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Készült: Somlószólős Roma Nemzetiségi Önkormárryzatok Képviselő+estületének 2017.
június 22.-én 10 órai kezdettel megtafiott nyilvános iiléséről.
Ülés helve: Képviselő+estület hivatala Somlószőlős
Jelen

vannak:

orsós valter
Horváth Sándor
Horváth

zsolt

Lajos

elnök
elnök helyettes
képviselő

Rendes-SomlaiEszter aljegyző
Az ülésen érdeklődő

nem jelent meg.

orsós valter elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, bogy az3 ftí testiileti tagból 3 fő
jelen van, az ijlés ltatározatképes, azt megnyitja. Jo^vasoljijegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth
Zsoltot.
A testület a javaslattal egyetért.
Orsós Valter elnÖk: Javaslatot íesz az ülés napirendjére. A képvelő-testület a javaslat a.lapján
az alábbi napirendet fogadj a el :
1 ./Falunapról
Előterjesztő: Orsós Valter elnök
2./Iskolakezdési támogatás
Előterjesztő: Orsós Valter elnök
3./Belső ellenőri jelentés
Elóterjesztő: Orsós Valter elnök
4. / J átszőtér állapotáről
Előteíjesztő: Orsós Valter elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA3

1./Falunapról
Előteriesztő.. Orsós Yaltet e\nók

orsós valter elnök: Javasolja, támogassák az öttkormínyzaíoí az alglsáus kózepén
megrendezésre kerülő a Falunap kivitelezésében mind pénzzel mind a Áunkájukkal. Az

önkormrinyzat részére30 e Ft-ot adjanak át, valamint a'fiizőverse.ryre nevezzenek be erre
körülbelül 50 e Ft-ot biáosítsanak a hús, egyéb hozzáv úók megvásárlására.

A testület

A

a

javaslattal egyetért.

KéPviselŐ-testÜlet

hatátrozaíoí hozta:

3 igen szavazattal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő

91201'7.

SomIószölós

(vI.22.) RNÖ határozat

Roma Nemzetiséti Önl<ormánvzata

Képviselő-testülete úgy dönt,

- támogatást nyújt Somlószőlős

község
Onkormányzatának a Falunap nregrerrdezése céljából
3 0.000.-F L összegben. valamint
- a Falunapi Főzőversenyen való részvételükre 50.000,Ft-ot biztosít alapanyagok beszerzése céljából a2017.
évi költségvetése terhére.
Felelős: Orsós Valter elnök
Hatriridő: 2017.08.20.

2./Iskolakezdési támogatás
Előterjesztő: Orsós Valter elnök

Orsós Valúer elnök: : A 18 csa]ád 41 gyermekét érintené a tíímogatás, ezért javasolj 5.000,Ft-ot adni egységesen az óvodásoknak az iskolásoknak , ez 205 e Ft-ot jelent mindösszesen.
Mivel pénzbeli támogatást nem adhatnak, ezért ezen összeget javasolja a somlószőlősi
önkormiányzatnak átadni és így támogatni a családokat.

A testíilet a javaslattal egyetén.

A

képviselő-testület 3 igen szavazatl,al, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül a következő
hatétrozaíothozta:

nnu7,

(VI.22.) RNÖ határozat

Somlószőlős RNÖ Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
205.000,-Ft támogatást n}ujt Somlószólős község
Onkormanyzatának iskolakezdési és óvodakezdési
trimogatás célj ára, mellyel a roma nemzetiségi családok
megélhetési gondjaihoz kiván segítséget nyújíana 2017.
évi költségvetése terhére.
Felelős: Orsós Valter elnök
Határidő: folyamatos

3./Belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Orsós Valter elnök

orsós valter elnök: Ismerteti a belső ellenőrök által készített jelentést a 2016. évi
pénzkezelés és pénzgazdilkodás ellenőrzéséról. Javasolja elfogadását, valamint a
megfogalmazott javaslatra intézkedéselfogadását.

A tesülel

A

a

javaslattal egyetén.

Képviselő-testület

hatáIozatot hozta:

3 igen szavazaííal, el|enszayazat és tartózkodás nélkül a következő

2
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Sonlószölös

Ronta Nemzetiségi Önkormiinyzata

Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a belső ellenőri
jelentést elíbgadja. va|anrint a következő intézkedést
fogalnrazza meg:

-

kötelezettségvállalási szabályzatot kiegésziti a

gazdálkodási jogkört gyakorlók irásbeli rnegbízásával.
(A jelentés a jegyzókönyv melléklete. )
Felelős: Orsós Valter elnök
Határidő: 2017 .09,0l .

átszótér állapotáról
Elóterjesztő: Orsós Valter elnök
4.1 J

valter elnök: A tavalyi évben kénéka somlószőlősi testíiletet, hogy keritéssel árják
játszótér
a
és a közút köai szakaszt, melyre akkor ígéretetis kaptak, áe a megvalósíiás
elmaradt. tr.éti az aljegyző asszon}t kérésüket, igényüket a kerítésfelálitásra továbbítsa
ismételten a szólősi testület felé. valamint több ;ül'ő jeleáe. hogy már nenr nagyon van
homok ajátszótéri homokozóban, ezé* javasol 3 m3 homokot hozatni oda. MegbeszJíi a kató
Dénes képviselóvel, hogy rendelje meg sámukra,
orsós_

el

A testület

A

a

javaslatüal egyetért.

Képviselő-testiilet

hatiirozatot hozta:

3 igen

szava7
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íla]^. ellenszavazat

üI.

22.)

és tartóZkodás nélküI a következő

RNÖ határozat

Somlószőlós Roma Nemzetiségi

Önkormányzata

Képviselő+estülete úgy dönt, hogy a somlószőlősi
játszóter homokozójába 3 m3 homokot vásásról a 2017.

évi költségvetése terhére,
Felelős: orsós valter elnök
HaLíridő: folyamatos

Orsós Valter elnök a nyilvános testtileti ülést l0,óra 40 perckor berekesztette.
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