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Jegyzőkönyv 

 

Készült Endrefalva Község Önkormányzatának Hivatalában Endrefalva Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én 9.00 órakor megtartott rendes, 

nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Kartnyák András elnök-helyettes 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 9.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze 

Nikolett körjegyzőt és Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadót. A jelenléti ívből megállapította, 

hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta, 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rácz Tamás képviselőt javasolja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri 

Boglárka Anitát, valamint javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet és a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az első napirendi pont a 2013. évi költségvetés. Az előterjesztést mindenki 

megkapta. Az előterjesztés bemutatásához, megvitatásához kérem Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi 

előadó segítségét. Felkérem, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a kiküldött előterjesztésről. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A roma nemzetiségi önkormányzat működési és 

felhalmozási támogatásértékű bevétele 222.000 Ft. A 2012 decemberében kiadott előleg összege 

11.000 Ft. A bankszámla záró egyenlege 5.000 Ft. A pénztár záró egyenlege 0 Ft. Tehát a bevétel 

összesen 238.000 Ft. A kiadások tervezésénél a tavalyi tiszteletdíjakat vettem figyelembe, így 

személyi jellegű kiadásokra 102.000 Ft-ot terveztem, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adóra 28.000 Ft-ot. A maradék 108.000 Ft-ot dologi jellegű kiadásokra terveztem. 

Vincze Nikolett körjegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az éves tiszteletdíjat nem 

lehet egy összegben év elején felvenni, hiszen a nemzetiségi önkormányzat megszűnése esetén a 

Magyar Államkincstár felé már nem tudnák visszafizetni az évi működési támogatás időarányos 
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részét. Tehát javaslom a képviselő-testületnek, hogy időarányosan kerüljön megállapításra a 

tisztelet díj. 

Rácz Tamásné elnök: Részletekben nem érdemes kifizetni, hiszen nem túl nagy összeg. Kérdezem 

a képviselő-testületet, hogy továbbra is szükségesnek tartják-e a tiszteletdíjat? 

Radics Gábor képviselő: Igen, kell a tiszteletdíj. 

Rácz Tamás képviselő: Igen, én is így gondolom, hiszen a rendezvényünk előtt is rengeteg 

munkálat volt. 

Radics Gábor képviselő: Ennyit megérdemlünk, vannak költségeink, melyeket nem számolunk el. 

Rácz Tamásné elnök: Egyetértek az előttem szólóval, de tudtuk mivel jár ez és vállaltuk. 

Kartnyák András elnök-helyettes: De a tiszteletdíj fizetésére a törvény lehetőséget ad nem? 

Vincze Nikolett körjegyző: Igen, csak a törvényi korlátok között. 

Rácz Tamásné elnök: Akkor a tiszteletdíjak összegei maradjanak változatlanok. 

Vincze Nikolett körjegyző: Amennyiben a képviselő-testület szeretné az összegeken módosítani, 

van rá lehetőség a nemzetiségek jogairól szóló 2012. évi CLXXIX. törvényben meghatározott 

kereteken belül. 

Radics Gábor képviselő: Szavazzuk meg tiszteletdíjat, ha van rá lehetőség. 

Rácz Tamásné elnök: Hagyjunk pénzt másra is, mert szeretnénk az óvodai és iskolai ballagásokon 

is részt venni és a többi rendezvényen is. Lehetne az elnök részére 80.000 Ft, az elnök-helyettes 

részére 30.000 Ft, és a képviselők részére 20.000-20.000 Ft körül, hogy az önkormányzatnak 

maradjon is pénze a különböző rendezvényekre. Ezek évi összegek. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

1/2013. (II.11.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 173. §-a szerint a 

települési roma nemzetiségi önkormányzat testülete elnökének, elnökhelyettesének és 

tagjainak – a települési roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére – 

tiszteletdíjat állapít meg az alábbi összegekben: 

o képviselői tiszteletdíj: bruttó évi 20.000,- Ft, azaz húszezer forint, 

o elnökhelyettes tiszteletdíja: bruttó évi 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint, 

o elnök tiszteletdíja: bruttó évi 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a tiszteletdíjak két részletben történő 

kifizetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2013.06.30-ig, 2013.12.31-ig 

Felelős: képviselő-testület, elnök 
 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A tiszteletdíjak emelése miatt módosítani kell a 

költségvetési tervezet is. 

Rácz Tamásné elnök: Kérem a képviselő-testületet, hogy amennyiben ezzel a változtatással a 2013. 

