
Szám: Ssz/ l3-5 l20l7.

Jegvzőkönw

Készült: Kisszólős Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2017.
augusztus 7 . napján l0 órai kezdettel megtartott nyilvriLrros üléséről.

Ülés helye: Képviselő-testület hivatala , 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3,

Jelen vannak: Srágli Józsefné elnök
Ignácz Gábor Pálné elnök helyettes

Rendes-SomlaiEsáer aljegyző

Távolmaradását előre jelezte:Ignácz Gábor Pál képviselő

Az ülésen érdeklődó nem jelent meg,

srágli Józsefné elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 3 ftí testületi íagból 2
f<í jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitjá. Jávasolja legyzőkönyv hiteleúőnek
Ignácz Gábor Pálnét.
A testület a javaslattal egyetéfi.
srágli Józsefné elnök: Javaslatoí tesz az ülés napirendjére. A képvelő-testület a javaslat
alapjin az alábbi napirendet fogadja el:
1) Iskolakezdési támogatás és Kisszőlősi Roma Nap
Elótery'esztő: Srágli Józsefné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1) Iskolakezdési támogatás és Kisszőlősi Roma Nap
Előterjesztő: Srágli Józsefné elnök

srágli Józsefné elnök: Ismét meg szeretnék tartani az idei évben is a mar hagyományos roma
napot. Programra gondolt légvár, arcfestés, csillámtetoválás, elektroÁ;s kisautók a
gyerekeknek és megvendégelnék a megjelenteket, valamint az esí zfuásaképp bált tartanrának
körülbelül 35o.00o,-Ft összegben. Az óvodás és iskoláskoru gyemekeknák fiizet és egyéb
tanszereket, festéket, papaírt stb. íaíalmazó csomagot állít óisze. 24 gyermeket szá'molt
össze, maximum összesen 100 e Ft érlékűek lesznek a csomagok.

A testület az elhangzottaWal egyetért.

A KéPviselŐ{estÜlet 2 igen szavazaltal, e7lenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
hatétrozaíot ltozta:

1112017. (VIII.7.) RNÖ határozat

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormrinyzata
Képviselő * testülete úgy dönt, hogy
1. iskola és óvodakezdés támogatás céljából a

községben élő gyermekek szérnára csomagot biztosít
maximum 1 00.000,-Ft összértékben ;
2. Kisszőlősi Roma Nap-ot tart



2017.08.26. napján 1l ónítól , melyre 350.000,-Ft-ot
biztosít a2017 . évi költségvetése terhére.
Felelős: Sni,gli Józsefrré elnök:
Hatráridő: folyamatos

Srágli Józsefné elnök a testiileti iilést 10 óra 10 perckor berekesztette.
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