
Szám: Ssz/ 12-8 l20l7.

Jelen vannak:

Készült: Somlószőlős Ronra Nemzetiségi Önkormrlnyzatok Képviseló-testül etének 2017 .

augusztus 15.-én 14 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilváros üléséről.

ülés helye: képviselő-testület hivatala somlószőlős

orsós valter
Horváth Sándor Lajos
Horváth zsolt

Rendes-Somlai Esáer

elnök
elnök helyettes
képviselő

aljegyző

Az ülésen érdeklódő nem jelent meg.

orsós valter elnök: Üdvozli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az3 fő testületi tagból 3 fő
jelen van, az ülés haíározaíképes, aá megnyitja. rovasotlijegylkönyv hitelesítőnek-Horváth
Zsoltot.
A testület a javaslattal egyetért.
Orsós Va|ter elnÖk: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képvelő-testiilet ajavaslat alapján
az alábbi napirendet fogadj a el :

I. /T ábor ozás támogatásáról
Előterjesztő: orsós Valter elnök
2./Belső ellenőri jelentés
Előterjesáő: Orsós Valter elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.1 T ábor ozás támogatásáról
Előterjesztő: Orsós Valter elnök

orsós valter elnök: Megkereste csehné Betti a somlószőlőséí Egyesület képviseletében ,
hogy a községben éló gyermekeknek augusztus 21-tol 25-ig íábort siérveznek a könyrtárban,
melyhez támogatásukat kérte. Javasolj az egyesület részére 30 e Flot átadni.

A testület a javaslattal egyetért.

A képviselő-testület 3 igen szavazaííal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül a következő
hatéLíozaíot hozla:

1412017. (vm. 15.) RNÖ határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviseló-testiilete úgy dönt, támogatíst n),ujt
Somlószőlósért Egyesület (8483 Somlószőlós, Kossuth u.



lOZl részére Gyermektábor megvalósítása céljából
30.000,-Ft össze gben a2017 . ér,i költségvetése terhéré.
(A_ támogatási megállapodás teryez a jegyzőkönyv
mellékelte.)
Felelős: Orsós Valter elnök
Határidő: 2017.08.22.

2./Beiső ellenőri jelentés
E|őterjesztő: Orsós Valter elnök

orsós Valter elnÖk: Ismerteti a belső ellenórök által készitett jelentést a 2016. évi belső
ellenőrzési megállapitásokra készített intézkedési tervek és beszámolók ellenőrzéséről.
Javasolja elfogadását, valamint a nregfogalmazott javaslatra intézkedés elfogadását.

A testület a javaslattal egyetéfi.

A KépviselŐ-testÜlet 3 igen szavazalla|, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül a következő
hatéLrozatoí hoz'ta:

l5l20l7. (VIII. 15.) RNÖ határozat

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőri
jelentést elfogadja, valamint a következő intézkedést
fogalmazza meg:
- gazdálkodási jogkör1 gyakorlók írásbeli megbízása,

azok szabályzathoz csatolása és nyilvántartásuk
vezetése,kapcsolódó aláírás minták mellékelése;

- pénztáros és pénztár helyettes felelősségváltalási
nyilatkozatának csatolása a pénzkezelés
szabá|yzathoz.

(A jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Orsós Valter elnök;

Rendes-Somlai E sztet aljegyző
Hat:ítidő: 2017 .12.3 I.

orsós valter elnök a nyilvános testüleli ülést 15 óra 00 perckor berekesáette.
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Horváth zsolt
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Szlottriné Tubi Edina
jegyzd

Rendes-Somlai Eszter
aljegyző
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