.

Ignácz Gábor Pál etnök: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képvelő_testület a javaslat
alaplén az alábbi napirendet fogadja el:
1./ onkormanyzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnók
2./ SZMSZ módosítása
Elóterjesztó: Ignácz Gábor Pál elnök
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1.) Önkormányzattal kötött eryüttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

Ignácz Gábor pál elnök: Javasolja az együttműködési megállapodás érvényben tartását,
módosítasi javaslata nincs.

A testiilet a javaslattal egyetért.

A KéPviselótestiilet 3 igen szavazallal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
haíí!íozaíot hozla
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