JEGYZŐKÖNYV

Kergyam:

2015 május bisuenya dive desu trin divekor. Ande Szécsényi Egyformavo
Önkormyánazati hivatalo akaj szinya helységo is ikergyamle, roma nemzetiségi
önkormányzato testületo an palo besavo.

Odojszinye:

Rácz Attila elnöko
Rácz Csaba József elnökhelyettesi
Rácz Julietta tag

Odojszinye még:

Dr. Bagó József jegyző
Rajkó Győzőné pénzügyi- és vagyonkezelő osztályveztő
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető

Rácz Attila elnöko pajkergya szange ako odohszinye taj phengya
képesnohi, és odá paragya desu trin orakkor.

o besavel határozat

O elnöko javasolingya uppe dive fer uppe pontite vakerella taj,hogy asztarlle taj phengya
még, hogy Rácz Julietta te ovel o jegyzőkönyvo hitelesítővo.

Ako odojszinye képviselői szako egyetértingya taj odá is fogadingye, hogy a jegyzőkönyv
hitelesítővo javaslato is asztaegyle.

Dive ponti:
1. Szécsény Város RNÖ 2014 évu költségvetésének teljesítése
2. Adá Odá

I. DIVE PONT
Szécsény Város RNÖ 2014. bers palo lóve teljesítési

Rácz Attila elnöko: Phengya szange, hogy szo ovla palo költségvetési teljesítési.
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pumáro határozato kella uppalo
költségvetési, taj patyalle, hogy odá akka ovla. Andar költésgvetési asztargye starvalsel taj
jek ezeri forinto ande avel taj ári dzsal celo bers starse ezeri forinto. Aszo adeavel
bevételo uppe használási már kergyamle. Ande önkormányaztiszkel celo maszek
adatszolgáltatási kötelezettségo ando MÁK felé. Adana adati egyezően ole elnökoszke te
phenen kampol leszke ole képviselői testületoszke aszo ovle andaro költségevetési taj
szarkerlale. 2014. palo berso beszámolóvo, 2015 május trianda jekig de phenen kampol
ole képviselő testületoszke.

Az önkormányzat 295 E Forinto fudinye államo támogatási. Ando költségvetési
meghatározott sel taj trianda ezeri forinto pályázato na sikerülingya. Az Országos Roma
Önkormányzattól szinya amen megállapodási taj ok igérinyge amenge selezer forinto
ando beszámolási dive még na bicsagye o lóvé. Ezért o pályázati támogatási paro előlego
taj o banko költségo ari te potyinel miatt Szécsény Város Önkormányzata lóve dinye ole
Roma Önkormányzato. Uppalo felhasználási taj működési palo feladaro te kerazsle azért
uti költsége Roma rendezvényiszte te kerelle taj o banko költségo géja.

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. berso költségei szar kergyam
ande elsőszámú mellékleto tartalmazinel.

O képviselő testületo szako egyformán szavazingye palo alábbi határozingye.

Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő testülete 13/2015.(05.29.) számú határozata
O képvieselő testületo Szécsény Város Roma Nemzetiségi
Önkormányazto 2014 bers paro költségvetési
szar kergyamle taj phengyamle iringyamle előterjesztingyomle és a
jekalo számú mellékelto dikjalo fogadingya isle.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: elnök

II.

PALO DIVE PONT
Adá Odá

Mivel o butera ako odojszinye na pucsnye nista Rácz Attila elnöko pajkegya szange , hogy
odojszonye tej lenget buti is o testületi ülési desu trin ora trianda pancs perckor ande
csukingya..

k.m.f

Rácz Attila
Elnök

Rácz Julietta
jkv. hitelesítő

