
Szám: Ssz/ |2-4 /2017.

Kószült: Somlószőlős Roma Nemzetíségi tnkormányzatok Képviselő-testületének 2017.
május 26.-án 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Ülés helye: Képviselő-testület hivatala Somlószőlős

Jelen vannak: elnök
elnök helyettes
képvisel<i

a|jegyző

orsós Valter
Horváth Sándor Lajos
HoÍVáth Zsolt

Rendes-Somlai Eszter

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

orsós Valter elnök: ÜdvöZli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az3 fő testi'ileti tagból 3 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkön1v hitelesítőnek Horváth
Zsoltot.
A testület a javaslattal egyetért.
Orsós Va|ter elnök: Javaslato t tesz az ülés napirendjére. A képvelő-testület ajavaslat alapján
az a|ábbi napirendet fogadja el:
1'l RNÖ 201ó. évi költségvetési beszámolója és a költségvetési előirányzatainak
módosításaról
Előte{esztő: orsós Valter elnók
2 ./Gyermeknapról
Előterjesáő: orsós Valter elnök

1.) RNo 2016. évi kö|tségvetési beszámo|ója és a költségvetési e|őirányzatainak
módosításáró|
E|őterjesztő: Orsós Va|ter e|nök

Orsós Va|ter elnök: Ismerteti, hogy a zárszárnadást és a módosítást. Javasolja e|fogadn:' az
előterjesztésben foglaltak szerint.

A testiilet a javaslattal egyetéft.

A Képviselő-testület 3 igen szavazaIÍa|', e||enszavazaÍ' és tartózkodás nélkül a következő
haÍározatot hoz|a:

712017. (v.26.) RNo határozat

Somlószólős Roma Nemzetiségi onkormányzata
Képviselő-testiilete a Somlószőlős Roma Nemzetisési



onkormrányzat 2016, évi költségvetési beszámolóját és a
köItségvetési előirányzatainak módosítását elfogadja.
(A beszrímoló és az előirányzat módosítás a jegyzőkónyv
meIléklete.)
Felelős: orsós Va1ter elnök
Határidő: 201 7. május 3 1.

2./Gyermeknapró|
E|őÍerjesztő: Orsós Va|ter elnök

orsós Va|ter e|nök: Javasolja tartsák az i3ttkorményzattal együtt májls 27 -én a
gyermeknapot. A Somlószólősi önkormányzat biztosítja a progiamokat, mi meg a
gyermekeknek popcomnal kedveskednénk kiirülbeliil 30 e Ft értékben.

A testület a javaslattal egyetért.

A Képviselő-testület 3 igen szavaza|ta|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
batáttozatothozla:

8/2017. N' 26.) RNÖ batározat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormrányzata
Képviselő-testiilete gyermeknapot tart. Somlószőlős
Község onkorményzaÍ'áva| együttmúködve 2017 .05,27 .
napján, melyre 30.000,.Ft-ot biztosít a 2017. évi
költségvetése terhére.
Felelős: orsós Valter elnök
Hatríridő: folyamatos

orsós Valter elnök a testületi ülést 14 óra 20 perckor berekesaeÍe.
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