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Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8294. Kapolcs. Kossuth u.62.
Száma: 1100-112016

.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által2016. február 1 1-én
/csütörtökön/
17,30 őraikezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helve: Polgarmester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: Nyári

Jenő

roma nemzetiségi önkormanyzat elnöke

Jenőné

roma nemzetiségi önkormányzat

KozmaJÓzsefné romanemzetiségi önkormányzatelnökhelyettes

Nyári

képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács

Lászlőné

jegyző

Nvári Jenő elnök üdvözölte a megjelent tagokat, jegyzőí. Megállapította , hogy az ülés
hatánozatképes, hisz mind a 3 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testtileti tagokat,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet az fogadják el.

Tagokhatározathozatalnélkülelfogadtákazaláhbi:

Napir

en d e

t:

l./Kapolcs RomaNemzetiségi Önkormányzat2}tí. évi
költségvetése

Előadó: Nyári
2./

Jenő

elnök

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kapolcs

község Önkormán yzata közötti
felülvizsgálata.
Előadó: Nyári

Együttműködési Megállapodás

Jenő elnök

1./Napirend:
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy megkapták a20I6. évi költségvetés tervezetet.Bevételi
kiadási főösszeg 300 e ft. mely működésre fordítható. Javasolta a költségvetést elfogadni.

és

Testtilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:

1l2016.(ű.11.)RNÖ. határozatot
Kapolcs

Roma Nemzetiségi Önkormanyzat 2016. évi

költségvetését

300.000.-ft. bevétellel
300.000.-ft. kiadással elfogadja.

2

(Költségve tés a j egy zőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy a Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015.
miárcius 18-án együttműködési megállapodást kötött a Kapolcs község Önkormányzatával
feladatellátásra vonatkozőlag. Megállapodást 4l20I5.(III.18.)RNÖ.hatfuozattal elfogadták.
A nemzetiségek jogairól szőlő 2011. évi CLXXX törvény 80. §. (2) bekezdése alapján a
megállapodásokat minden év januar 31. felül kell vizsgálni és - amennyiben az szükséges módosítani.
A nemzetiségi önkorményzatta| kötött megállapodás megfelel a jelenleg hatályos
j ogszabályban előírt rendelkezéseknek, annak módosítása nem indokolt.
Javasolta a határ ozat tervezetet elfo gadni.

Képviselő-testtilet egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:

212016.(I.11.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormrányzat felülvizsgá|ta a Kapolcs község
Önkormányzatával kötött - 4l20I5.(III.18.)RNÖ.sz. határozattal elfogadott Együttműködési Megállapodást, megáIlapította, hogy a megállapodás
módosítása nem indokolt.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről
polgármesterét táj ékcrztassa.

a helyi

önkormányzat

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző
Határidő: 20I 6. februér 20.

Nyári Jenő elnök az ülést 17,40 őrakor bezárta.

k.m.f.t.
'

,/'
l,,

tt,

, l
/t

i

1

l,é

Kígíí]enal
iátntlt'

tl
:1-c:1tr,ru

v

/

/,co-4*-

kozma Józsefné
jkv.hitelesítő

