
Szám: Sszll41 -5120|6.

Készült: Kisszőlós Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Képviseló-testületének 2016,
augusztus 24--én8 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséról,

Üés helve: Képviselő-testillet hivatala Kisszőlős

Jelen vannak: Ignácz Gábor Pál einök
Ignácz Gábor Palné elnök helyettes
Srágli Józsefné képviselő

Rendes-SomlaiEsáer aliegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Ignácz Gábor Pál elnök Üdvozli a megjelenteket. Megállapitja" hogy az3 ö testületi tagból
3 ffi jelen varr, az ülés határozatképes, aa megnyitja. Tájékoaatásul közli, hogy a negyedik
napirendi pontban targyalandó törvényességi észrevétel okán vezeti még mint elnök az ülést,
Javaso§a jegyzőkönyv hitelesítónek lgnácz Gábor Pálnét.

A testúlet a javaslattal egyetért.

Ignácz Gábor Pál elnök: Javaslatot tesz az úlés napirendjére. A képvelő-testület a javaslat
alapján az atábbi napirendet fogadja el:

1 .iFalunap támogatása
Előteiesztő: Ignácz Gábor Pal elnök
2./ Iskolakezdési támogatás
Előterie§ztő: Ignácz Gábor Pál elnök
3 .l Jársz,jhiu szervezése
Előterjesaó: Ignácz Gábor Pril elnök
4./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l.Áalunap támogatása
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

Ignácz Gábor Pál elnök Az elmúlt megbeszéléseken szó volt róla, hogy a Kisszólősben
tartandó falunapot közösen szewezlk meg az önkormányzattal. Mar beszélt Arik István
polgármesterrel, arra gondolt, hogy 200 e Ft-ot biáosítanának a második napi programoka,
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valamint a tekeveíseny kíséreteként ételt-italt osaanának körúlbelül 60 e Ft ósszegben a
versenyzőknek,

A testület az elhalgzottakkal egyetért,
A Képviselő-testület 3 igen szavazütal, ellenszavazat és tartózkodás nélkUl a következő
hatarozatot hozta:

8/2016. §m.24.) RNÖ határozat

Kisszólős Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 200.000,-Ft-al támogatja
Kisszólős Kózség Önkorm ányzatát a Kisszőlős kozségben
tartandó falunapi rendezvények lebonyolítására, valamint
60.000,-Ft-ot biáosit a falunap alatt megrendezésre kerüló
tekeverseny keretében vendéglátásra a 2016. évi
költségvetése terhére-
Felelós; Ignácz Gábor Pal elnök
Határidő: folyamatos

2./ Iskolakezdési támogatás
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

lgnácz Gábor Pál elnök: 14 család 34 gyermekét érintené a támogatás, ezért javasol az
óvodásoknak 3 e Ft-ot, általános iskolásoknak 5 e Ft-ot, míg a továbbtanulóknak 10 e Ft-ot,
mindösszesen 172 e Ft-ot jelent. Mivel pénzbeli tárnogatást nem adhatnak, ezért ezen összeget
javasolja a kisszólősi onkormányzatnak átadni és így támogatni a családokat.

A testület az elhangzottakkal egyetért.

A Képviselő-testiilet 3 igen szavaza§al, ellenszavazat és tartózkodás nélktil a következó
hateíozatot hozta

9/201ó. (\TII. 24.) RNÖ határozat

Kisszőlós Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 172,000,-Ft támogatást nyújt -
2016. évi költségvetés terhére - Kisszőlós Kózség
Önkormányzaténak iskolakezdési és óvodakezdési
támogatás céljára, mellyel a roma nemzetiségi családok
megélhetési gondjaihoz kíván segitséget nyújtani.
Felelós: Ignácz Gábor Pal elnök
Határidó: folyamatos

3./ J átszóház szervezése
Előterjesztő: Ignácz Gábor Pál elnök

Ignácz Gábor Pál elnök Javasolja, hogy augusztus 27-én a gyermekeknek szervezzenek

1átszőhinat, mint a szünet utolsó hétvégéje. Javasolja a programok lebonyolítójának meghivni
a somlóvásárhelyi iskola pedagógusait, kik már más rendezvényeken is segítették



munkájukat. Játékos vetélkedők, arcfestés és egyéb kézműves foglalkozásokra gondolt,

valamint szendviccsel, üdítóvel megvendégelni a megielenóket. Javasol ezen célra 50 e Ft-ot
biáositani,

A testi,ilet a javaslattal egyetért,

A Képviselő{estület 3 igen szavaza|tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kóvetkező
határozatot hozta:

l0t20l6. (UIr, 24.) RNÖ hatátozat

Kisszólős Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt,

hogy 2016.08-27.-én játszőházat tafi a községben éló
gyermek számáLra" melyTe 50.000,-Ft-ot biztosít a 2016.
évi költségvetés terhóre.
A, játszőhiu szervezésével a képviseló-testűlet Srágli
Józsefné-t bizza meg.
Felelós: Srágli Józsefné képviselő
Határidő: 2076.algusnus 27 .

