
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8294. Kapolcs" Kossuth u.62.

Száma:2373-212017 .

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs \:ry Nemzetiségi Önkormányzat által 20t7.május l6-án

(kedden) 16,30 Órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgarmester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak: Nyári Jenő
Nyári Jenőné

roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
roma nemzeti sé gi őnkormány zat képvis elő

kozmaJózsefné romanemzetiségi önkormányzatelnökhelyettes

Tanácskozási ioggal meghívott:

!{Yi!r;i_-i Jenő elnÖk ÜdvÖzölte a megielent tagot, jegyzőt. Megállapította , hogy az ülés
hatfuozatkéPes, hisz 2 tag jelen van, az tileit megnyitotta. Kérte a iestületi tagot, hogy a
meghívóban szerePlő napirendi pontok tfugyalásáv,ul é.t."r, egyet az fogadja el.

Tagokhatározathozatalnélkilelfogadtakazalátlbi:

N a P i r e n d e t . : I.|Beszámoló a Kapolcs Rom a Nemzetiségi önkorm ényzat 2016. évi
költségvetésének telj esítéséről

Előadó: Nyári Jenő elnök

2./Gyermeknap szervezése

Előadó: Nyári Jenő elnök

Takács Lászlőné jegyző

1./Napirend:

NYári Jenő elnÖk elmondta, hogy megkapték a2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló
előterjesztést. Bevételi főösszeg 57l e ft., kiadás 568 e ft, pénzmaradvény:3000.-ft.
Javasolta a zátszámadást elfogadni.

T e stül et e gyhan gú1 a g, 2 i gen szav azattal me gho zta az alábbi:



312017.N.16.)RNÖ. határ ozatot

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének zárszámadását

571.000.-ft. bevétellel
568.000.-ft. kiadással

3.000.-ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

(Költségve tés a j egy zőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Nyári Jenő elnök javasolta a képviselőknek, hogy 2017. május 27-én ,,Integrációs
Gyermeknapot és Polgárőr Napot" tartsanak. Kiadásokra 250.000.-ft.-ot javasolt
megszavazni.

Képviselők ajavaslattal egyetértettek, és egyhangúlag2igenszavazatíalmeghoztrák azalábbi:

4l20l7.(Y.16.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat2}I7. május 27-én

,,Integrációs Gyermeknapot és Polgarőr Napot" tart. A rendezvényre
250.000.-ft-ot fordít 2017. évi költségvetése terhére.

Testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény lebonyolítására.

Felelős: Nyári Jenő elnök

Határidő: 2017. május 27 .

Nyári Jenő elnök az ülést 16,40 órakotbezérta.
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