évi költségvetést elfogadják, szavazzanak. 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 

2/2013. (II.11.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: RNÖ) képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján és a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj. tv.) 114. § (1) d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az RNÖ 2013. évi költségvetéséről az alábbi 

határozatot hozza. 

1. A határozat hatálya az RNÖ-re terjed ki.  

2. A képviselő-testület az RNÖ 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 238 

ezer forintban állapítja meg. 

3. Az RNÖ 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 222 e Ft, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft 

     be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft 

     bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft 

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből, 0 e Ft 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

     elszámolható összegből, 0 e Ft 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából  222 e Ft 

származik, 

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft 

d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft 

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft 

h) kölcsön 0 e Ft 

i) előző évi pénzmaradvány   16 e Ft 

4. Az RNÖ 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből 

állnak, azaz 

a) működési költségvetés 238 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:     150 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:    41 e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:    47 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft 

      ba) intézményi beruházások, 0 e Ft 

      bb) felújítások 0 e Ft 

      bc) kormányzati beruházások 0 e Ft 

      bd) lakástámogatás 0 e Ft 

      be) lakásépítés 0 e Ft 

      bf) egyéb felhalmozási kiadások  0 e Ft 

c) kölcsönök 0 e Ft 
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5. Az RNÖ-nél az engedélyezett létszám 0 fő. 

6. Az RNÖ-nek nincs az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programja, projektje. 

7. Az RNÖ általános és céltartaléka 0 Ft. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: értelemszerűen 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az évi működési támogatással időarányosan lehet gazdálkodni. Az évi 

238.000 Ft időarányos része február végéig kb. 40.000 Ft. A tiszteletdíjakat is ennek megfelelően 

lehet kifizetni. 

 

2. Munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A munkaterv véleményem szerint ugyanaz lenne, mint tavaly csak a 

példakép táborba való részvétellel kiegészítve. Sajnos a farsangi rendezvényekről már lemaradtunk, 

de még rengeteg rendezvény áll előttünk. 

Kartnyák András elnök-helyettes: Az idei munkatervből ki kellene hagynunk a „Romanap”-ot, 

rengeteg pénzt elvisz, inkább támogatnunk kellene a családokat. Például burgonyával, élelmiszerrel. 

Rácz Tamásné elnök: Nekem is könnyebb lenne, nem lenne annyi munka az előkészületekkel, 

viszont, ha nem csinálunk ilyen rendezvényt, akkor nem is fogunk ennyi feladatalapú támogatást 

kapni. 

Radics Gábor képviselő: Pedig ez látványos rendezvény és ebből látják, hogy értük dolgozunk. 

Kartnyák András elnök-helyettes: A környező falvak kevesebb pénzből gazdálkodnak, és mégis 

támogatják a lakosságot kisebb-nagyobb csomagokkal. 

Vincze Nikolett körjegyző: A feladatalapú támogatás megítélésekor több szempont is van, nemcsak 

a romanapot veszik figyelembe, hiszen a képviselő-testület munkásságát ítélik meg a 

jegyzőkönyvek alapján. A képviselő-testületnek először a rendezvényről kellene döntenie, és utána 

elfogadni a munkatervet. Több lehetőség van. Dönthetnek úgy, hogy nem lesz megtartva a 

rendezvény. Vagy elnapolják az erről szóló döntést és visszatérnek a feladatalapú támogatás 

függvényében, vagy úgy döntenek, hogy megrendezésre kerül a rendezvény, tehát szerepel a 

munkatervben. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

3/2013. (II.11.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, a „Romanap” elnevezésű rendezvényét a 2013-as évben is 

megrendezi, így az szerepeljen a 2013. évi munkatervben is. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

4/2013. (II.11.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2013. évi munkatervét az elnök előterjesztése alapján az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

Ülések: 
2013. február. 

2013. április 

2013. szeptember 

2013. november (közmeghallgatás) 

 

Programok, rendezvények: 

- Ballagási rendezvények 

- Locsolóbál 

- Romanap 

- Roma Zarándoklat Mátraverebély Szentkútra 

- Roma ki, mit tud 

- Vendégségi Bál 

- Idősek ajándékozása 

- Mikulás és karácsonyi ajándékozás 

 

Továbbá a munkatervünkhöz tartozik a roma gyermektánccsoport 

rendezvényekre történő felkészítése. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Egyebekben van valakinek hozzászólnivalója? 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 9.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