4./ Törvényességi észrevétel megtárryalása
Előterjesztő: Ignácz Gábor PáI elnök

Ignácz Gábor Pál elnök: AZ elóterje§ztésben megkiildöí| vEB/005/27']3l2016. számú

tórvénye§ségi észrevételt ismerteti, Elmondja, hogy július 28-án taítotl ülésen meglette

lemondását, de arról nem született kúlön hatá,.rozat, hogy aa a testület el is fogadja, ezért

szükséges a 6|20I6.(YII.28. ) és a 7/2016. (WI. 28 ) hatiirozatok visszavonás és a döntések

újbóli meghozatala az ügyben. Javasolja a törvényességi felhívás elfogadását és a hatarozatok

visszavonását az abban foglaltak alapján-

A Képviselő+estület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélktil a következő
hatáfozatot hoáa:

1112016. (VIII.24.) RNÖ határozat

Kisszólós Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának WB/a05/2'l73120|6. számú
törvényességi felhívását megtáí1yalta, az abban
foglaltakat elfogadja,
A Képviseló+estülete visszavonia a 6/2076. (VlI. 28.) és a
'7 /2016. (lűI. 28.) számú határozatait.
Felelős: Ignácz Gábor Pal elnOk
Határidő: 2016.09.15.

Ignácz Gábor PáI elnök A fentiek alapján elmondjq hogy fenrrtartja akkori lemondását

einoki tisxjéról, a képviselői mandátumaról azonban nem. kéri lemondása elfogadását_



A Képviselő+esttilet 3 igen szavazalta| ellenszavazat és tartózkodás nélktil a következó
határozatot hozta.

1212016. (VIII. 24.) RNÖ határozat

Kisszólós Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviseló-
testülete tudomásul veszi, hogy Ignácz Gábor Pál elnók
lemond elnöki megbizatásaról.
A Képviselő+estülete, a nemzetiségek jogairól szólő 2011.
évi CL)OilX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja, és
108. § (1) bekezdés d) pontja alapján megállapi{a, hogy
Ignácz Gábor Pál 8483 Kisszólős, Rá,kóczi u.6. szám
alatti lakos elnóki megbízatása 2016. augu§ztLts 24-én
lemondással megsánik.
A Kisszólói Roma Nemzetiségi Önkormányzat a döntésről
szőlő határozatot a nemzetiségek jogairól szóló 2071. évi
CDO(X törvény 102. § (2), és 108. § (2) bekezdés
alapján a döntéshozatalt követó munkanapon megküldi a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.
Felelős. Rendes-Somlai Esáer aljegyzó
Határidő: 2016.08.25.

Rendes-§omlai Eszter atjegyző: Elmondja" hogy a Nek tv értelmében az elnök lemondását
kóvetkezóen a neínzetiségi ónkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az
önkormányzat elnökét,

Ignácz Gábor Pálné elnök helyette§: Javasolja Srágli Józsefnét elnöknek.

A Képviselő-testiiLlet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
hatitrozatot hozX.a:

|312016. (VITL 24.) RNÖ határozat

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
te§íülete a képviseló-testt-ilet elnokéril Srágli Józsefné
képviselót megválasztotta.
Felelős: Rendes-Somlai Esáer aljegyzó
Határidő: azonnal

Ignácz Gábor Pálné elnök helyettes: Javasolja havi 5000,-Ft-os tiszteletdíj megállapítását
szeptember 1. napjától az elnök asszony részére.

A Képviselő-tesület 3 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás néllüt a következő
hatirozaíot hoúa:

l4/2016. (v'm.24.) RNÖ határozaí

Kisszőlós Roma Nemzetisegi Önkormányzata úgy dönt,
hogy Srágli Józsefné elnök részére 2016,09.01. napjától



havi 5.000,-Ft tiszteletdijat allapit.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidó: folyamatos

Srágli lózsefné elnök a testületi ülést 8 óra 50 perckor berekesáette.
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