
Szám: Ssz/ 137-3 l20l8.

Készült: Somlószólős Roma Nemzetiségi Önkormárryzat Képviselő-testületének 2018.
március 8-án 14 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérbl

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala Somlószőlős

Jelen vannak: orsós valter
Horváth Sándor Lajos elnök helvettes
Horváth Zsolt képviselő

Dr.Szabó-HaászHajnalka aljegyző

Az ülésen érdeklődó nem jelent meg.

orsós valter elnök: Üdvözli a megielenteket. Megállapítja, hogy az3 fő testiileti tagból 3 főjelen van, az 
'j,lés 

haíírozatképes, aá megnyi{a. ravasoila jegy"őkorry"u hitelesítónek-Horváth
Silrrdor Lajost.
A testiilet a javaslattal egyetért,
Orsós Valter elnÖk: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képvelő{estiitet ajavaslat alapján
az alábbi napirendet fogadj a el :

I.1 Az ötlkormányzat belépése szociális szövetkezetekbe
Előterjesáő: Orsós Valter elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Az önkormányzat belépése szociális szövetkezetekbe
Előterjesztő: Orsós Valter elnök

Orsós_.Valter elnök: Megkereste az AGROSoMLÓ SzociráIis Szövetkezet, a Baumetal Épító
Szociális Szövetkezet, BUILDMAX Épftó Szociális Szövetkezet és a SOMVINo Borászati
szociális szövetkezet hogy lépjenek be. hozzájuk, Előnye szérmazhat belőle az
önkormrányzatrrknak esetleges petyáuatok, rendezvények kapcsán. Javasolja a belépési
nyilatkozatok aláLírását.

A testiilet a javaslattal egyetért.

9rsós valter elnök I(.éi' szavazzanakaz AGRosoMLó szociális szövetkezetbe történő
belépésről.

A képviselő-testiilet 3 igen szavaz attal, ellenszavazatés tartózkodás nélkiil a következő
határozatothozía:

8/2018. (III.8.) RNÖ határozat

Somlószólős Roma Nemzetiségi Önkorrnínyzat Képviselő-
testiilete úgy dönt, hogy belép az AGROSOMLÓ Szociális
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Szövetkezetbe (székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth u. 73.),
felhatalmazza az elnököt a belépési nyilatkozat aláítására.
Felelós: Orsós Valter elnök
Határidó: folyamatos

O§ÓS_Yaller elnÖk: Kéri szavazzanaka Baumetal Epítő Szociális Szövetkezetbe történő
belépésről.

A képviselő-testület 3 igen szavazalíal, ellenszayazaí és tartózkodás nélkül a következő
hatfuozatothozta:

9/2018. (III.8.) RNÖ határozat

Somlószólős Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testiilete úgy dönt, hogy belép a Baumetal Építő Szociális
Szövetkezetbe (székhely: 8495 Csögle, Széchenyi tét 32.).
Felhatalmazza az elnököt a belépési nyilatkozat aláírására.
Felelős: orsós valter elnök
Határidó: folyamatos

9rsós Valter elnÖk: Kéri szavazzarnka BUILDMAX Építő Szociátis Szövetkezetbe történő
belépésről.

A Képviselótestület 3 igen szavazallal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
hatélrozatotho^ai

10/2018. (III.8.) RNÖ határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testí,ilete úgy dönt, hogy belép a BUILDMAX tipító Szociális
Szövetkezetbe (székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth u, 186.).
Felhatalmazza az elnököt a belépési nyilatkozat alárásara.
Felelős: orsós valter elnök
Határidő: folyamatos

orsós valter e nök: K'.eri szavazzalaka soMvINo Borászati szociális szövetkezetbe
történő belépésról.

A képviselő-testiilet 3 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
haíÍ!íozatot ho^a:

1112018. (III.8.) RNÖ határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testtilete úgy dönt, hogy belép a SOMVINO Borászati Szociális
Szövetkezetbe (székhely: 8483 Somlószőlős, Zárlkert 2610/ 1.
hrsz.). Felhatalmazza az elnököt a belépési nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Orsós Valter elnök
Határidó: folyamatos
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Orsós Valter elnök a testi,ileti iilést 14 óra 40 perckor berekesztette.
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