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Nemzetiségi Önkormányzatok KépviselŐ-testületének 2015.

augusáus 24.-.ei 12 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről"
Üqés helve: K épr,i selő- testrilef hi vata la Ki s szőlős

Jelen

vannak:

elnök
Ignácz Gábor Pál
tgnácz Gábor Pálné elnök helyettes
kópviselő
Srágli Józsefné
Rendes-Somlai

Eszter

aljegyző

Az ülésen érdeklódő nem jelent meg.
Ignácz Gábor Pál elnök: Údvozli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 3 fo testületi tagból
3 ö jelen van, az ülés határozatképeq aá megnyitja. Javasolja jeg,vzőkönyv hitelesitőnek
Srágli Józsefné -t,

A testúlet a javaslattal egyetért.
Ignácz Gábor Pál elnök: Javaslatot tesz az úlésnapirendjére. A képvelŐ-testület a javaslat
alapján azalábbi napirendet fogadia el:
/ Iskolááaíási fámogatás
Előterjeszt ő. |gnácz Gábor Pál elnök
1

.

2.1Kisebbsógi - Hagyomínyőrző nap
Előterjesá ő. Ignácz Gábor Pál elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Iskoláztatási támogntás
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

fgnácz Gábor Pál elnök Javas,o§a az elrnúlt évekhez hasonlóan nyújtsanak iskotakezdési
támogatást. 15 család 33 gyermekét érintenéa támogatás, ezért javasol 3.000,-Ft-ot adni az
óvodisoknak, 5.üüú"-Ft-ot az általános iskolásoknak és IC.000,-F-tot a középiskolás és
felsőfokú tanulmányokat folytatóknak. l83 e Ft-ot jelent ez mindössze§en, Mivel pénzbeli
támogatást nern adhatnak. ezért ezen összeget javasolja a kisszőlősi önkormányzatnak átadni
és igv támogatni a családokat.

A t€§tiilet

ajavaslattal eryetért

A Képviselö_testítlet 3 igen szavazaítal, ellenszavazat

é§ tartózkodás

nélkül a következő

haíározatot hozta:

gnL§.Om.
Kissólós RNÖ

24.) RNÖ határozat

Képviseló-testülete úgrr dön!

183.000,-Ft támogatást nyujt Kisszőlős

mellyel

a

ho§

közseg

iskolakezdési trámogatás céljáíq
rorna nemzetiségi családok megélhetési

gondjaüoz kívrán segítséget nylrjtaniFelelős: lgaáczGábor Pál elnök
Hatráridö: folyamatos

2.) Kisebbségi- Hegyományőnö nap
Előterjesztő z lLgnáaz Gábor Pál elnök

Ignácz Gábor Pál elnök: Javam§a kisebbségi nap tartását augusztus 29-én szombaton
hágyományőró jelleggel. Ringlis vagy hasonló játékot, esetleg jáúszóházalt szerebének
jégkrémmelés szendvicselrkel meryendégelnék a megielentekeL
ueÖlni,
"au*i"t
Hagyo;áayőíző kémüves programokat mrrkíhatnrának be a helyi lakosok, fellePne a Flráre
eed Bgye§iilet, kik hagyorrrányos cigány zsnér, játsrmk Javasol ezen célra 226 e Ft-ot
elkülöníteni.

A testület ajavaslafial egyetért.

A

Képviselő-testütet
balfuozat§thazta:

3 igen szavazaltal, ellenszavazat és tartóz.kodrfu nélkül a
10/201§.

következÖ

rym.24.) RNÖ hatírozat

Önkorrrrrányzata Képvisel&
08.29. napjrán Kisebbségi hogy
2015.
dön|
testülete ugy

Kissálős Roma Nemzetisegi

Hagyományőró Napot lelrt" mely megrendezésére
226.000,-Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetése terhére.
Felelös: IgnászGábor Pál elnök
[latr{ri<lő: folyamatos

IgnánzGábor Pál elnök a testületi üést 12 óra 15 perckor berekeszteüe.
K.m.f.
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Rendes-Somlai Eszter

szlottané luri
jegyző

aljeerá
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