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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 22-én 14 

órakor, Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott rendes, nyilvános testületi 

ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rusznyák János elnök, 

Fehér Vilmos képviselő,  

Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Rusznyák János elnök 14 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. Előterjesztés a 2012. évi I-III. negyedéves költségvetés teljesítéséről 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

2. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés módosításáról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a 2012. évi I-III. negyedéves költségvetés teljesítéséről 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy a költségvetés I-III. negyedévi 

beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően fogadják el. 
 

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 

19/2012. (XI.22.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 

évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésről szóló beszámolóját az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta. 

(A költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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2. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés módosításáról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy a költségvetés módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően fogadják el. 
 

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 

20/2012. (XI.22.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 

évi költségvetés módosítását az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta 

és elfogadta. 

(A költségvetési módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
 

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót az 

előterjesztésnek megfelelően fogadják el. 
 

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 

21/2012. (XI.22.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 

évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta 

és elfogadta. 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2013. évi koncepciója  

Megnevezés  2013. koncepció (e Ft) 

Dologi kiadások  104 

Egyéb folyó kiadás 0 

Működési kiadás államh. kívülre 111 

Költségvetés kiadások 215 

Támogatásértékű működési bevétel 215 

Költségvetési bevételek  215 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 
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4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy a roma gyerekek kapjanak 

mikuláscsomagot. Ehhez a saját költségvetésük terhére 32.000 Ft-ot kellene biztosítani. 
 

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 

22/2012. (XI.22.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy mikulás-csomagban részesíti a helyi, roma gyerekeket. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a csomagok 

beszerzéséről gondoskodjon. 

A mikulás csomagosztásra a testület 2012. évi költségvetése terhére 32.000 

Ft-ot, azaz harminckétezer forintot hagy jóvá.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy a decemberi emléktornára 25.000 Ft-ot 

biztosítsanak saját költségvetésük terhére. 
 

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 

23/2012. (XI.22.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 25.000 Ft-tal, azaz huszonötezer forinttal - saját költségvetése 

terhére - hozzájárul az önkormányzat által szervezett Balga Jenő, Szmorad 

László, Győri Sándor Asztalitenisz, Sakk Emlékversenyhez és az Oravecz 

Ferenc, Juhász Márton Labdarúgó Emléktornához. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök az ülést 15.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


