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Készült: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2019. december 30. napján 10.00 órai tezaettel tartottüléséről.

Az ülés helye: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata irodahelyisége, Sály, Rózsav ári u. 39.
sZ.

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

Szamkó Jenó elnök: köszöntötte megjelent képviselőtársait, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, valamennyi képviselő jelen volt. Jegyzőkönywezetőnek javasolta Tusz Dávid
képviselőt, elnökhelyettest.

Javasolta az alábbi napirendi pontok meg!fugyalását

Napirend:

1, ) E gyüttműködési megállapod ás tew ezetének megtárgyalása.

Előadó: Szamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormrányzat elnöke,

2.) Indítván}ok, javaslatok.

A napirendi pontokat; jegyzőkönyvhitelesítőt a megjelent képviselők egyhangúlag elfogadtrák.

Napirend tárgyalása:

1 . ) Együttműködési megállapod ás tew ezetének megtárgyalása.

Előadó: Szamkó Jenó Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Szamkó Jenő elnök: javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztett egyuttműködési
megállapodást, mely Sály Község Önkormárryzatávalkerülne megkötésre fogad|ák el.

A képviselők közösen áttekintették a megállapodás tervezet valamennyi pontját, s azt egyhangúlag
jőváhagyták.

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az elnök javaslatára döntött Sály Község
Onkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodás tartalmának elfogadásáról és 5 igen
0 nem szavazattal,0 tartőzkodással az alábbi határozatothoúa:



Sáty Község Roma Nemzetiségi Önkormá ny zatának

| 4 l 20|9 .(Xn3 0.) határ ozata

Tárw: Sály Község RomaNemzetiségi Önkormányzata és Sály Község
Önkormány zata közötti együttműködési megállapod6 elfogadása,

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatameg!árgyalta Sály Község
Önkormányz atáv al megkötendő együttműködési megálapodás tartalm éú., Az
együttműködési megállapodás tartalmát elfogadva, megbizta az elnököt a

megállapodás aláirására, s az abban foglaltak végrehajtrására.

Felelős: Szamkó Jenő elnök

Határidő: azonnal és folyamatos.

2.) Indítványok, javaslatok.

Szamkó Jenő elnök: á RomaNemzetiségi Önkormárryzattöbbtagsarészéről elhangzottmár,hogy a
nemzetiségi önkormányzat munkájának elősegítése érdekében hasznos lenne, ha az irodahelyiségben
internet hozzáferés biztosított volna.

Rbma nemzetiségi önkormányzat képviselőimegbizták az elnököt, hogy jádon el annak érdekében,
hogy a Rózsavári u. 39. sz. ingatlan irodahelyiségbe internetelérés biztosított legyen.

Ez ügyben u"*r", fel a kapcsolatot Sály Község Önkormrányzatával.

Szamkó Jenő elnök: megköszönte aftszvételt és azi|éstbezárta 10,50 órakor.

K.m.f.
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