Jegyzőkönyv
2/2010. sz. ülés
Készült: 2012.04.18-án a Szeremle Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 3 kisebbségi képviselőből 3 jelen van. Az elnök a jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Kalános Imrénét, mely javaslatot a testület egyhangúlag jóváhagyja. Az elnök
megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel a képviselőkhöz időben
megérkezett. Ezt követően az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület
egyhangúlag az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: elnök
2. A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: elnök
3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megvitatása
Előadó: elnök
4. Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy
1/2010. határozattal fogadta el a testület a névváltoztatás, melyről a Kincstár és a számlavezető bank
értesítve lett,
2/2010. határozat módosítását kezdeményezte a Kormányhivatal törvényességi referense, mely a 2.
napirendi pont keretében megvitatásra került, az önálló bankszámla megnyitása megtörtént,
3/2012. határozat végrehajtási határideje még nem telt le, a települési önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatára vonatkozik,
4/2010. határozatában jóváhagyta az RNÖ 2012.évi munkatervét,
5/2012. határozattal fogadta el a testület 2012. évi költségvetését.
Az elnök a két ülés között történt eseményekről tájékoztatva a testületet elmondja, hogy az új
bankkártyák megérkeztek. Tájékoztatja a testületet, hogy a feladatalapú támogatás tekintetében
változás, hogy nem kell kérelmet beadni és határozatot hozni a pályázat benyújtásáról, hanem az
elektronikusan megküldött testületi jegyzőkönyvek alapján fogják minden kérelem nélkül
megállapítani a feladatalapú támogatást a jogszabályban előírt pontrendszer alapján.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A testület vita és hozzászólás nélkül, 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6 /2012.(IV.18.)RNÖ határozat
A képviselőtestület az elnök lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az RNÖ 2011. évi költségvetésének módosítását és
zárszámadását a Körjegyzőség gazdálkodási előadója elkészítette, melyről az írásos előterjesztést a
képviselők a meghívó mellékleteként kézhez kapták, így az elnök kéri a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
7/2012.(IV.18.)RNÖ határozat-tervezet
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint
módosítja:
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2011.évi költségvetéséről szóló határozatában
a)
kiadási főösszeget 1.122ezer forintban

b)
bevételi főösszeget 1.122ezer forintban hagyja jóvá.
Bevételek:
eredeti
Központosított általános támogatás
566
Kamat
0
Feladatalapú támogatás
0
Bevételek összesen:
566
Kiadások:
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Számítógép beszerzés
Pályázati önerő
Roma tánccsoport támogatása
Természetben nyújtott segély (tyúkok)
Támogatás értékű működési kiadás
Roma ösztöndíj program
Kiadás összesen:
Felelős: Bogdánné Urbán Anikó elnök
Határidő: folyamatos

eredeti
0
0
250
0
100
100
0
0
240
690

módosított
209ezer ft
15ezer ft
898ezer ft
1.122ezer ft
módosított
192ezer ft
52ezer ft
316ezer ft
209ezer ft
0ezer ft
0ezer ft
40ezer ft
250ezer ft
63ezer ft
1.122ezer ft

A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
7/2012.(IV.18.)RNÖ határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2011.évi költségvetését az
alábbiak szerint módosítja:
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2011.évi költségvetéséről szóló határozatában
c)
kiadási főösszeget 1.122ezer forintban
d)
bevételi főösszeget 1.122ezer forintban hagyja jóvá.
Bevételek:
eredeti
módosított
Központosított általános támogatás
566
209ezer ft
Kamat
0
15ezer ft
Feladatalapú támogatás
0
898ezer ft
Bevételek összesen:
566
1.122ezer ft
Kiadások:
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Számítógép beszerzés
Pályázati önerő
Roma tánccsoport támogatása
Természetben nyújtott segély (tyúkok)
Támogatás értékű működési kiadás
Roma ösztöndíj program
Kiadás összesen:
Felelős: Bogdánné Urbán Anikó elnök
Határidő: folyamatos

eredeti
0
0
250
0
100
100
0
0
240
690

módosított
192ezer ft
52ezer ft
316ezer ft
209ezer ft
0ezer ft
0ezer ft
40ezer ft
250ezer ft
63ezer ft
1.122ezer ft

