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Jeravzőkijnw

Kisszólós
§ü9
25. napjrin 10lirai

Roma NcnrZelisógi Örlkonrrárl_r zalok Kóp\iseli)-tcstületének 20]7, nlájus
kezdcttcl nlcptartott nl,ilr,ános iilósériil,

t]lés helYc: Kópl iseló-lesliiIct hivatala .

Jelenvannak: Sr.ágli.Iózse]né
]BnácZ GáboI

li,18_]

Pálné

Kiss7ó]ós. Rákóczi u. j,

clnirk
clnök hc]}ettcs

Rendes-SomlaiEszter aljeglzó
l'ávolülaradását clőre.iclezte:lgnácz Gábor. Pál Lépvisetó

AZ ülcsen érdcklódó nem jelcn1 nlcg,

Srágli .lrizlcfné clnök: ['dlozli c megjelenteket, Mcpállapitia. hog),aZ ] fó tcstúleti tagból
Ic]en \an. aZ üle5 h3laroz.]tLcpes. azt neglritja_ JaYasolja jcevzőkön1,\,hitclesilőnek
Ignácz Gíbor Pálnét.
A testü]et a javas]atta] eg},eiért,

lU

2

Srágli Józ§cfné clnök: Ja\,aslatot tesz aZ ülés napiretldiérc. A kép\e]ő{estülel a ja\as]at
alapján az alábbi napirerrdct fogadja el:

Nemzctiségi Ö1rllormán),,Zat 2016, óvi költségvetési beszámolóia
Előtcriesztő: SIá8li.Iózsefné elnök
2,) Bcszámoló a Húsvétirendezvényrő]
Előtericszlő: sráglj Józselié elnök
3,) G;,ermeknapról
Előterjesztő: Srágli Józsefué einök
1.) Roma

NAPIREND TÁRGYALÁ§A:
D_Roma Nemzeti§égi Önkorrrányzat 2016. évi kólt§égveté§i be§zámolója
Elóterjesztó! §rágli Józ§efné elnök

§rágü Józ§efné elnök Ismeteti a
beszimoló elfogadását.
A testlilet

A

tavall évi költségveté§

megvalósítását. Javasolja a

az elhangzonak_kal egyetért.

Képviseló-testület
halélíozatothoúa:,

2

igen szayazAtta|, elleiszavazat és tartózkodás nélkiil a következő

7/20l7. (V.25.) RNÖ határozat

Kisszijlós Ilonra Ncmzeliségi (jnkorrnánlzata Képrisclóle5li:lcl" J Kit.,,,,l,* R.lnl.r \cr.tzeti.<1,' l l|.kol|||.|,|\/:Il
20]6, evi Lö]lségvetési bcszánolóiát és a kijltsóP\.elési

eliiiráD),Zatainak l11ódosilásiit clfoga.lia,
(^ bcszínoló ós az elólrárrl,zat niódositás a jeg\Zókiil\,\
nte]]él(lcte }
l;elelils: Srágli .lózseliré clnök
]latáIidij: 20l7. nlájus 3l,

2.) Bcszárnoki a Húsr,éti rcndezr,énl,ríil

Elíiterjesztii: Srágli.|ózseihé elnök

Srágli Józsefné elnök: Isnleícti a Húsr,óti rendczlénl pr.ogranlját a nreghír,ó

alapján.
,ala],]]int a fón)képcke1 is bcnlL]tatia, 'I'ojáskercső \olt dóle]ő11. nlai..i toiást festittek. ralarrrint

a szabadban. \a]amjnl 17 család részér.eosz1()tlak hítslótj
csonragot. ÖsszcsségébcnjóJ sikeriilt a ].eüdez\,ón). elége.lcttck lehehek vele, Kóri
csoki tojásokat kereshcttek

besZárnolója ellógadását,

A testület ajaYaslattal eg)etért,

.{ Képliselő-testü]et 2 igcn szava7attal. ellüNzavazat és tartózkodás nólkül a kö\,elkezii
hatáaoZatot hoZla:

8/20| 7. (v. 25.)

RNÖ határozat

Kisszijlós Rona N-emzetisógi Önkomrán,,-zata Kópvjselótcstti]ete a Hús\,étjrendc7vén),rijl szóló beszámolót
ellbgadja,
|elelós: srágli Józselilé elnök
Ilatáridij: foltamatoS

Gyermeknapról
Előterjcsztó: Srágli Józsefné elnök
3.)

Srágli Józsefnó elniik: .iavasolja. hogy tansanak gy,ermeknapot nrájus 28,-án. Javasolja
iég\,ár bérlésétkörülbelül 15 c Ft értékben, játszóház tallását kéZmű\,es l'oglalkozással.

valamint uzsonnával a rés^\,evők számára
fcdezetérc.

^

A

,15 e

Ft -ét1. a beszerzésre 5 c |t-ot benziilröltésűk

testület az elhangzottakkal egyctéIt,

Kópviseliitcstület

határozatot ho7ta:

2 igen

szavazaltal. ellenszava7at és lartóZkodás nélkü] a kö\,etkező
9/2017. (v.25.)

RNÖ határozat

Kisszólós Roma Nemzeti§égi ÖDkormán}zata Képviselő-

testüIete g\erneknnpol tar1 20l7.05.27, napiín. n]e]yre
65,000.-I1-ot biZl()sit a ]0l 7, é\ i kijltségveléSe tcrhéIe,
1:e]eliis: Srágli .Iózscfné e]nök:
I latiiridő: 1bl}anlat()s

Srágli .Iózseiiló elniik a testülcli iilúst ]0

tjr.a 20

ner.ckol ber.ekcsztctte.
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y'vrÁZ^nlia,lt,----,
Ulsnácz Gűol PiIné

Srágli Józsefné
e]nök

jkv. hitelesítő
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TLrri Edina

Jegyzo

Rendes-Somlai ESzter
alicg,vzó

