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Kisszőlős Roma Nemzetiségi Onkornrállrzatok Képviselő-testületének

3

1

-án 14 órai kczdettel megtaftott nl-'ilr,ános ülésérő1.

2015.

Ulés helye: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős

Jelen vannak:

Ignácz Gábor Pál
Srágli Renáta
Srágli Józsefné

elnök
elnök hel),etteS
képviselő

Rcndes-SomlaiEszter aljegyző
Az ülésen érdeklődő

nem jelent meg.

Ignácz Gábor Pál elnök: Üdvozli a megjelenteket, Megállapítja. hogv az 3 fó testületi tagból
3 lő jelen van. az ülés határozatképes. azt megnyitja. Jar,asolia jeg.vzőkönyv hitelesítőrrek
Srágli Renátát.

A testület

aj

avaslattal egyetért.

Ignácz Gábor Pál elnök: Javaslatot 1esz az ülés napirendjére. A képvelő_testület
alapján az alábbi napirendet fogadja el:

a

javaslat

Együttműködési megállapodások
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök
2./ Húsvéticsomag
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök
3./ Elnök tisaeletdíja
Előter|esztő: Igrrácz Gábor Pál elnök
1./

l.) Együttműködési megállapodások
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök
lgnácz Gábor Pál elnök: Ismerleti a szándékát, hogy a kölcsönös segítésérdekében a lehető
legtöbb szervvel kössenek együttmúködési megállapodást. Javasolja megkötni a
megállapodást a Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önlormánl zanal es az Ajkai
Rendőrkapitánysággal. valamint a jövőben a Somlór,ásárhel1,,i Általrfuos Iskolával. a máltai
szeretetszolgálattal. a Magyar vöröskereszttel. a Sonilószőlősi óvodával és a Somlószőlősi _
Somlójenói és Borszörcsöki Roma Nemzetiségi Önkomráni zattal

A teStülct

a

javaslattal eg},etéfi.

A

KéPviselŐ-tcstület
halározatot hozta:

3 igen szavazattal. ellenszal,azat és tartózkoclás nélkiil a

1/201 5.

kör,etkezó

0ll. 3l.) RNÖ határozat

Kisszőlős Ronla Nemzetiségi Örrkormánvzata

eg!,-üttműködési megállapodást kír,árr kötni az Ajkai
Rendőrkapitánl,sággal" a Somlószőlősi Napköziotthonos
Or"odával. a Magl,ar Máltai Szeretetszolgálattal a
Magy,ar Vöröskereszttel. a Somlól,ásárheh,i Rotna
Nemzetiségi .('lrtkornlán)zattal. Sorrrlószőlosi Roma
Nemzetiségi Onkormánl,zattal, a Borszörcsöki Roma
Nenrzetisógi Önkornránl,zattal. a Somlójenői Roma
Nemzetiségi Önkormánr zattal es a Sonrlór ásárhelr i
Széchen1 i lstrán Altalános lskoláral.
A képl,iseló-testület felhalalm azza Ignácz Gábor Pál
elnököt a nregállapodások aláírására.( A megkötött
megállapodások a jegy,zőkönyv nellékletét képezik.)
Felelős: Ignácz Gábor Pál elnök
Határidő: fol},amatos

2,) Húsvéticsomag

Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

Ignácz Gábor pál elnök: Javasolja a községben élő roma gyermekek részérehúsvéticsomag
kiosztását. l6 család részére34 g5,ermeknek nrindösszesen maximum 40 e Ft értékben. nrely
kiosztására felkéri Srágli Józsefné-t

A testület

A

a

javaslattal egyetért.

KépviselÓ-testület

határozatot hozta:

3 igen

szavazaííal^ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

5/2015. (III. 31.) RNÖ határozat

Kisszőlös Roma NeInzelisegi Önkormánvzata úg}. dönt.
hogy maximum 40.000._Ft értékbenhúsvéticsomagot ad
a Kisszólős községben élő roma gyermel számíra
mindösszesen 34 fo részérea 2015. évi költségvetése

terhére.

Felkéri Srgáli Józsefné képviselőt a csoniagok kiosztásara.
Fe]elős: Orsós Valter elnök
Felelős: Ignácz Gábor Pál elnök
Határidő: 2015. április 7.
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Felelős: lgnácz Gábor Pá] elnök
Fiatáridő: lol).alnatos
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lgnácz Gábor Pál elnök a testületi
üIést l4 óra 30 perckoI berekesztetle.
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