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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 2-án 15 órakor, 

Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rusznyák János elnök, 

Fehér Vilmos képviselő,  

Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Kardos Attila elnökhelyettes (15.30 órától) 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó 

 

Rusznyák János elnök 15 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 elfogadására az alábbiak szerint: 
 

Napirendi javaslat: 
 

1. A Szalmatercsi RNÖ 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

2. A Szalmatercsi RNÖ 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

A képviselők a módosított napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 

Napirendek tárgyalása 
 

1. A Szalmatercsi RNÖ 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetést módosítani szükséges, 

mivel a települési önkormányzattól 35.000 Ft támogatást kaptak. Ezzel a bevétel nőtt, de ezt az első 

féléves támogatást el is költötték, úgyhogy a kiadási oldalt is ennyivel növelni szükséges. 
 

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 

12/2012. (VIII.02.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a 2012. évi 

költségvetés 1. számú módosítását. 

(A költségvetés módosítása a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 
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2. A Szalmatercsi RNÖ 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek az előttük lévő féléves beszámoló elfogadását. 

 

Az elnök ismertette a részletes szöveges előterjesztést, a határozati javaslattal a képviselők 

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 

13/2012. (VIII.02.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a 2012. évi 

költségvetés I. féléves beszámolóját. 

(A költségvetési féléves beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Verbói Ágnes pénzügyi előadó: A feladatalapú támogatás 309.869 Ft, mely már meg is érkezett a 

számlájukra. 

Rusznyák János elnök: Augusztus 18-án szombaton emléktorna lesz Szalmatercsen. Javaslom, 

hogy vegyünk részt. Tanévkezdéskor várható, hogy lesz olyan gyermek, akinek nem lesz írószer. 

Beszélek majd az iskolaigazgatóval, hogy ezeket írja össze és megvesszük majd a gyerekeknek. 

 

15.30 órakor megérkezett Kardos Attila képviselő, a testület létszáma 4 fő. 

 

Rusznyák János elnök: Javaslom, hogy augusztus végén, szeptember elején szervezzünk egy 

szemétszedést, az időpontot majd megbeszéljük. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök az ülést 15.40-kor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


