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Késziilt: Kisszőlős Roma Nemzetiségionkomlinyzatok Képviselőtestületének
20i7'
februrír
14.napjrín10 órai kezdettelmegtafottnyilvánosüléséről'
Üléshelv€ : Képviselő{est|llet
hivatala, 8483Kisszőlős, Rákóczi u. 3.
Jelen vannak:

Srágli Józsefné
IgnáczGáboI Pálné
Rendes-somlaiEsáer

elnök
elnök helyettes
aljegyző

Távolmaradását
előrejelezte:Ignácz
GáborPál képviselő
Az ü]ésen
érdeklődőnemjelentmeg.
srágli Józsefnéelnök Üdvözli a megielenteket.
Megállapítja,
hogy az 3 fő testületitagból2
fő jelen van, az ülés határczatképes,
azt megnyidá.Jávasoljalegyzőktinyv hitelesítőnek
lgnácz Gábo. Pálnét.
A testületa javaslattal egyetéfi.
srágli Józsefné elni'k Javaslatot tesz aZ iilésnapirendjéIe'
A képvelő.testület
a javaslat
alapjánaz alábbinapirendetfogadjael:
1.)RomaNemzetiségi
ontományzat 2017'éviköltségvetését
Előterjesáő:Srágli Józsefnéelnök
2.) Húsvétirendezvén}aől
Előte{esztő:SrágliJózseÍbé
elnök
3.)Intenretszolgáltatásrói
E]őterjesztő:
Srágli Józsefnéelnök
4')BelsőE]leDóIijelentés
E]őtedesztő:srágli Józsefnéelnök

NAPIREND TÁRGYÁLÁSA:
1.)Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2017'éviköItségvetósét
E|őterjesztő|srágli Józsefnéelniik
srágli Józsefnéelniik Ismefietia 201,7.évi költségvetési
tervezetet,mel! a 2016, éyi
teUesítés
alapjánkelillt megállapításra'
Javaso]ja
a tervezetelfogadását.
A testtileta javaslattalegyetért.
A Képvjselő{estület 2 igen szayazAtta|,ellenszavazat és tartózkodás né]kü]a következő
batátozatothozIA..

3/2017.oI. 14.)RNÖ határozat
Kisszőlős Roma NemzetiségitnJ<ormányzata
Képr'iselőtestületea Kisszőlős Roma Nemzetiségionkomrlínyzat
2017' éviköltségvetését
elfogadja'
(A költségvetés
a.jegyzőkönyvmeliéklete-)
Felelős:S(ígliJózsefnée]nök
Hatfuidő:2017'februáI15.
2./Húsvétirend€ z vényről
Előterjesztó: srágli Józsefnó € | niik
Srágli Józsefnédnök Javasolja,hogy készítsenek
a gyernrekeknek
össze húsvéti
csomagot.
a családokr]ak
szintén49 gyermekés18 családrészére'
szeletneto.jáskereső
dé]elótt
taÍania
gyerekekszámifua,
ahol tojástfestenének'
valamintcsokitojásokat
kereshetnének
a szabadba'
Ezen programraés csomagokra gondo]ja a tavalyi évi péIrzmaradvány
téihaszlrálást
mindösszesen220 e Ft összegben'
A testülgtaz elhangzottaklalegyetéIt.
A Képviselő{estű]et
2 igen szavazattal,ellenszavazatés tat1ózkodásnélkül a következő
határozatot
hozta:
.l/2017.(II' 14.)RNÖ határozat
Kisszőlős RNo Képviselő{estülete
úgy dönt. hogy a
községben élő nemzetiségi49 gyermekek részére.
va]aminta 18 család részére
Hús\'éti
csomagotbiztosit'
valamint Tojáskeleső délelóttöt szeÍyez 20I.].o4'16'
nap3ára.A csomagokraés a programra220.000.-Ft-ot
biaosila 20lo. e\i Dénzmamd\ány
lerhére.
Felelős:Srágli Józsefnéelnök:
Hatfuid'ő|2017'04.I1.

3./Internetszolgáltatásról
E|őterjesztő:Srágli Józseínéelnök
Srágli Józsefnéelnök: Javasolja,hogykössön az öntom]ányzataZ Invite]TávközlésiZrt-vel
szerződést
internetbevezetésére'
Költségétmégnem tudja.pár ezel forintoshavidíjalesz'
JavasoUaa sze.ződés
megkötését'
A testületaZ elhangzottakkal
egyetát.
A Képvise1ő{estület
2 igen szavazattal'ellenszavazatés taltózkodás nélkiil a köve&ezó
határozatot
hozta:
5/20t7.(II' 14.)RNÖ határozat
I{isszőlős RNo Képviselő-testü]ete
úgy dönt' hogy
intemet előfizetéstköt az Invitel Távközlési Zt-vel. A
szezódés megkötéséreés a kapcsolódó nyilatkozatok
megtételéIe
felhatalmazzaaz elnököt. va]amintvá]la]jaa
havidíjmegtérítését'

Felelős:srágliJózsefué
elnök
Hatfuidő:folyamatos

4.1BelsőEllenőri jelentés
Előterjesztő: srágli Józsefnéelnök
Srágli Józsefnéelniik: Ismeretia 2016.évbenvégzett
belső ellenőrzés
eredményét'
A 2015'
évetnézték,hiányosságotcsupán a szabál)zatokbantaláltak.Az új szabályzatok20i6.
jaDuáIjától lettek elkészítveés álinak használatba11,
igy ez a problémais negoldódott.
Javasoljaa je]entés
elfogadást.
A testiiletaz elhangzottakkalegyetéÍt.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, e77enszayazal'
és taíózkodás nélkül a következő
hat.írozatothoáa:
6Do17.(||, 14.)RNÖ határozat
Kisszőlős RNo Képviselő-testü]ete
úgydijnt.hogya belső
ellenőri jelentéstelfogadja,intézkedéskénl
a szabáyzatok
kiegészítéséta személl feltételeknek megfelelően
megvalósította.
(A jelentés
a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős:Srágli Józsefuéelrrök
HatiíÍidő:folyamatos

Slágli Józsefnéelntjk a testiileti ülést10 óra 25 pelckor berckesztette.
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