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Ka,§zü|t: Kis52ólijs Rcrma l.\cnzelisegi Önlnrlrállrz.lL,,l, Kc|\ i\e]u-lestiiletónck ]0]6,
deccnlber 6,-án l"l óIai kc7dettc] Incgt.lrt()tt n)i]\/itlos l:i]ésérij]. nlcl\,kö7n]eghallgatás,
Ülés helye: Képviselő-testiilet hivatala Kisszőlős
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T,annak:

Srágli Józscí'né e]ni]k
Ignácz Cábor Pálné c]nök hcl],etles

Rendcs-SonlaiFszlel
Tár,olmararlását

alieg\zó

c]óre jeleztc:lgnácz (iábor l'ál képviscló

A7 ülésen 1] fó érdeklödó jelent meg,

Srágli.lózscfné elnök: Üd\,özli a nlegjeienlekct. Nlegállapítia. hog]- aZ 3 lij testtilcti taí]bó]
2fő.jelerr van. az iilós halározatképes. a7t negnvitja. Jarasolja jcgl,zókőnlv hitelesitónck
Igllác7 cjábor l'álné
A

testü]et aja\aslattal

eg}etéí,

srágli Józ§eíhó elnök: Jalaslatol

1esz aZ

alapiín az a]ábbj napirendct fogadja e1:
] ,/ RNÖ 2016, é\,i rnurrlájáró1 beszámoló.
Elóterjesztó: Srágli Józsel'né elnök

iilés napilendiére, A kópvelő-lestület a iaYaslat

20 ] 7. é\,i lervek ismefietése

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
RNÖ 20l6. évi munkájáról beszámoló,2017. éYi tervek i§merteté§e
Elóíerjesáó: Srágü Józsefné elnök
1.)

sfágli Józ§efné €]nökl Ismerteti a 2016. évben elvégzett munkíkat. Jaluárban megtöitént az
önkormlínyzattal kötött megállapodás és az SzMSZ felüvizsgáata, valamint ;lfogadtík
februárban a 2076, évi költségvetésiiket, majd májusban a 2ol5. éyi z.írsz.iínadásukat.
Húsvéticsomagok kefliltek kiosáásra. Gábor lemondott elnöki teendőiről, de megmaíadt
képviselőnek augusáus folyamán, helyét én vettem át. 2oo e Ft-al támogattiik a kisszőlősi
faluüapot, valamint 60 e Ft-al maguk is kivették reszijket a szervezésből. Iskolakezdési
tárnogatásra péná adtak át az ÖnJtormányzat részére, mely kiosáásra került a helf rendelt
alapján a tanulóknak, JátszóhiLzat szeNezte a helyi gyerekeknek, Bevételeiket teljes
egé§zében az álami normatíva képezte,
Kérdes, hozzászólás nem lönént.

§rágIi Jór§efné

ehök
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Képvis€lö,te§tülst
haározatot bozta:

Javasolja a besámoló elfogadásá,

2 igen szavazdtal, elleí§uavazd é§ taítóztodá§ nélkü a köv€tk€zó
202016. (xtr. 6.) RNÖ h.tórorrt

Kisszótós Roma Nonzotiségi Ötrkormányzata a évól
sáló b§sámolót és a 2016. évi t€rvelgól szóló
tájékoaaást elfogadja"
Felelós: Srágli Józsefué e lnök
}tatáidó: folyamato§

Józsefué elnök s testtileti úlé§t 16 óra 40 perckor b€rekesz!9tte,
Ünnepek* kíván a me§elgnteknekl
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