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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 9-én 13 órakor, 

Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rusznyák János elnök, 

Fehér Vilmos képviselő,  

Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó. 

 

Rusznyák János elnök 13 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 3 fővel határozatképes, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Sándor képviselőt javasolja. 

A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadták. Rusznyák János elnök 

javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend módosítására az alábbiak szerint: 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

2. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

A képviselők a módosított napirendet egyhangúlag elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy az Áht.-nak megfelelő határozattervezet 

készült a 2012. évi költségvetésről, amely igen részletes. A tegnapi napon megérkezett az általános 

működési támogatás, amely 214.689 Ft. Javasolja a 2012. évi költségvetés elfogadását az 

előterjesztésnek megfelelően. 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi főelőadó tájékoztatja a képviselőket, hogy az új névnek megfelelő 

bélyegzőkre is szükség van, így azokat is mielőbb meg kell csináltatni. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 
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Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő 

képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 

6/2012. (II.09.) számú határozata  

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Szalmatercsi 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 a Szalmatercsi RNÖ 2012. évi költségvetéséről az 

alábbi határozatot hozza. 

 

1. A határozat hatálya a Szalmatercsi RNÖ-re terjed ki.  

 

2. A képviselő-testület a Szalmatercsi RNÖ 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 

215 ezer forintban állapítja meg. 

 

3. A Szalmatercsi RNÖ 2012. 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 215 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  215 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   0 e Ft 

 

4. A Szalmatercsi RNÖ 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 215 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:  0 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
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      szociális hozzájárulási adó:  0 e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:  104 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  111 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 

 

A kiadások, bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

5. A Szalmatercsi RNÖ-nál az engedélyezett létszám 0 fő. 

 

6. A Szalmatercsi RNÖ-nek nincs az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programja, projektje. 

 

7.  A Szalmatercsi RNÖ általános és céltartaléka 0 Ft. 

 

(A 2012. évi költségvetés 1. számú melléklete a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

 

2. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület már a beszámolóját is 

el tudja fogadni az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő 

képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

7/2012. (II.09.) számú határozata 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési 

beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

(A költségvetési beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 
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3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy természetbeni juttatásként minden roma 

családnak 1-1 zsák burgonyát osszanak szét. 

Vincze Nikolett körjegyző felhívja a testület figyelmét, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem 

segélyezhet, az a települési önkormányzat hatásköre. A kormányhivatal álláspontja szerint 

amennyiben nem szociális rászorultság és nem kritériumok alapján történik az osztás, hanem 

mindenki egységesen kap, az nem minősül segélyezésnek, így nagyon fontos az átvételi lista, hogy 

ebből később se legyen gond. Továbbá felhívja a testület figyelmét, hogy a megérkezett működési 

pénzeszközzel időarányosan gazdálkodjanak. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő 

képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

8/2012. (II.09.) számú határozata 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 50 szalmatercsi, roma családnak természetbeni juttatásként 1-

1 zsák étkezési burgonyát biztosít. 

A burgonyaosztásra 2012. február-március hónapban kerül sor, a 2012. évi 

költségvetés terhére. A jóváhagyott fedezet 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye 

és az osztást megszervezze, az átvételeket átvételi elismervényekkel igazolja. 

 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: elnök 

 

Rusznyák János elnök kéri a testület felhatalmazását, hogy az új névnek megfelelően bélyegzőt 

készíttethessen. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő 

képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

9/2012. (II.09.) számú határozata 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza az elnököt, hogy a névváltozásnak megfelelően 1 db kör alakú és 

1 db fejbélyegzőt készíttessen, melynek költsége előreláthatólag 10.000 Ft, 

azaz tízezer forint. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök az ülést 13.30-kor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


