SZIKSZÓ VÁROS LENGYEL
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 023/1/2013.
Jegyzőkönyv
Készült 2013. január 17. napján 8.00 órakor Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának jegyzői
tárgyalójában tartott Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Dziuraniuk Jan elnök
Dunai Tibor képviselő
Lipták Adrienn képviselő
Dziuraniuk Jan elnök: köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így
azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dunai Tibor képviselőt. A képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Dr. Ruttkai Tímea a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Dziuraniuk Jan elnök javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa
ülését, az alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ A 10/2012.(XII.12.) Határozat visszavonása, új határozat elfogadása
- Indítványok, bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti
napirend szerint tartja ülését.
NAPIREND:
1./ A 10/2012.(XII.12.) Határozat visszavonása, új határozat elfogadása
Előterjesztő: elnök
Dziuraniuk Jan elnök: szóbeli előterjesztésében kéri a képviselőket, hogy a december 12-i
ülésen elfogadott 10/2012.(XII.12.) Határozat visszavonását szavazzák meg.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az elnök szóbeli előterjesztését egyhangúlag
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 1/2013.(I.17.) Határozat
Tárgy: A 10/2012.(XII.12.) Határozat visszavonása
Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2012.(XII.12.)
Határozatát visszavonja.
Felelős: elnök

Határidő: azonnal
Dziuraniuk Jan elnök: szóbeli előterjesztésében javasolja a képviselőknek, hogy utólagosan
hagyják jóvá azt, miszerint a lengyel nemzetiségi est szervezése során 220 ezer forint lett
felhasználva.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az elnök szóbeli előterjesztését egyhangúlag
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 2/2013.(I.17.) Határozat
Tárgy: A lengyel nemzetiségi est szervezése során felhasznált összeg utólagos
jóváhagyása
Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
jóváhagyja azt, hogy a lengyel nemzetiségi est szervezése során 220 ezer forint lett
felhasználva.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 15 perckor.
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