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Nemzetiségi Örrkomrárryzatok Képvise ]ő{estületéne
szeptenber 27, napiá11 l3 órai kezdetlel rlegtartott nyih,ános ülóséIől,
Ülés helYe: Képviselő-tesliilet hivatala
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yannnk:
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Kjsszőlős, Rákóczi u. 3,

. 8483

Srágli Józscfiré
elnök
lgnácz Gábor Pálné elnök helyetles

ReDdes-Son]laiEszter aljegyző
Távolmaradását előIe ielezte:lgnácz Gábor Pál képviseló

Az ülésen érdeklődő llenl jelent meg.
Srágli Józsefné elnök Üdr,özli a megjelenteket. Megállapítja. hogy aZ 3 fő testületi tagból2
fő jelen varr, az ülés határozatképes, azt megnyitjá. Javásolja
legyzOkonyv hitolesítőnek

Ignácz Gábor Pálnét.
A testület ajavaslattal eg}rctéí.
srágli Józs€fné elnök: Javas]atot tesz az úlésnapireldjére, A képlelő-testület a jaYaslat
alapján az alábbi napirende1 1'ogadja el:

1J Beszámoló tskolakezdési támogatás és Kisszőlősi Ronra Nap -ró1
Előteriesztő: Srágli Józselhó elnök
2.) szám ílástechnikai eszköz vásrirlásáról

Előterjesztő: srágli Józsefné elnök
].) E!) ünmüköde5i megallapodás
Előterjesáő: Srágli JóZsefué elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1)Beszámoló Iskolakezdó§i támogatá§ és Kisszőlősi Rorna Nap -ról
Előterjesztó: Srágli Józsefné elnök
srágli Józsefnó e|nöki Ismerteti

aZ augusztus 26.-án Iezajlott ronla nap eseményci,

1

Volt

lógvár- alcíistés.csillánlteloválás. c]ektronos kisautók a gl,crekeknek
ós negvendógelték
a
'
nlegjelc teket. aZ est ZáIásaképp bált taíottak,

Ignácz..Gábor Pálnó clnölr helyctte§: Bcl]1utatia a fclr!,képekct aZ esenlénylöl_ kéri
a7

aljegvző asszollYt csatolia maid

a

jcg),ZiiköIrl,vhöz

a meglrir,ór,al egl,tltt.

§rágli Józsefné elnök: Kiosztásla kcfü]lek aZ iskolakczdési csollagok is a nelléklet lista
alapjáll ]3 család 25 cyer.neke szlirrára, Kéri beszámolója clfogaclásái

A

Kóp'jse]ó{estület

határozalot hozla:

2 igen sza,azalta].
1212017.

el]enszavazat és taíózkodás

.élkül a követkcző

(|x.27.) RNÖ határozaí

Kisszólős Ronra Nemzctiségi Önkornlán!zata Képl,iselő
testülcte úgy dijnt. Irog},iskola és ór,oclakcz<]és támosatás
íélhasználásáról, valanint a Kissző]ósj Ronra Nap-LóI izóJó

besZámolót e]lbgadja,
Felelős: Srág]j Józseíié clnök:
Határidó: fol!an]atos

számítástechnikai e§zköz vásárlásáról
Előterje§ztő: srágli Józsefné elnök

2.)

Snigli Józsefnó elnök: N4ir régola gondolkodik rajta. hogy szánítógépet vag). tabletet
kcllene oeszcleznl a rolnc iinkolmányzat javára. Hogy négis az olcsóbb nregoldásnál
maracljanak. javasolja tablct \,ásárlását. melyre m"rirnrl-J0 e Fiut.iarasol
]ekülöniteni.
Rendcs-somlai Eszter aljegyzó: A vásár]ást köletóen maid kéri az e]cktlonikai eszköz
papí.jait . hog}, leltálba tudják benni a Hivatalba, A cikius végén.pcdig be kell
szolgá]tatni
eg},esetlcges átadás-át\,élel esetén. akkor is lra nrúkódésképtelenu,
A mcgiásárolt
telcfon és majd a tablet tekintetében is kól.i ezt szem elótt tananj.
".lrkor.
A testület

A

aZ elhangzottakka] egyetért,

Kép,iselő-testület 2 igen szavazattal. ellenszava'at és tafióZkodás nólkül a kij,etkező

hatáIozatot hoztaj

13/20r7. 0x,27.) fi§.*Ö határozat

Kisszőlős Ronra Nenlzeliségi Önkonnányzata Képviseló-

testiilete úgy dönt, hogy tablet vásár]ásra maxilnum 70.000.-Ftot biztosjt a 2017, éVi köllségvelésóre lerhér.e.
Irelkéri lgnácz Gábor Páln.j eLnök hch,ettes asszonvt az es7kö7
be§s,/cr,/ésere,

|elelős: Srágli Józsefné clnök

Ignácz Gábor Pálné elnök he]vettes
Flatiilidő: fo]yamatos

2

üttmúködési megá|lapodá§
E|őterjesztíi: sfág|i Józsefnó elnök
3.) E91

Srágli Józsefnó elnök: Al|egyzii asszony tájékoztatta a testiiletet, hogy Pápa Városi Cigány

Nenrzetiségi Önkorn'ányzata negkereste őket egy cgyüttnrűköclésinre-gállapodás
az clóte{eszlés alapján, Javasolja a megállapodás aláirását,

A lestülel

A

aZ

tervezctéve1

clhangzottakkal egyetórt,

Képvisclő-testiilet 2

hátáaozatot ]]ozta:

igei

szavazattal. ellenszavazal és taftózkodás nólkiil a kijvetkező
14/20r7. 0x.27.) RNÖ határozat

Kisszőlós Rollla Nemzetiségi Önkományzata Képviseló-

t_estülete ú8), dönt.

lrogy Pápa Városi Cigárry Ncrnzeliségi
o|kornrl.r)zalarrl í8:00 Pi|.l lo rr, 5,.tc|r is<',,: \Irrktls
Róbertné elnök ) eg),üttnúködési rlcgállapodást ír alá a
tc]epülésen éJő cigány iakosság élctkö ]nlén}einek, társada]ni

helyzetének javitása érdekében.
Á képviselő- 1estüle1 felhalaln]azza az eliöktjt a megál]apodás
aláírására.
Felelős: Srágli Józscfné elnök:
Ilatáridó: azonnal

Srág]i Józselhé elnök a testületi ülést l3 ó.a 40 Dcrckor bcrekes7le1te
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Rcndes-Sonrlai Esztel
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