Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8294. Kapolcs" Kossuth u.62.
Szétma: 1100-212016

.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 20l6.május 25-én
lszetdén/ I7,30 őraikezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
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NyáriJenőné
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Lászlőné
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Jenő elnök üdvözölte a megjelent tagot, jegyzőt. Megáltapította , hogy az ülés
határozatképes, hisz 2 tag jelen .van) az ülést megnyitotta. Kérle a testületi tagot, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsen egyet az fogadja el,
NvárÍ

Tagokhatározathozatalnélkilelfogadtákazalábbi:
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l.lBeszétmoló aKapolcs Rom aNemzetiségi Önkormányzat2}Ii. évi
költségvetésének telj esítéséről

Előadó:NyáriJenő elnök
2.

l E gyüfiműködési Megállapodás
Előadó: Nyári

j

óváhagyása.

Jenő elnök

3./ Gyermeknap szervezése

Előadó: Nyári

Jenő elnök

1./Napirend:
NváriJenő elnökelmondta,hogymegkaptáka2015.éviköltségvetészárszámad,ását.
Bevételi és kiadási flőösszeg 300 e ft. volt. Javasolta a költségvetési zérszétmadást elfogadni.
Testület egyhangúlag,2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

2

3I2016.N.25.)RNÖ. határozatot
Kapolcs

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi

költségvetésének zárszámadását

300.000.-ft. bevétellel
300.000.-ft. kiadással elfogadja.
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lékletétkép ezi)

2./Napirend:
Nyári Jenő elnök kérte a Kapolcsi Völgy Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás

j

óváhagyását.

Testület, egyhangúla g 2 igen szavazatta| meghozta az a|ábbi:
412016.(Y.25.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorményzat á ,,A Völgy Turisztikai
Egyesülette
N emzeti

sé

|"

a|áírt e gyüttműködési megállapodást elfogadj a.

gi Önko rmán y zat f e|hata|mazza az elnököt

,,A Völgy Turisztikai

Egyesülettel"

és a

son kapc s o l atot
megállapodásban

tart

megfogalmazott célok megvalósítását kísérjefi gyelemmel.

Felelős: Nyári Jenő elnök
Határidő: folyamatos
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3./Napirend:
Nyári Jenő elnök javasolta a képviselőknek, hogy 2016. május 28-án ,,Integrációs
GyermeknapotésPolgárőrNapot" tartsanak. Kiadásokra 150.000.-ft.-ot javasolt
megszavazní.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag2 Ígen szavazattal meghozták az a|éhbi:
5t201,6.(V.25.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormanyzat20l6. május 28-arl
,,Integrációs Gyermeknapot és Polgárőr Napot" tart. A rendezvényre
150.000.-ft-ot fordít 2016. évi költségvetése terhére.
Testület felhatalmazza az elnököt
Felelős: Nvári Jenő elnök
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Hataridő: 20116. május 28.

Nyári Jenő elnök az ülést 17,40 őrakorbezárta.
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