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K6sziilt: A Lud6nyhalfszi Kozs6g Roma Nernzetis6gi dnkorminyzata Kepviselo-
testtiletdnek 2017. jrilius l3-in 900 orakor, a Ludhnyhalilszi Kdzds Onkorm6nyzati
Hivatal hivatalos helyis6geben megtartott iil6s616l.

Jelen vannak: R6czne Ol6h Petra elndk
Ol6h Mih6ly elncikhelyettes
K ere s zti Mdrta L ud6ny ha l6szi Kdzds Onkorm iny zatr H i v ata I j e gy zoi e

R6czn6 Ol6h Petra elnok kdsz6nti az til6sen megjelenteket 6s megallapitja, hogy az

i.il6s hat6rozatkdpes es azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghiv6ban felti.intetett pontok

megtiirgyalilsira es elfogaddsara, valamint javaslatot tesz Ol6h Mih6ly szem6ly6re,

mint a jegyzokdnyv hitelesitdj6re.

A kdpviseki-testillet a napirendet ds a jegyzrikonyv hitelesftd szemdlydt egyhangu

s z av az d s s al e lfo gadt a.

Napirend:
1. Roma rendezv6ny szervez6se

2. Kiizmeghallgatis meghirdet6se
3. Egyebek

Napir endek tar gya,lds a :

l. Roma rendezv6ny szervez6se

R6czn6 Ol6h Petr4 elnok javasolja, hogy az ehnrilt evhez hasonloan id6n is szervezzdk

rneg a Roma napot. Az id6pont2017. jrilius l4-en, penteken 15 6rakor, a helyszin a

rnrivel6ddsi h6z leilne.
A^tervezett program:
- Megnyito
- Kdzben: ugr6l6v{r, arcfestds
- T6nc fell6pds
- Kiki bohoc mtisdra
- Vacsora
- Tombola
- Disco
Javasolja, hogy .].r. u rendezvdnyre 300.000 Ft-ot forditson a kepviselo-testtilet az

eves koltsegvetds6b6l. Kdri, hogy aki a javaslattal egyetert, igennel szavazzon.
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A kepviseki-testr.ilet a javaslattal egtetdrtett, ds egyhangu, 2 igen szavazattal az aldbbi
hatdrozatot hozta:

Ludrinyhakiszi Kiizs6g Roma Nemzetis6gi Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek
6 I 2017 . (Yll.l3 ;t hathr ozata

LudSnyhal6szi Kozs6g Rorna Nernzeti s 6 gi Onkorm 6ny zata Kdpvisel 6-

testtilete nernzetis6gi Roma napot szervez 2011. jflius l4-en,
p6nteken, 14,30 orai kezdettel a mtivelod6si htnban, melyre 300.000

Ft-ot fordit a 20ll . evi kdltseevetdsdbol

Tervezett program:
Megnyito

. Kozben: ugr6l6v6r, arcfest6s

.T6nc fell6pes

.Kiki boh6c mrisora

.Vacsora
'Tombola
.Disco

A Kepviselo-testiilt felhatalmazza az elnokot a program

megszervezdsdre, es a rendezveny helyben szok6sos modon tortdno

meghirdetesdre.

Felel6s: R6czne Ol6h Petra elnok
Hat6rido : drtelemszertien

2. Kozmeghallgatfs m eghirdet6se

R6czn6 Ol6h Petra elndk javasolja, hogy jrilius l4-i Roma rendezv6ny elott fel ortxal

tartsanak k6zmeghallgat6st, hogy minel tobben vegyenek rdszt a programon. A

k6zrneghallgar6son tilekoztatdst ad a 2016.6vi koltsdgvet6s vdgrehajt6s6r6l.

A kdpvisetri-testr)let a javaslattal egtetdrtett, ds egthangu,2 igen szavazattal az alabbi

hatdrozatot hozta:

LudSnvhal6szi Kiizs6g Roma Nemzetis6gi 6nkorminyzata
K6Pvisel6-testiilet6nek
7 I 2017 . (Y ll.l3.) ha!6r ozata

Lud6nyhal6szi Kdzseg Roma Nemzetis6gi Onkorrn funyzata K6pviselo-

testtileie kozgreghallgat6st hirdet 2017 . jirlius l4-en, p6nteken, 14,30

or ai kezdette l. A kdzrneghal I gat6s helye : miivel 6dd si h6z.
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A K6pvisel6-testiilt megbizza az elnokdt
szok6sos m6don tdrtdno meehirdetdsdre.

Felelos: R6czn6 Ol6h Petra
Hat6rid6 : drtelemszertien

a kdzmeghallgatris helyben

2. Napirend:
Egyebek

Mivel t6bb hozzitszolils, k6rdds nem volt R6czne Ol6h Petra eln6k megkoszdnte
iil6sen val6 rdszv6telt, a jelenlev6k munkdj6t 6s a testiileti tildst 9r5-kor bezhrta.

fldaw'0r6o-il"__
Ptdczne Ol6h Petra

elnok tr"g3



Lud6nyhal6szi Kdzs 69 Roma Nemzeti sdgi Onkorrn itny zata

3 1 88 Ludanyhalfszi, R6koczi ttt 69 .

Meghiv6

Ertesitem, hogy a Nemzetis6gek jogairol szolo 20ll.6vi CLXXIX. tv. 87. $ (1)

bekezdese alapj 6n a nemzeti s6 g i dnkorm 6ny zat testi.i let6nek til 6sdt

201 7. jrilius 13-6n (csiitiirtiik)
9oo 6rhra 6sszehivom.

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Ludfnyhal6szi

Nep-lreldt-.bvadat:

1. Roma rendezv6ny szervez6se

2. Egyebek

A K6pviselci-testtilet iilesere tisztelettel rneghivom, reszv6teldre felt6tlentil szdmitok!

LudSnvhaltszi.20lT . iflius 7.



Jelenl6ti iv

2017 .jrilius 1 3-6n megtartott
Lud6nyhal6szi Kozs6g Roma Nemzetis6gi 0nkormdnyzataKepviselo-testi.ileti til6s6rol

Rdczne Ol6h Petra elnrik

Oleh Mih6ly elndkhelyettes

Me ghfvo ttak, v e ndd ge k :

Kereszti Mirtajegyzo
Lud6nyhal6szi Kozo s 0nkorm6n y zati Hiv atal

.ZoLtul /at-q{:
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