
Szám: Ssz/ 12-2 12017.

Készült: Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2017.
február 13,-án 16 órai kezdettel negtafiott nyilvános üléséről.
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Ulés helve: Képviseló-testület hivatala Somlószőlős

Jelen vannak: orsós valter
Horváth Sándor Lajos
Horváth zsolt

Rendes-Somlai Eszter

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Orsós Valter elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megáltapítja, hogy az3 fo testületi tagbó1 3 fő
jelen van, az ijlés hatétrozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkönyw hitelesítőnek Horváth
Sándor Lajost.
A testület a javaslattal egyetér1.
Orsós Va|ter elnök: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képvelő+estület ajavaslat alapján
az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Somlószőlós RNÖ 2017. évi költségvetéséről
Előterjesáó: Orsós Valter elnök
2.) Belső ellenőri jelentésről
Előterjesztő: Orsós Valter elnök

1.) Som|ószőlős RNÖ 2017. évi költségYetéséiőI
Előterjesztő: Orsós Valter e|nök

Orsós Valter e|nök: Ismerteti a2017. évi költségvetési tervezetet, mely a2016. évi teljesítés
alapjan került megállapításra. Javasolja a tewezet elfogadását.

A testület a javaslattal egyetért.

A Képviselő-testiilet 3 igen szavazaílal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta,.

3t2017. (il.13.) RNÖ határozat

Somtószőlős Roma Nemzetiségi Ónkormrányzat

Jegvzőkönw



Képviselő-testülete a Somlószólős Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2017. évi költségvetését elfogadja.
A költségvetés a jegyzőkönyv melléklete.
Felelős: orsós valter elnök
Hataridó: 2017. február 15.

4./Belső Ellenőri jelentésről
Előterjesztő: Orsós Valter e|nök

Orsós Valter elnök: Ismereti a 2016. évben végzett belső ellenőrzés eredményót. A 2015.

évet nézték, hiányosságot csupán a szabályzatokban talá|tak, Az új szabályzatok 2016.

januarjától lettek elkészitve és állnak használatban, igy ez a probléma is megoldódott.

Javasolja a jelentés ellogadást.

A testület az elhangzottakkal egyetért.

A Képviselő_testület 3 igen szavazaítal, ellenszavazat és tarlózkodás néikül a következő

haíátozatothoáa:.

412017. (I. 13.) RNO határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormánl zat

Képviseló-testülete úgy dönt, hogy a belsó ellenóri
jelentést elfogadja, intézkedésként a szabályzaíok
kiegészítését a személyi feltételekrrek megfelelően
megvalósította.
(A jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Orsós Valter elnök
Határidő: folyamatos

Orsós Valter elnök a testiileti ülést 16 óra 15 perckor berekesáette.
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