szám: sszll47-6 12016.

Jegvzőkijtlvv

KósziilL Kissziili!s

novellb.r
Í ]|ó§

Jclcn

Ronla \enlzctiségi Orlkcrr.rlrirnr zalok Kélx,isc]ó-leslLilelónck 20ló.
n)ilYillos ülósórijl.

2.1.-éi 9 óIai kczdettcl n.]eglartorl

hel\e: Képvis.]ó_lestil]el hi\

l,annak:

eta1.1

Kis57ólits

.Iózsetic elni]k
Ignácz (iábol ]'álné clnaik hehcttes
Slligli

Rendes-SonllaiEszct aIicovzii
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sritgli JóZsefné elniik: Üd\iizli

a negic]entekct. N4egállapítja. hog} az 3

ló teslii]eli la8hól 2

fő jelcn van. az ülés hatálozatképes. azl nlcgnyiüa,.Ja|asolja jeglzilkönv1
Ignácz (iábor Pálnó t.

A

1estü]ct a

liile]esitónek

javaslarnl egyeléí,

srágli Józseíhé elnöki Javaslalot tesz aZ ülés napircn<Jjére, A képvelő-lestület a iavaslal

alapján az alábbi napirendet fogadja clI
l,/ ]Sko]ai kijr7elhatárokról
DlőtericsZtó: srág]i Józsclné elnök
2-l Télapó ós Karácsonl,i rcldezl,ónl,ek
Eliitcrjeszlii: Srágli Józseiré cinök
j,]' Köznlcghal]gatás idiiporrtjáról
Előtcrjesztij: Sr.ágli Józsel'né clnök
4./ Pónzmaradl,án1, 1il használásrcil
[]ótericsztő: Srágli Józscíllé elnök

NAPlREND TÁRGYALÁsA:

Iskolai körzethatárokról
Előterje§ztő: §rágli Józsefné elnök
1.)

Srágli Józsefné elnök: Ismerteti az előtedesáést. Javasolja az abban foglaltak elfogadását.

A testiilet a javaslattal g€ yetéít,

A

Képviselő-testiilet
bataíozalothol;a:

2 igen

szavazaílal, elleíszayazAt és tartózkodás nélkül a következő

15/2016. (xI. 24.)

RNÖ határozat

Ki§szőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nevelési-oktatási
intézínényekmíiködéséről és a köznev€lési intéznények
névhasaniilatlíról smló 20l20l2. (vII.31.) EMMI Iendelet 24.§
(1) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal

oktatási és Ilalósági Osztál)a állal mcgíllapiloll a tclcpiilós
teljes közigazgatási területérc vonatkozó kötclezai 1'el\éleh
biZtOsitó álta]állos iskol1tk kij17cthitláminak nlc!halározásáva]
IUi-Ul.'. \1-\ ||.n|.\i KiI |,/, t,l] A,trl..ru.l.\,,l:,,c;r< <lr,
1:eleliis: sríg]i J(i7sc]jlé e]llijk
Hrtálidói 1'ol\amftloS

-|'ólnpó

és Karác§on.i,i rcndez\.ón\ ck
Eli'terjesztó: srágli Józ§ethé clniik

2.)

Srágli.lóZ§cfné elnöli:.Ialasolja 1élapó a]ktllmílró] a,]l5 gl,cr.nlck r.és7ére csonlli{ készilasót
ma\inLlnl l]5 e Fl ijss7ogben_ \elal1lin1 Kaliicson},i aiál]déLcsollagot hizrositani a 17 rcuru

család résZórc milldijs]izcsan 2:10 c I]1ajssze!ben,

A tcstülcr a ja\aslattal

eg!,etóít.

