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Jegvzőkönw

KészÜlt: Kisszőlős Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatokKépviselő-testületének 2016. január
26.-án 10 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős

Jelen vannak: Ignácz Gabor Pál
Srágli Renáta
Srágli Józsefné

elnök
elnök helyettes
képviselő

Rendes-Somlai Esáer allegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Ignácz Gábor Pál elnök: Üdvrizli a megjelenteket. Megállapítja,hogy az3 fő testületi tagból
3 fo jelen yaíI, az ülés hatarozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Srágli Józsefnét.

A testület ajavaslattal egyetért.

Ignácz Gábor Pál elnök: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képvelő-testület a javaslat
alapjrán az alábbinapirendet fogadja el:
1 ./ Önkorm ényzaítal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök
2. l Az Önkormány zat 20 I 6. évi költsé gveté séről
Előterjesá ő: Ignácz Gábor Pál elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Önkorm ányzattalkötö tt e gyü ttm űkö dési m e gállapodás felülvizs gálata
Előterj esztő z Ignácz Gábor Pál elnök

lgnácz Gábor Pál elnök: Javasolja az együttműködési megállapodás érvényb en tartáséú.,
módosítási j avaslata nincs.

A testület a javaslattal egyetért.

A KépviselŐ-testtilet 3 igen szavazatta|. ellenszav azat és tartózkodás nélkül a következő
határozatothorta

112016. (I.26.) RNÖ határozat

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzata a



Kissálős Önkotmanyzattal kötött egyiittműkodési

mega[ap§dást t"rnriliata azt módosítás nélkül hagyja

ervényben-
rJ"rá., IgnáczGábor Pal elnök

Határidő: zarc -január 3 1,

2.| MÓnkormányzat 7al6, évi köl§égyeté§&ól
-dÍ.ir*iá"tá 

z lgnicz Gábor Pál eünök

Ignácz Gábor PÉl elnö}c Ismerteti a2016.&i költségvetési tervezetet' mely a 2015' évi

telj esítés alapján reált megállapitasra Javasolja a ttrl ercLelfogadrását,

A testület ajavaslaítal egyetért,

A Képviselő_testület 3 igen szavazattal, ellasza,vazat é§ tarózkodás nélkÜl a kÖvetkezó

harfuoratotbozt*

2í2oL6,(L 24,) RNÖ határozat

Kissólős Roma Nemzetiségi Onkorlanyz4la Kép:iseb

testületeuxi*,xro*no*íNemz.etisegiÖnkorrrrányzat
iőta,évi költsegvetését elfogadja, _, ,

e táúg"-*, "j"p,ryt9"r
r"tetO*,is§á"z Gábor Pál elnök

Hatfuidö: 2016. február 1 5,

Ignászcábor Pál elnök a tstületi ülé§t 10 &a20 perckor berekesáette,

K.m.f
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