
Kapotcs RomaNemzetiségi Önkormányzat
8294. Kapolcs. Kossuth u.62.

Száma: 1409-412015.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatáltal2015 . november

27-én /pénteken l 18 őrai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Az ütés helve: Önkormányzati lroda Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak: Nyári Jenő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
Nyári Jenőné roma nemzetiségi önkormányzattagja

Távolmaradását előzetesen beielentette :

Kozma József roma nemzetiségi önkormányzatelnökhelyettes

Tanácskozási ioqqal meghívott:

Takács Lászlóné iegyző

Nvári Jenő elnök üdvözölte a képviselőt, jegyzőt. Megállapította , hogy az ülés
határozatképes, hisz 2 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagot,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet az fogadja
el.

Testület határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:

N a p i re n d e t : 1./ Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat2015. évi
költségvetésének módosítása.

Előadó: Nyári Jenő
elnök

2,1 Beszámoló Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
201S.évi munkájáról, Roma Karácsonyi műsor
megbeszélése

Előadó: Nyári Jenő
elnök

,1./Napirend:

Nyári Jenő elnök elmondta, hogy 2015. évi költségvetésüket 185 e ft-tal fogadták
el. Pótlólag kaptak még támogatást,így a költségvetésük 300.000,-ft-ra változott.
Javasolta a módosított költségvetést elfogadni,



Testület, egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozta az alábbi.

1ol2O15.(Xt.27.)RNÖ. h atá ro zatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetését alább iakban elfogadja :

Bevétel: 300.000.-ft.
Kiadás: 300.000.-ft.

(elóterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Nyári Jenő elnök elmondta, hogy ez idáig 191.000.-ft.-ot használtak fel a
költségvetésből, maradvány 103.000,-ft. lsmertette a fontosabb intézkedéseket,
rendezvényeket:
Június hónapban Gyermeknapot és Hagyományőrző napot tartottak. Művészeti
Napok rendezvény sorozaton is részt vett a roma önkormányzat. Karácsonyi
ünnepséget terveznek2015. december 18-ára 18 órára. A gyermekek adnának egy
kis műsort, lenne egy vacsora, és zene.

Kérte beszámolójának elfogadását.

Testület, egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozta az alábbi.

1'lI2o15.(x1.27.)RNÖ. h a t á r o za t o t

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015, lll. negyedév
mu nkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Karácsonyi ünnepséget szerveznek 2015. december 18-án 18
órakor.
Testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések
megtételére, szervezés lebonyolítására.

Felelős: Nyári Jenő elnök 
..

Határidő: 2015. december 18.

(elóterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Nyári Jenő elnök megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást 18,20 órakor

bezárla,
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