Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat

8294. Kapolcs. Kossuth u.62.

Száma: 118-512014

,

Jegyzőkönyv
KészÜlt: KaPolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat által2014. november
12-én lszerdal8 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helve: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: Nyári Jenő
Nyári Jenő Józsefné
kozma Józsefné

roma nemzetiségi önkorm ányzat elnöke
roma nemzetiségi önkorm ányzat képviselője
roma nemzetiségi önkorm ányzat képviselője

Tanácskozási ioqqal meqhívott:
Takács Lászlóné

jegyző

NYári Je.nő elnÖk Üdvözölte a meq_jelent tagokat, jegyzőt. Megállapította hogy
az
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egyet az fogadják el.
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az alábbi:

1./Kapolcsi gyermekek Nagykarácsonyra történő utazásához
hozzájárulás

Előadó: Nyári Jenő elnöke.

NYári Jenő elnÖk elmondta, hogy Varga Szilvia kulturális munkás megkereste és
kérte a roma nemzetiségi önkormányzat segítségét.2014. december 13-án
kiránd u lást szervezett Nagyka rácsonyba.
HelYÍ civil szervezetek és vállalkozók is támogatják a szervezést. A busz költsége
várhatóan 150.000.-ft. melyet az önkorm ányiat- fizet ki, ehhez javasol 10.00o._ft.
hozzájárulást m eg sz av azni.
KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták
az alábbi:
11 1201

4. (X'.12.| Ökt.számú határozatot

Kapolcs Roma Nemzetiség i Önkorm ányzat támogatja
a kapolcsi gyerekek Nagykarácsonyba történő kirándulását.
o n ko rmá n yzat az úti kö ltség h ez 1 O. 000. -ft . ö ssze g gel hozzájárul,
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lhatalmazza a jegyzőt, h o g y a hozzqáru
utalja át Kapolcs Onkormányzat számlá4ára.
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Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 201 4.október 30.

Nyári Jenő elnök megköszönte
órakor bezárta.

a megjelenést és a rendkívüli nyilvános ülést 8,15
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