A

2 igcn

K ó}r\ ise

li>tcslülel

hiltáIoZatot lioZla:

l

szava7altal. cllenszavazat ós |a ózkodás nóIkül a köt,etkezii

ó/20l6. (xI.24.) RNÖ határozat

Kisszó]ijs Roma Nerlzeliségi Önkornlánvzata ilg] döI1l. hog} a
kö7ségben éló nenlzctiségi :l5 fó gverrrrek rószóre Télapó
csomagot. nlÍg a 17 család r.észéreKar.cosnli csonragol bi7tosít
nlindösszescn

325,000.-|t iissZcgben,
a 1estüiet Ignácz Gábor Pálnót

Fclhatalnlazza
besZcrzésé\,cl,

a

csonlagok

lclelős: srltg]i JóZsefnó elni'k
Halá dii:20l6l2]'

3.) Kiizmcghallgatás idópOntjáróI

Előterje§ztő: Srágli Józsefné elnök

srágli.lóz§cfnó

elnöki .]avasoIja a közmcpha]]gatás idópontját december 6.-ra kitii7ni. így a
1élapó ajándókozássai egyiitt tudják tájékoztathatjiik a ]akosságot aZ jdei é\i muDkájukról.

A

testü]et a javaslattal cg),,eléí,

A Képviseló-tcstület
határozatot hoztal

2

igen szavazaltal, c]leüsza\.azat ós tartózkodás nélkül a kövctkezó
1712016.

(xI . 24.) RNÓ határozat

Kisszőlós Roma Nemzetiségi Önkormányzata a közmeghallgatá§
időponíJát2016.12.06.napra 16 .00 ónáía tíizi ki,
Felelős: Slágli Józsefné elnök
Hat]íridő: folyarnatos

Pénzmararlvriny felhaszuálísól
§lótoíje§ztó! srógli JórÁché €lnök
4.)

Srágli Józsefnó elnók; Mindenképp vásároLú szíiksége§ egy nyomtaót 25 e Ft összegbon,
valamin az aján<tékcsomagok beszerzésérejavasol 5 e Ft-os benzinköltéget elkülönít€ni, a
e Ft-bol az elnók ü§áeletdja és járulékai köriilbetü 22 e Ft" sziúlaYezáésre
f9nímaradó
majd, a fermmaradó l92 e Ft-ból a husveti hagyonányóró napot kíváojáli
20 e Ft kell'34
§lóször ctöntsenek az e§zközbeszerásól, najd a pénanaradvány felhasmáásriól,
A testület

a

java§lattal egyetéTt.

A

KépYis€ló-testülot
l1aÍfuozúothoúa.

2 igel sz9lvazúá,
18/201ó.

0ü

ellenszarnzat ós tartózkodrás nélkiil a következő

. 24.)

RNÖ hatámzat

Kisszólös Roma Nemzetiségi Öokományzata nyomtató
vá&árlásra 25.ooo,-Ft-ot biztosít,valamirt benzinköltségek
fedEzetéí€ 5.00,-F1-ot.
Felhatalmazzs a t9stület lgnócz Gábor Pálnét a nyomtaó
beszerzésével.
Felelós: Srágli Józsefiré elnök

H*fuidő:.2016.1220,

A

Képviseló-te§tiitet
haálozatot hozta:

2

ig€,.. szayazaftá, )ll?Dszavaz

19/2016.

í és tartózkod]ás

nélkül a következó

(xI . 24.) RNÖ határozat

Kisszölós Roma Nemzetiségi ÓDkoíínányzata a 2o16. #t
penzmaradvirl a t€stiilet a 2017. évben szrimlavezptési
kolxégek fedezetére, 9lnök tiszúeletdíjának fedezeiére
valamint a HúwétiíIagyományőró iiínepségszervezésére
fordítja.
Feleló§: Srágli Józs€fué oInök
íIalimdö,. 201'1.04.30

srágli Józs€foé etnök

a

testütai üést 9 óra 50 Ó€rckor

berekesztgtte,

K.m.f.

.r"Jxr",U2olr

.ilr,r^'

j

l^t"",,l

ignácz Gábor Pálné
jkv. hitelesítő

Srágli Józsefué
eInök
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Rendes-Somlai Eszter
aljegyző

