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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 21-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 jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

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: 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Előterjesztés a 2013. évi I-III. negyedéves költségvetés teljesítéséről 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

3. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepcióról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

4. Mikuláscsomag-osztás megbeszélése 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1. Előterjesztés a 2013. évi I-III. negyedéves költségvetés teljesítéséről 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a testületet a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi 

teljesítéséről. Kéri a testület véleményét. 

 

Kérdés 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: 
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Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

30/2013. (XI.21.) számú határozata  

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló 

tájékoztatót. 

(A tájékoztató a határozat mellékletét képezi) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

 

2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a költségvetésben az előterjesztésnek 

megfelelően átcsoportosításra tesz javaslatot. 

 

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 Képviselő testületének 

31/2013. (XI.21.) számú határozata 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.14.) számú határozatának módosításáról 

 

Szalmatercs 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.Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 

1/2013.(II.14.) önkormányzati határozat (továbbiakban: költségvetési határozat) 4. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

tételekből állnak:  

a) működési költségvetés  570 e Ft  

aa) személyi jellegű kiadások: 0 e Ft  

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

ac) dologi jellegű kiadások: 270 e Ft  

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft  

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft  

af) Társadalom-és szociálpolitikai juttatás: 300 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  
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bd) lakástámogatás 0 e Ft   

be) lakásépítés 0 e Ft  

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft  

c) kölcsönök 0 e Ft” 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

 

3. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepcióról 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök az előző évhez hasonlóan javasolja a koncepció elfogadását. 

 

Kérdés 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 Képviselő testületének 

32/2013. (XI.21.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta. 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2014. évi koncepciója  

Megnevezés  2014. koncepció (e Ft) 

Dologi kiadások  104 

Egyéb folyó kiadás 0 

Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 118 

Költségvetés kiadások 222 

Támogatásértékű működési bevétel 222 

Költségvetési bevételek  222 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

 

4. Mikuláscsomag-osztás megbeszélése 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

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

mikuláscsomagot. Ehhez a saját költségvetésük terhére 40.000 Ft-ot kellene biztosítani, így 54 db 

mikuláscsomag kerülne kiosztásra a 0-14 éves korú roma gyerekek számára. 

 

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: 
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Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

33/2013. (XI.21.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy mikulás-csomagban részesíti a helyi, roma, 0-14 éves korú gyerekeket. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a csomagok beszerzéséről 

gondoskodjon. 

A mikulás csomagosztásra a testület 2013. évi költségvetése terhére 40.000 Ft-ot, 

azaz negyvenezer forintot hagy jóvá.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Elkészült Szalmatercs Helyi Esélyegyenlőségi Programja, melyet 

elfogadásra javaslok. 

 

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 Képviselő testületének 

34/2013. (XI.21.) számú határozata 

 

A Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Szalmatercs Helyi Esélyegyenlőségi Programját és azt az 

előterjesztésnek megfelelően – változtatás nélkül elfogadja - elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök 14.30 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


