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Jegyzőkönw

Készült: Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormeínyzatok Képviselő-testületének 2016.
március 16.-án 16 órai kezdettel megtatott nyilvános üléséről.

Ülés helye: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős

Jelen vannak: Ignácz Gábor Pál
Ignácz Gábor Pálné
Srágli Józsefné

elnök
elnök helyettes
képviselő

aljegyzőRendes-Somlai Eszter

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Ignácz Gábor Pál elnök: Üdvozli a megjelenteket. Megállapitja, hogy az3 fő testületi tagból
3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Srágli Józsefnét.

A teStület a javaslattal egyetért.

Ignácz Gábor Pál elnök: Javaslatot íesz az ülés napirendjóre. A képvelő-testület a javaslat
alapjén az alábbi napirendet fogadja el:
1.1 2016. évi költségvetés módosításaról
Előteiesáó: Ignácz Gábor Pál elnök
2./ Húsvéti ajándékozásról
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l.) 2016. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő; Ignácz Gábor Pál elnök

Ignácz Gábor pál elnök: Az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja módosítani az
önkormányzatuk idei évi költségvetését. Megnövekedett a bevételi oldal a Magyar
Allamkincstrir visszajelzése alaplán, ez&t a dologi kiadásokra és az ellátottak támogatáiára
plusz 130 e - 130 e Ft került, Javasolja meggondolásra, hogy számítógépet és nyomtatót
szerezzenek be a tavasz folyamán a munkájuk segítése céljából. Javasolja a módosított klt.
elfogadását.

A testület a javaslattal egyetért.

A KéPviselŐ-testület 3 igen szavazalltal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
haíá!íozatoí hoztai



3/201ó. (rL 16.) RNÖ határozat

Kisszölős Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testtilete a Kisszólős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
20l 6. évi költségvetését módosítja.
(A_módositott költségvetés a jegyzőkönyv mellékelte.)
Felelős; Ignácz Gábor Pál elnök
Határidó: folyamatos

2.) Húsvéti ajándékoásnót
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

lgnáez Gábor pál eln6k Jarasolja húsvéti csomagok vásarlásit. szfuniti§a szerint 17 család
36 gyemrekéröl van só,500,-Ft-os csomagokkal .iri-oluu az 18 e Ft. Ezen felül javasol egy
hagyományővő húsvéti napot tartani, nreiyen tojásfestés, tojásdíszítes és egyéb kézmúű
elfoglaltságok lennének. valamint hagyományos húsvéti reggeiit tartanának az érdeklódóknek
sonkával, fótl tojiissal stb. Javasol mindösszesen 56 e Ft-or iiktlorríteni ezen célra.

A testület a javaslattal egyetért.

A képviseló-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
hatiirozatot hoáa:

412016, (Iil.l6.) RNÖ határozat

Kisszólős Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy dónt.
hogy a községben éló 36 roma gyermek számára húsvéti
csomagot biáosít, valamint Hagyományórző Húsvéti
Rendezvényt tart 2016.03.26. napjfu, melyre
mindösszesen 56.000,-Ft-ot biáosít a 2015. évi
pónzrrraradvány terhére.
Felelós: lgnácz Gábot PriI elnirk
Határidó: 20t 6. március 29.

Ignácz Gábor Pál elnök a testületi ülést 16 óra l0 perckor berekesáette.
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