Jegyzőkönyv
3/2013. sz. ülés
Készült: 2013.09.11-én a Szeremle Községi Cigány Kisebbségi 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 javasolja, mely
javaslatot a testület egyhangúlag jóváhagyja. Az elnök megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel
együtt a képviselőkhöz időben megérkezett. Ezt követően az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a
testület egyhangúan az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: elnök
2./ A SZRNÖ 2013. I. féléves költségvetési beszámolója
Előadó: elnök
3./ A SZRNÖ 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: elnök
4./ Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 194.000 ft feladatalapú támogatás megérkezett az önkormányzat
számlájára. Az elnök elmondja, hogy a kisállat pályázat nem került benyújtásra, mert olyan feltételeket
tartalmazott, amit nem véleménye szerint nem lehetett bevállalni. A júniusi roma nap a művelődési házban rendben
lezajlott. Az elnök elmondja, hogy a bajai roma önkormányzat meghívására Baján voltak nemzetiségi napon és
Bakonyán.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Gál Vilmosné jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a 2011. évi népszámláláson 75 fő vallotta magát roma
nemzetiségűnek, így várhatóan lesz nemzetiségi választás Szeremlén.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
11/2013.(IX.11.)RNÖ határozat-tervezet
A Szeremlei RNÖ Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
valamint a két ülés között történt eseményekről jóváhagyja.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
11/2013.(IX.11.)RNÖ határozat
A Szeremlei RNÖ Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
valamint a két ülés között történt eseményekről jóváhagyja.
2. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról
szóló előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az
elnök elmondja, hogy az önkormányzat pénzkészlete 29ezer ft-ról 93ezer ft-ra nőtt, az első félévben a Roma nap
költségei jelentek meg a kiadások között.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
12/2013.(IX.11.)RNÖ határozat
Szeremle Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök - az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV tv. 87.§-a valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm.rendelet 7.§ (6a)bekezdése szerint elkészített – beszámolóját az
önkormányzat 2012.évi I. féléves gazdálkodásáról a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal

jóváhagyja.
Felelős: elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet a 12/2013.(IX.11.)RN önkormányzati határozathoz
2013. I.félév Teljesülés
Megnevezés
év
ezer
ezer ft
%
Terv
I.
év
ft
1. Bevételek
a) központosított állami támogatás
222 I.félév
222
100%
b) előző évi pénzmaradvány
c) kamatbevételek
d) feladatalapú támogatás
e) pályázaton nyert és egyéb támogatások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29
0
143
0
394

2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalványok
járulékok
b) dologi kiadások
készletbeszerzés
szolgáltatási kiadások
vásárolt közszolgáltatás
belföldi kiküldetés
reprezentáció
c) pénzeszközátadás (működési célú)
d) felhalmozási célú Kisebbségi Közösségi Tér
e) pályázati alap
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Nyitó pénzkészlet:
Záró pénzkészlet:

0%
2
0%
0
224

0

394
0
0
143
100
151
0
0
0
394

57%

0

160
66
12
0
11
71

41%

0%
11%
47%
0
0
0
160

41%

29eFt
93eFt

3. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. Az elnök elmondja, hogy azért szükséges a költségvetési határozat módosítása, mert már ismert a
feladatalapú támogatás pontos összege. Az elnök elmondja, hogy betervezésre került 90ezer ft értékben bruttó
30ezerft/fő ajándékutalvány és a féléves beszámolóhoz képest kerültek megtervezésre és módosításra a dologi
kiadások.
Urbán Péterné képviselő: Egyetért a módosítással, szerinte a javaslat így év végéig teljesülhet.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
13/2012.(IX.11.)RN önkormányzati határozat
Szeremle Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV tv. 34.§-a alapján 2013.évi költségvetését a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
Felelős: elnök
Határidő: folyamatos

1. számú melléklet a 13/2013.(IX.11.)RN önkormányzati határozathoz
Megnevezés
1. Bevételek
a) központosított állami támogatás
b) előző évi pénzmaradvány

2013. Mód.1.
év ezerMód.I.
ft
Tervezer ft
222
222
29
29

c) kamatbevételek
d) feladatalapú támogatás
e) pályázaton nyert és egyéb támogatások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0
143
0
394

2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalványok
járulékok
b) dologi kiadások
készletbeszerzés
szolgáltatási kiadások
vásárolt közszolgáltatás
belföldi kiküldetés
reprezentáció
c) pénzeszközátadás (működési célú)
d) felhalmozási célú Kisebbségi Közösségi Tér
e) pályázati alap
KIADÁSOK ÖSSZESEN

5
194
0
450

0

90
73
17

394
0
0
143
100
151
0
0
0
394

360
150
20
10
30
150
0
0
0
450

4. napirendi pont
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

Kmf.
Bogdánné Urbán Anikó
RNÖ elnök

Kalános Imréné
jkv.hitelesítő

