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16 órai kezdettel

Önkormrányzatok Képviselő-testiiletének 2017.
megtaított nyilvános üléséről.

ülés helye: képviselő-testtilet hivatala somlószólős
Jelen

vannak:

orsós valter
Horváth Sándor
Horváth

Zsolt

Rendes-Somlai

Az ülésen érdeklődő

Lajos

Esáer

elnök
elnök helyettes
képviselő

allegyző

nem jelent meg,

Orsós Valter elnök Üdvözli a megielenteket. Megállapítja hogy az3 fő testtileti tagból 3 fő
jelen van, az iilés határozatképes, aá megnyitja. Javasolja jegyzőkönlv hitelesítőnek Horváth
Sándor Lajost.
A testiilet a javaslattal egyetért.
Orsós Valter elnök Javaslatot tesz az iilés napirendjére. A képveló-testület a javaslat alapjrán
az alábbi napirendet fogadja el:
1.) Együthnűködési megállapodás kötéséről
Előterj esztő: Orsós Valter elnök
2.) Husvéti aj ándékozásról
Előterjesáő: Orsós Valter elnök

NAPIREND TÁRGYAIÁSA:
Eryüttműködési megállapodás kötéséről
Előterjesztő: Orsós Valter elnök
1.)

Orsós Valter elnök: Ismerteti a megküldött megálapodás tervezetet, mely Somlóvásárhelyi
Széchenyi I. Átalános Iskolával kötnének sportprogramok szervezésére.Javasolja a

megállapodás megkötését,

A testíilet a javaslattal egyetért.

A

Képviselő-testtilet
hatittozatothozta:

3 igen szavazal7á, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
5t2ut7. Qv.13.) RNÖ határozat

Somlószólós

Roma Nemzetiségi Önkormrányzat

Képviselő-testülete

úgy,dönt, hogy

Somlóvásárhelyi

Széchenyi István Altalános Iskolával

(8481
Somlóvásri,rhely, Szabadság tér 17., képviselő: Martonné

Vathy Hedvig igazgaíó) együttműködési megálapodást
köt sporttevékenységek szervezésére.
testíilet fe|hata|mazza az elnököt a megállapodás
alárrisa.
(A megállapodás krvezst a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: orsós valter elnök
HatIáridó: azonnal

A

2.) Húsvétiajándékozásról

Előterjesztő: Orsós Vatter elnök

Orsós Valter e|nök: Javasolja anyagi helyzetűkhöz mérten 1.000,-Fros húsvéticsomag
összeálítatá§át a helyi boltban a községben éló roma családok részére.A gyermektelen

családok is kapjanak csomagot az iinnep alkalmából. 19 család él a községben 43 gyermekkel,
valamint 10 egyedülrálló, így összesen javasol1a az 53 csomag beszerzését javasolja 53 e forint
összegben.

A testtilet

a

javaslattal egyetért.

A

Képviseló-testiilet 3 igen szavazallal, e|lenszavazat és tartózkod.ís nélkül a következő
hatfuozatothozta:
612011.

$v.13.) RNÖ határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi

Önkormiá,rryzat

Képviselő-testiilete úgy dönt, húsvéticsomagot biZosít a
községben élő családok és gyermekeik részre 53.000,-Ft
összegben a 2016. évi pénzmaradványa és a 2017. évi
költségvetése terhére
Felelős: orsós valter elnök
Hatriridó: 2017,04.17.
Orsós Valter elnök a testiileti üést 16 óra 15 perckor berekesáette.
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