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Jegvzőkörw

Készült: Sonrlószőlős Roma Nenzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.február 20.-án 9 órai kezdettel megtartott nyilvrinos ülésdől.

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala Sornlószőlős

Je|en vannak: Orsós Valter ell1ok
Horváth Sándor Lajos elnök helvettes
Horváth zsolt képviselő

Rendes-Somlai Eszter

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

aljegyző

orsós valter elnök: Üdvozli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az3 fő testületi tagból 3 főjelen van, az ülés határozatképes, aá megnyitja. :a"vasotla'jegyrokönyv hitelesítőnek HorváthSándor Lajost.
A testület ajavaslattal egyetért.
orsós valter elnök: Javaslato t tesz az ülés napirendjére. A képveló-testület ajavaslat alapjáLrraz alábbi napirendet fogadja el:
l .) Somlószőlős RNÖ zot s. evi költségvetéséről
Előterjesztő: Orsós Valter elnök
2.) Szociális célú támogatás
Elóterjesztő: Orsós Valter elnök
3),Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda támogatása
Előterjesáő: Orsós Valter elnök
4) Húsvétról
Előterjesáő: Orsós Valter elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

l.) SomlószőIős RNÖ 2018. évi költségvetésérőt
Előterjesztő: Orsós Valter elnök

orsós Valter elnök: Ismerteti 
? ?91q. érl költségvetési tervezetet, mely a 2017.évi teljesítésalapján került megállapításra. Majd iskolakezderrZ ,""."t rJ t i.ogatni a lakosságot.

l"":i^'_O_^^l1T_:1 , 
tujo,.. elnök helyettes: Szeryezzenek idén hagyomriLrryőrző napotKosarlonassal. meg hasonló programokkal.

Orsós Valter elnök: Zártkörú legyen?



Horyáth Sándor Lajos
udvarán.

orsós valter elnök: Rendben, aktuálisan visszatérrrek majd rá. Javasolja a tervezetelfogadását.

A testület a javaslattal egyetér1.

A képviselő+estület 3 ipen szavazaítal, ellenszayazal és tartózkodás nélkül a következőhatár,ozatot hoztu, "

4/2018. (il.20,) RNÖ határozat

Sonrlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Somlóizőlős Roma Nemzetiségi
Önkomrányzat 201 8. évi köttsegv.iÁei .rrogua;u.
A költségvetés a jegyzőköny.v melléklete.
Felelős: orsós valter elnök
Határidő: 2018, február 28.

2./ Szociális céIú támogatás
E|őterjesztő: Orsós Valter elnök

orsós valter elnök: Javasolja, hogy szociális cóllal adjanak át somlószőlősonkormányzatának 30.000,-Ftot, melyet áciális cJtotra trasznauratna fel a 2018 évben.

A testület az elhangzottakkal egyetórt.

A KéPviselŐ-testület 3 ipen szavazaíla|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatoíhoztu, "

5/2018. (II. 20.) RNÖ határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormanyzat
Képviselö-testülete úgy dönt. rrogy :0.00O.-ii támogatástnyuJt 

. 
szociális célra somlószőlős kázség

Onkormányzatának.
Felelős: orsós valter elnök
Határidő: folyamatos

3) Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda támogatása
Előterjesztő: Orsós Valíer elnök

orsós valter elnök: Javasolia,- hogy trimogassák az óvodai programokat idén is. Gondol azúszásoktatásra, vagy a nyári ti.araűror,.".'H"r.iil"i.iil.int.u gonaot.

A testület az elhangzottakkal egyetért.

A képviselő-testület 3 igen szav azatlal. ellenszavazat és tanózkodás nélküI a következöhatározatot hoau, "

elnök helyettes: Nem, tarthatnák a focipályán, vagy a kultúrház
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4) Húsvétrót
Előterjesztő: Orsós Valter elnök

orsós Valter elnök: Javasolja 1.000,-Ft értékű húsvéti cso
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A testület a javaslattal egyetért.

f;,Í:ffi:f;:?1ület 
3 igen szavazatla7, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó

6/2018. (I.20.) RNÖ batározat

):::1:.r^l:' 9: Ttn 
a N e m zet i seg i Önkor.rnán1 zatlepvtse|o^-teslülete úg1 dön t. hogy 30.000rPi rámoparást

:::]: 1 sonrlószőlósi Napkö,j;áho;;;"bil; ;."#;pl,ogranlok szervezésére a 20l 8. ér berr.
t etelos: orsós va]ter elnrik
Határidő: folyanratos

712018. (I.20,) RNÖ határozat

somlószőlős Roma Nemzetiségi önkormiinvzatKépviselő-restülete úgy dönt. lr,iruJ,i-.-roruÖl;;;:'i.'"'
f"lr^.^c,.:l 

élő családok és gyermekeik ,e.ir. iÓ.ÓÓÖ.-r,osszegben a 2017. évi oénzmaradványa J, , ZÖiÖ. e"iköltségvetése terhére.
Felelős: Orsós VaIter elnök
Hatriridő: 201 8.04.04.

Orsós Valter elnök a testületi üIést 9 óra 25 perckor berekesztette.

K.m.f.

orsós valter
elnök kű,§[,^b

jkv. hitelesítő

/ -r'-/a-7___
Rendes-Somlai Esáer

aljegyző

ri EdinaSzlottán


