
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
3741.Izsófalva.Izsó Miklós út 64 sz.

Szám: ll19l1l20l1.
J.g},z(ikiinvr,

Készült: lzsót-ahai Rotrra Nernzetiségi Ötrk,_,rrll.LIlrzltt ]01-1. decenlber 0t)-én 15 .00 óraktlr
megtartott tiléséról,

Jelen vannak: Lakatos Arlt:rlrlé elrliik
Denreter Feretrcné kepr ise i,r

Rtrszó 1str-árlr-ré képr-ise lci

Tanácskozási ioggal meghír,ottak:

az ülés egész időtartamára

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljeg1 zó. kirerrdeltscg-\ czetó

Lakatos Antalné elnök köszcjrrti a nregjelerltcl,ct. \.jelenléti ír alapján megállapítja. hog1 lrz
|ilés lratározatképes. a 3 ö képl,iselő köztil j lil 1clcn rari. ígv az Lilést nlegnl,itja.
Felkérte. Irogv a rnai tilés jegl,ztikönlr,érrek hlte lc>ítő.ienek Demeter Ferencné képl,iselót. aki
el 1-ogadta a l-el kcrest.
Javaslatot íesz az i.ilés rrapirend.jére. lnelrct 1elenlérők egllrarl_ur-rlag az alábbiak szeririt
tbgadrrak el.

Napircnd

1. Mikulásest beszámolója
Előterjesztő: Lakatos Antalrré einök

2. Közmeghallgatás elhalasztása
Elóterjesztő: Lakatos Arrtalrré eirrök

3. Indítr,án1,ok, jal,aslatok



1. Mikulásest beszámoló.ia
Előteriesztő: Lakatos Ar-rtalrlé elnök

Lakatos Antalné elnök: ]0l-+. decenber 0_i-ctt lllcctartásla kertilt az első N4ikulásest a irelli
roma nelnzetiségi glernrekek száIrrát,a. A lisszlriclzcrsek alapján nagr siker iciit. örötlmcl
fbgadta a rona lakosság a rneglepetéslllúsort és lr ].,is trrikuláscstllllact)t is.

I)emeter Ferencné képviselő: ,\ l-ellepő Srcl,ci, llilg\()ll élreztók a lehetóséget prodr_rkciil.jLrk

bemutatására.

Ruszó lsfr,ánné képviselő: Sok t.;laciat hárLrii fg_\ -eg) enlbcrre. ezt a jör,őberr.jcTbban össze
kell egl eztetni és eg1 heir színre kilzptlrttosítaIt1

Lakatos Antalné elnök: Köszönni az áldot.ttttts rllLrlrkiiját a kepviselti-testületnek. és a sztilcjk
támogatását,

2. Közmeghallgatás elhalasztása
ElőteUesztő: Lakatos Arltalrré elrrök

Lakatos Antalné elnök: A nlai llapra \()ii icl,\,czve a kiizmeghailgatás mcg5zcr\czcsc.
eihalasztását azt indokoita. 1rogl keres risszlrje iz,.,> i,rkczett a résztieióktől.
Jar-aso1 i a kc]s(jbbi időpont kiliirdctését.

f)emeter Ferencné képviselő: l-gletért a i:-]Ililk asszoll\-iaraslatáral. a kescjbbi időpontra
decetlrber 1 8-át javasol.ia,

Ruszó lstr,ánné képl,iselő: 1ártrogatja a ,,leuc,tllt-rer 18-ai időpontot" iállalia a plakátok
kirakását.

Lakatos Antalné képriselő: Kcrdés. ltozz_li,.r_t,i.is llcl-}l lrangzcltt el, F'elkéri a testtiletet a

szar azásra.

A szar azásban 3 képr iselcj vesz részt.

Az lzsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormiinrzat Képviselő-testülete 3 igen sza*,azattal,
tartózkodás és ellenszal,azat nélkül az alábbi határtrzatot hozza:

lzsrjí'alr ai Roma Nemzetiségi Önkorm ánlzat
Képviselő-testületének

8/201-1. (XIl. 01.) határozata
a közmeghaIlgatás elhalasztásáról

lzsillair ai Roma NeIrlzetisr-lgi ()rlkornr án_r,zaí

kc;1-.r !591.-'estülete elhalasztja a ]()1.{. clecember
( )()-I,c tel-\,ezett kijzmeghallgatást.
i j ltitl1,1tlllt kilrircletetsc{rijl clönt ]0l-{. decenlber
iE-lit,lt l5 órai kezdettel.

l- e ihr l iil a,z elIrököt a szerr ezési l-eladatok
cl]lrtlisára.



l1lrtáriciii: dec, 18.

}]eicitis: llhrök

3. Indítr,ánvok, jar aslatok

Lakatos Antalné e|nök: ÖrörrrrlleI.jclerrti tlle!:lcrzéscre kerl.ilt az elso lragrortlánrőrzti céllal
tllegSzerveze-tt Ronra Kántálási DélLrtári. tlleilIlck itelle az lzsiilalrai Izsti Nlikltjs-l-agiskclla
ar-ilája r tllt. .{ résztl,el ij tanLrlók ijrörllnlel r ctte i., a i.czclenrénr czósi.
.}arasolja a helli rolllil l,Iell1zetiscgi grermci,ci, :zárllára kézrll[ilcs lilglalkozás szerrezését
decet-t-iber l8-án a kijzllreí_Il]allgatás Lrtárl. i(, t'irili kezdettcl a Karác>cltll és az .,\dr erlt

.jcgr éberr.

Demeter Ferencné képviselő: -fittrlogat,lli tltcckeresését .jar asol"ia. a lebonr olítás
költségiratékonl trlegszerr ezésélrez.

Lakattls Antalné elnök: Előzetes tá.iékoztl.1á, alkalnrál al sok szülő ,|elezte. hog1, sa.iát
költségen tud biztosítarri alaparrragok. ígv trcrll l,c,t,iiltle költségbe a íbglalkozás lebonl,olítása.
Kérdés. ht-lzt,ászőlás nel-Il l-iangztltt el. Felkéri J t.stlilctet a szavazásra.

A szar azásban 3 képliselti vesz rószt.

Az Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormánvz:rt Képviselő-testülete 3 igen szal,azattal,
trrrtózkodás és ellenszal,azat nélkü| az aláblri határozatothozza:

lzsófalr ai Roma Nemzetiségi Önkorm ánl,zat
Képviselő-testületének

9/201.1. (XII. 01.) határozata
kézműr,es foglalkozás szen,ezéséről

Izt,,Ilrllai Rrrttta \elnzelisegi Örrkornránrzat
k.ipl iseló-testtilete 2014. december l 8-án
k,iztlliir es tbglalkozást szervez az i\dr ent és
Kariicsotrl .ieglében a he-l1,i ron]a nemzetiségii
.:.etckck l'L,\lcl,c.

l ,- iilil.ia ,.\,1, eirlcikijt a szerl czósi f-ciadatok
ciilrtlisára.

I liitárie,lti: dec. 1 8.

I e ie l(is: Elnijk

Össze_uz-i ós eredménlesrlck ítcli a llcctarto1l rc:itilcti Lilest" rllegktisztjtrtli a rncgjelerlúst. ós az
tilcst 1b tlI,akot, [-rezúr,itr.
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