Kapolcs Roma Nemzetiségi Onkormányzat
8294. Kapolcs. Kossuth u.62.
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Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat éltal2016. december
/csütörtöV I] őrai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

8-ián

Az ülés helve: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: Nyári
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Nyári Jenő elnök üdvözölte a megjelent tagot, jegyzőt. Megállapította , hogy az ülés
hatltrozatképes, hisz 2 tag jelen vall) az ülést megnyitotta. Kérte a testtileti tagot, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsen egyet az fogadja el. Sajnálattal
áIlapította meg, hogy a lakosság részérőlnem jelent meg senki, pedig a közmeghallgatásrőI
érintetteket meghívó kiküldéséve| tí$ékoztatták.
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1./Beszámoló Kapolcs RomaNernzetiségi Önkormányzat2016. évi
munkáj áró1, Roma Karác sonyi műsor megbeszélés e
Előadó: Nyári

Jenő

elnök

1./Napirend:
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy megkapték a 2016. évi bevétel 571.155.-ft. volt, ebből
303.789.-ft.-ot felhasználtak, ( gyermeknapra: 150.000.-ft-ot, Hallovin Napra 20.000.-ft-ot,
Budapesti kirándulás buszköltsége 100.000.-ft. volt, banköltség: 33.000.-ft) maradvány
267.366.-ft" 2016. december I7-én larrtJák a Karácsonyi Ürrnepséget, ahol 260.000.-ft-ot
terveznek felhasználni, banki költségekre

Karácsonykor
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gyermekek adnak egy

66. -ft- ot tartalékolnak.

kis

műsort, énekelnek, verset mondanak.

jelenlévőket megvendégelik egy vacsorával, és zene mellett elbeszélgetnek.
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Javasolta, hogy a Karácsonyi Ünnepség költségeire fordítsanak 260.000.-ft-ot.
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Kapolcs Roma

Nemzetiségi önkormányzat

Karácsonyi Ünnepsége t

szerv ez.

2016. december 17-én

A rendezvény lebonyolításáltoz

260. 000.-ft -

ot biztosít 2016. évi költségvetéséből.

Testiiletfelhatalmazzaazelnökötarendezvénylebonyolításara
Felelős: Nyári Jenő elnök
Határidő: 2016. december 17.

Nyári Jenő elnök kérte a jegyzőt, amennyiben a jövő éven pá|yéuatokat írnak ki, akkor
pá|yéazanak hangszerek beszerzésére,Kapolcson sok volt a zenész, jó lenne a
hagyományokat feleleveníteni.
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1

7,

1

5 órakor bezárta.

k.m.f.t.

tfu#
elnök

ffi

,\

É-Y-r
l

|,,

Nyári Jenőné
jkv.hitelesítő

Lf

4L--€:"

