Jegyzőkönyv
1/2013. sz. ülés
Készült: 2012.02.25-én a Szeremlei 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 az 3
kisebbségi képviselőből 3 jelen van. Az elnök megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel a
képviselőkhöz időben megérkezett. Ezt követően az elnök Urbán Péterné személyében javaslatot tesz a
jegyzőkönyv hitelesítőjére, mely javaslatot a testület egyhangúan jóváhagy, majd az elnök javaslatot tesz az ülés
napirendjére, melyet a jelenlévők az alábbiak szerint, egyhangúan elfogadnak:
Napirend:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: elnök
2./ A SZRNÖ 2013. évi munkaterve
Előadó: elnök
3./ A SZRNÖ 2013. évi költségvetése
Előadó: elnök
4./ Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök a lejárt határidejű határozatokról az alábbi tájékoztatást nyújtja a képviselők számára
20/2012. sz. határozattal fogadta el a testület a 2012. év I-III. negyedéves beszámolót,
21/2012. sz. határozatával módosította az önkormányzat 2012. évi költségvetését,
22/2012. sz. határozattal hagyta jóvá a testület a 2013. évi költségvetési koncepciót,
23/2012. sz. határozattal vette tudomásul a települési önkormányzat és a kormányhivatali közötti járási
megállapodást,
24/2012. sz. határozattal döntött a lajosmizsei, 25/2012. számú határozattal a bajai roma önkormányzattal kötött
megállapodásról,
26/2012. sz. határozat a Szeremléért Köre Egyesülettel kötött megállapodást hagyta jóvá,
27/2012. sz. határozat a december, Vöröskereszttel közös ruhaosztásról megtartásáról döntött.
Az elnök a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy az ügyfélkapun megtörtént az elnök
regisztrációja, tintapatron lett vásárolva, megjött az állami támogatás.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
Az elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak
szerint hagy jóvá:
1/2013.(II.25.)RNÖ határozat
A Szeremle Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között történt eseményekről jóváhagyja.
2. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy a hivatal a tavalyi munkaterv alapján elkészítette a 2013. évi munkaterv
tervezetét, melyet a képviselők kézhez kaptak. Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött
munkaterv-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az elnök elmondja, hogy
változás az előzőekhez képest, hogy április végéig el kell fogadni a 2014. évi költségvetési koncepciót.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti, a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi munkatervére
vonatkozó határozati javaslatot. A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
2/2013.(II.25.)RNÖ NORMATÍV határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi munkatervét az alábbiak szerint
határozza meg:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. február
2013. évi munkaterv elfogadása
2013.évi költségvetési határozat elfogadása
2. április
2012.évi zárszámadási határozat
2013. évi új feladatalapú támogatás megvitatása

2013. I. negyedéves költségvetés módosítása
2014. évi költségvetési koncepció eléfogadása
Beszámoló az RNÖ vagyoni helyzetéről
3. május
Beszámoló az RNÖ eddigi tevékenységéről
a települési önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
5. szeptember
Beszámoló az RNÖ I. féléves gazdálkodásáról
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása
Beadott pályázatok eredményének értékelése
6. november
beszámoló az RNÖ III. negyedévi gazdálkodásáról
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása
2014. évi költségvetés megvitatása
II. A testületi ülések állandó témái
1. Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (elnök, szóban)
b) Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (elnök, szóban)
2. Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
a) Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi
változásokról (írásos)
Előadó: körjegyző
b) Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz
bonyolultabb ügyben írásos válasz (15 napon belül)
előzetesen írásban benyújtottra válasz
c) Különböző tájékoztatók
d) Egyszerűbb elbírálású ügyek
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
a) SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
b) napirend előadója
Felelős: Bogdánné Urbán Anikó elnök
Határidő: 2013.12.31.
3. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testület, hogy a hivatal elkészítette a RNÖ 2013. évi költségvetésének tervezetét. Elmondja,
hogy a hivatal egyeztette vele a tervezetet és ő javasolta, hogy ne legyen tiszteletdíj a képviselők számára.
A testületi tagok az elnök javaslatával egyhangúlag egyetértenek, egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
Az elnök az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében
az alábbi határozatot hozza:
3/2013.(II.25.)RNÖ önkormányzati 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 2013.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek
jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel nem rendelkezik.
3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 394ezer forintban
b)
bevételi főösszegét 394ezer forintban hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testülete a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek
megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat
szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt és a tárgyévben sem tervezi
ilyen döntés meghozatalát.
6. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
7. A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 100.000 forint
értékhatárig az elnökre átruházza.

8. Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület az elnökre átruházza.
9. A 7. és 8. pont szerinti átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő
testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet,
költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, a pénzmaradvány kimutatást a 3. számú
melléklet, az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 3. számú melléklet, tartalmazza.
Felelős: Bogdánné Urbán Anikó elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet az 3/2013.(II.25.)RNÖ határozathoz
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Előirányzat

Megnevezés

ezer Ft-ban
1. Bevételek
a) központosított állami támogatás
b) előző évi pénzmaradvány

222
29

c) kamatbevételek
d) feladatalapú támogatás

143

BEVÉTEL ÖSSZESEN

394

2. Kiadások
a) személyi juttatások
b) járulékok
c) dologi kiadások

394

d) Pályázati önerő

394

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2. számú melléklet az 3/2013.(II.25.)NNÖ határozathoz
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012.évi pénzmaradvány kimutatás
Záró pénzkészlet:
Pénztár
Bank
Pénzmaradvány:

13 215
15 560
28 775

3. számú melléklet az 3/2013.(II.25.)NNÖ határozathoz
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2013.évre
ezer Ft-ban
Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

November

December

Összesen

Bevételek

0

1. Saját bevétel

0

2. Átvett pénzeszköz

0

3. Támogatás

222

143

365

4.Felhalm.célú támogatások

0

4. Hitel, kötvény

0

5. Előző havi záró pénzállomány

29

6. Bevételek összesen (1-5-ig)

29

29
222

0

0

0

0

143

0

0

250

124

0

0

0

394

Kiadások
7. Működési kiadások

20

394

8. Adósságszolgálat

0

9. Felújitási kiadások

0

10. Fejlesztési kiadások

0

11. Tartalék felhasználása

0

12. Kiadások összesen (7-11-ig)
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány)
(6-12)

0

20

0

0

0

0

0

250

124

0

0

0

394

29

202

0

0

0

0

143

-250

-124

0

0

0

0

4. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mulasztásos törvénysértés miatt
törvényességi felhívást intézett az önkormányzat testületéhez, mivel a testület nem tett eleget annak a
kötelezettségének, hogy évente egyszer legalább közmeghallgatást tartson. Emiatt mulasztásból eredő törvénysértés
áll fenn. Tekintettel arra, hogy a 2012. évi közmeghallgatás elmulasztása utólag nem orvosolható, ugyanakkor egy
évben többször is tartható közmeghallgatás, így az elnök javasolja, hogy jelen ülésen azon kívül, hogy döntést hoz
a testület a törvényességi észrevételről, döntsön közmeghallgatás megtartásáról is. Az elnök kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
4/2013.(II.25.)RNÖ határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BKB/001/1921-1/2013 számú törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
4/2013.(II.25.)RNÖ határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BKB/001/1921-1/2013 számú törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Az elnök, tekintettel arra, hogy 2012-ben nem került sor közmeghallgatásra javasolja, hogy a testület 2013. március
11-én 15 órakor tartson közmeghallgatást.
Urbánné: Dolgzik, javasolja, legyen 16 órakor
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
Az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
5/2013.(II.25.)RNÖ határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 11-én 16 órakor közmeghallgatást tart.
A testület felkéri az elnököt, hogy a közmeghallgatásról helyben szokásos módon értesítse a lakosságot.
Felelős: elnök
Határidő: 2013.03.01.
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
5/2013.(II.25.)RNÖ határozat
A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 11-én 16 órakor közmeghallgatást tart.
A testület felkéri az elnököt, hogy a közmeghallgatásról helyben szokásos módon értesítse a lakosságot.
Felelős: elnök
Határidő: 2013.03.01.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kalánosné: Javasolja, hogy húsvétra szervezzen az önkormányzat ételosztást.
Bogdánné: Nehéz a döntés, mert a pályázatokra is kell önrész. Javasolja, hogy keressék meg a Szeretetszolgálatot
és annak a csomagját egészítenék ki. Ebben az esetben is csak maximum 50 ezer ft-t javasol erre a célra.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
6/2013.(II.25.)RNÖ határozat-tervezet
A Szeremlei RNÖ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy húsvétra a közösség tagjainak a Szeretetszolgálat
segítségével csomagot készít, melyhez 2013. évi költségvetése terhére maximum 50.000,- ft-t biztosít.
Felelős: elnök
Határidő: 2013.03.30.
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2013.(II.25.)RNÖ határozat
A Szeremlei RNÖ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy húsvétra a közösség tagjainak a Szeretetszolgálat

segítségével csomagot készít, melyhez 2013. évi költségvetése terhére maximum 50.000,- ft-t biztosít.
Felelős: elnök
Határidő: 2013.03.30.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

Kmf.
Bogdánné Urbán Anikó
CKÖ elnök

Urbán Péterné
jkv.hitelesítő