Az elnök ezt követően a meghívó melléklete szerinti, az RNÖ 2011. évi költségvetésének
zárszámadására vonatkozó határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, melyet a testület vita és
hozzászólás nélkül, 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
8/2012.(IV.18.)RNÖ önkormányzati határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3)bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 2011.évi
költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozata a helyi nemzetiségi
önkormányzatra vonatkozik.
2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel, tulajdonában álló
gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
e)
kiadási főösszegét 1.122ezer forintban
f)
bevételi főösszegét 1.116ezer forintban hagyja jóvá.
4. A nemzetiségi önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a 2011. évben nem
valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek
megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése a 2011. évben nem volt.
6. A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott ilyen jellegű
áthúzódó kötelezettséget sem vállalt.
7. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 2012. évre vonatkozóan kötelezettség nem
terheli, az önkormányzat szabad pénzmaradványa 209ezer ft.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegének 2011. évi teljesülését közgazdasági
tagolásban az 1. számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzeszközeinek
2011. évi változását a 3. számú melléklet tartalmazza.
Felelős: Bogdánné Urbán Anikó elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet az …/2012.(IV.18.)RNÖ határozathoz
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülése
Előirányzat
Módosítás Teljesítés
Megnevezés
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
1. Bevételek
a) központosított állami támogatás
566
209
209
b) kamatbevételek
15
9
c) feladatalapú támogatás
898
898
BEVÉTEL ÖSSZESEN
566
1 122
1 116
2. Kiadások
a) személyi juttatások
b) járulékok
c) dologi kiadások
d) számítógép beszerzés
e) Pályázati önerő
f) Roma Tánccsoport támogatása
g) roma ösztöndíj prg. (8fő*3.000,-ft/fő*10hó)
h) term.nyujtott segély (tyúkok)
h) tám.ért.működési kiadás(isk.felújítás)

250
100
100
240

KIADÁSOK ÖSSZESEN

690

192
52
316
209
0
0
63
40
250
1 122

Bruttó érték
208 970

Kisértékű tárgyi eszközök:
asztali lámpa halogén izzóval
iróasztal

Beszerz.érték
2589
16999

szék

Érték
csökk.
24 948

63
40
250
1 122

100%
100%
100%

Nettó
érték
184 022

3. számú melléklet az …/2012.(II.8.)RNÖ határozathoz
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek 2011. évi változása
215ezer ft
1.116ezer ft
- 1.122ezer ft
209ezer ft

99%

100%
100%
100%
100%

14499

Nyitó pénzkészlet (2011. január 1.)
2011. évi bevételek
2011. évi kiadások
Záró pénzkészlet (2011. december 31.)

100%
60%
100%

192
52
316
209

2. számú melléklet az …/2012.(IV.18.)RNÖ határozathoz
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása 2011.
Nagyértékű tárgyi eszközök:
számítógép-komplett

%

100%

3. napirendi pont:
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a 2/2012.(II.9.)RNÖ
határozattal kapcsolatosan törvényességi észrevételt tett és javasolta a határozat módosítását. Az elnök
elmondja, hogy mind a törvényességi észrevételt, mind az ezzel kapcsolatos előterjesztést kézhez
kapták a képviselők a meghívó mellékleteként, így kéri ezzel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat.
Elmondja, hogy ő kiküldött határozat-tervezet szerint javasolja a határozat módosítását.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök a meghívó mellékleteként megküldött határozati
javaslatot bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
9/2012.(IV.18.)RNÖ önkormányzati határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal I-B001/2095-1/2012. számú törvényességi felhívását megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget téve úgy határoz, hogy
2/2012.(II.9.)RNÖ határozatának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bankszámlával kapcsolatosan rendelkezési jogosultsággal az elnököt és Kalános Imrénét
ruházza fel.”
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a BKMKH Törvényességi
Főosztályát értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4.napirendi pont:
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat,
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

kmf.

Bogdánné Urbán Anikó
RNÖ elnök

Kalános Imréné
jkv.hitelesítő

