
JEGYZÓKÖNYV

Készült: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2020. január 2. napján 16.00 órai kezdettel tartott üléséről,

Az ülés helye: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata irodahelyisége, Sály, Rózsavári u. 39.

SZ.

Jelen vannak: Szamkó Jenő Sály Község RomaNemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tusz Dávid
elnökhelyettes, Lakatos Péter, Szamkó Andor, Szamkó Andor képviselő.

Szarnkó Jenő elnök: köszöntötte megjelent képviselőtársait, megállapította, hogy az ülés

határozatképes, valamennyi képviselő jelen volt. Jegyzőkönywezetőnek javasolta Tusz Dávid
képviselőt, elnökhelyettest,

Javasolta az alábbi napirendi pontok megftárgyalását

Napirend:

1.) ROMA-NEMZ-TAB_20,, ROMA-NEMZ-KUL-20, jelűpályáaatokbenyújtása, pá|yázati
elj árás lefolytaásával kapcso lato s intézkedések megtétele.

Előadó: Szamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

2.) Indítványok, javaslatok.

A napirendi pontokat, jegyzőkönyvhitelesítőt a megjelent képviselők egyhangúlag elfogadták,

Napirend tárg},alása:

1.) ROMA-NEMZ-TAB-20., ROMA-NEMZ-KUL-20. jelű pályánatok benyújtása, pályázati
eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtétele.

Előadó: Szamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

2.) Indíwányok, javaslatok.

Szamkó Jenő elnök: már az előzőekben a képviselő-testiilet tagjait tájékoztatta a ROMA-NEMZ-
TAB-20., és ROMA-NEMZ-KUL-20 jelű pályéaatok beadásának lehetőségéről. A képviselő-testtilet
valamennyi tagja szóban támogatta az e|képzelést, s a pá|yáaatokat hasznosnak tartotta. A Z0I9.
n ovember 29 . naillán' me gtartott közmeghall gatáson ezt részletesen me gtárgyalták.
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Az elnök kérte, hogy a december hónapban tárgya|tpályánati,|,ehetőségek tekintetében erősítsék meg

ellratározásukat, s foglalják írásba upatvt,,ui'JÚi, áegindíását, sÁz azokban tÖrténő eljáráshoz

kérte a testület megbízását,

A képviselók köZösen áttekintették a megállapodás tervezet valamennyi Pontját, s azt egYhangÚlag

jóváhagyták.

SályKözségRomaNemzetiségiÖnk99.anvzataazelnökjavaslataradöntöttaROMA.NEMZ-TAB.
20 és RoMA_NEMZ-KUL-20 jelű patviitőii'i""v":iara.Jt e. ranutalmazta az elnÖkÖt a pályázati

eljárásban történő .uí.ö;Júii tg;T- i"Á,Luu*attal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot

hozta:

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

1 t 2020 I,2 ) határ ozata"

Tárg.y: ROMA-NE MZ-T AB -20,, ÉS

- ROMA-NEMZ-KUL 20 jelű pá|yáaatok

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

felhata|mazta a nemzetiségi Ónkormányzat elnökét, hogy a

nórrne.NBvrz-TAB.20.,úetőlegaROMA-NEMZ-KUL-20
:"lt:,'iaryÁnt< benyújiásáól, adminisztációjáról, sikeres

pi|yáut'"s"ténannaklebonyolításárólgondoskodjon.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a regisztációs díjakat,

pa|yloatkészítésénekdíját(30,000Ftlpályázat)saját
kOltségvetéséből biztosítja.

Felelős: Szamkó Jenő elnök,

Határidő: folyamatos.

2.IndíWanyok, j avaslatok,

szamkó Jenő elnök: javasolta a nemzetiségi önkormáryzat tagjainak, hogy az előző évekhez

hasonlóan Sály Közsé! ó"t"Áa.y zatinaÉnyt$tsanak segítséget a szociális célűűzifalakossági

kiszállításában.

Szamkó Andor képvi§elő: az elmúlt év9\ben is Szamkó Jenó képviselő_társával oldottak meg a roma

lakosság részéreu ,"*iáli. célűűzifakisállítását. Mint önkormányzati képviselő is bejelenti, hogy a

,ratutaJuun az elmúlt évhez hasonlóan részt kíván vállalni,



Szamkó Jenő: mive' más bejelenteni való nem volt, megköszönte a képviselők kÖzremúkÖdését' s az

ilre.t rr.oo órakor berekesztette,

K.m.f.
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