Szám: Ssz/147 -4 12016.

Jegvzőkönw

KészÜIt: Kisszőlős Roma Nenrzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2016. július
28.-án 13 órai kezdettel megtaftott nyilvános üléséről.

Ulés helve: Képviselő{estület hivatala Kisszőlős
Jelen

vannak:

Ignácz Gábor Pál
elnök
Ignácz Gábor Pálné elnök helyettes
Srágli Józsefné
képviselő

Rendes-SomlaiEszter a|jegyző
Az ülésen érdeklődő

nem jelent meg.

Ignácz Gábor Pál elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az3 fő testületi tagból
3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv hitelesít8nek
Ignácz Gábor Pálnét.
A testület a javaslattal egyetéft.

Ignácz Gábor Pál elnök: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képveló{estület
alapján az alábbi napirendet fogadj a

Elnöki megbízatás visszaadása
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök
1

el

a javaslat

:

./

Elnöki megbízatás visszaadása
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök
1.)

Ignácz Gábor pál elnök:

A sok elfoglaltsága miatt lemond elnöki tisájéről, a képviselői
státuszáról azonban nem. A megállapított 5.000,-Ft / hó tiszteletdíjat javasolja továbbra is a
leendő elnök részéremegszavazn i.

Ignácz Gábor Pálné elnök helyettes: Javasolja Srágli Józsfnét elnökrek.

A

KéPviselŐ+estület 3 igen szavazaííal, e|lenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
haíározatoí. hozía:

ó2Oló. (VIt.28.) RNÖ határozat
Kisszőlós roma nenzetiségi önkonrrányzata a képviseló-

testület elnökéiil Srágli Józsefné
nregr,álasztotta.
Felelős: Rerrdes-Sornlai Eszter. aljeg_vzó
Határidó: azonnal

képviselót

lgnritz Cábor Pálné elnök he\.ettes: Jar asol-ia lravi 5000.-Ftt§ ti§zteletdíi nrcgáltapítását
auguszttls l. napjától az elnök asszony részére.

A

képviseló-testület 3 igen szavazattal. ellenszavazat és tanózkodris nélkül a kör,etkezó

határozatot hozta:

7/2016.

(Vn.28.) RNÖ hgtározat

Kisszólős Roma Nemzetisegi Önkomrányzata úgy dönt.
hogy Srágli Józsefné elnök részére2016.08.0l. napjától
havi 5.0ü}.-Ft tisaeletdiiat állapít meg a 2016. évi
költségvetése terhére.
Felelös: Srrigli Józselhé elnök .
Rendes-Somlai Eszter aliegyzö
Határidó: folyamatos

Srágli Józsfrré elnök a tesületi ülést 13 óra l0 perckor berekesztette.
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Rendes-Somlai Eszter
allegyző
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