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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 31. napján 9.00 

órakor, a Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről  

 

Jelen vannak:   mellékelt jelenléti íven felsoroltak 

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit jegyző és Balaton Józsefné 

polgármester  

Óvári Melinda egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni.  Távolmaradását előre 

bejelentette. 

Az ülésen állampolgár nem jelent meg.  

Az ülést vezette: Molnár István elnök  

 

Molnár István elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

testülete határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 3 fő van jelen.  

 

A napirendi pontokhoz észrevétel nem érkezett, így a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

napirendi pontok megtárgyalásáról döntött: 

 

1. Előterjesztés az Alsónemesapáti Községi Önkormányzattal kötött megállapodás módosításáról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. 2013. évi költségvetés 

Előadó: Molnár István elnök 

 

3. Egyebek  

Előadó: Molnár István elnök 

 

 

A képviselők jegyzőkönyv-hitelesítőnek 3 igen, egyhangú szavazattal Burka Sándorné képviselőt 

választották meg, majd rátértek az ülés 1. napirendi pontjára: 

 

1. Előterjesztés az Alsónemesapáti Községi Önkormányzattal kötött megállapodás módosításáról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Simon Margit jegyző Molnár István elnök elmondta, hogy jogszabály írja elő a megállapodás évenkénti 

felülvizsgálatát (január 31-ig). A módosítást indokolja, hogy 2013. január 1-jétől létrejött a Nagypáli 

Közös Önkormányzati Hivatal, így az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

adminisztrációs, pénzügyi feladatait annak Alsónemesapáti Kirendeltsége látja el. 

A települési önkormányzat a módosítást soron következő ülésén fogja tárgyalni.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában és a testület 3 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013.(I.31.) határozata 

együttműködési megállapodás módosításáról 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Alsónemesapáti Községi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítását az 

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.  

  

 

 



2. 2013. évi költségvetés 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök elmondta, hogy a költségvetés elkészítésekor az előző évi általános működési 

támogatásból indultak ki, az néhány működési kiadási tételre célszerű fordítani. 

A ROM-RKT pályázat keretében 2012. évben elnyert, de 2013. évben felhasználandó pályázati 

támogatást a költségvetésbe beépítették. 

 

Simon Margit jegyző tájékoztatta a képviselőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) alapján az 

önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez – kivéve néhány esetet -  kormányzati hozzájárulás 

szükséges.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Az elnök szavazást rendelt el az adósságot keletkeztető ügyletekről és a 

testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(I.31.) határozata 

adósságot keletkeztető ügyletekről 

  

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2013. évben a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény hatálya alá tartozó adósságot keletkeztető ügylete nincs.  

A 2013. évi költségvetési határozat nem tartalmaz olyan folyamatban lévő és áthúzódó fejlesztési 

támogatással megvalósuló projekteket, amelyek önrészéhez saját forrás biztosítására fejlesztési hitel 

igénybevételével  kell számolni. 

Ezért az önkormányzatnak saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét meghatároznia nem 

kell.  

 

Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások alakulását.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Molnár István elnök 

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt a 2013. évi költségvetéshez, ezért az elnök szavazást rendelt el a napirendi 

pont tárgyában és a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013.(I.31.) határozata 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét 412 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül: 

 

                 Adatok ezer forintban 

BEVÉTELEK      Ana. Roma Nemz.Ö. ROM-RKT  össz: 

- intézményi működési bevételek  0              0                0       

- közhatalmi bevételek  0              0                0 

- felhalmozási  bevételek 0              0                0 

- kapott támogatás  0              0                0 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  0              0                0 



- támogatás értékű bevétel  222         190          412 

 - kölcsönök visszatérülése 0              0                0 

- Pénzmaradvány          0         0               0 

Működési bevételek összesen:         222      190           412 

 

KIADÁSOK 

személyi juttatások:          0            0                 0 

munkaadókat terhelő járulékok         0        0              0 

dologi kiadások           222       190           412 

támogatásértékű működési kiadás        0       0                 0 

működési kiadások összesen:         222      190           412 

 

Létszámkeret: 0 fő 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási, felhalmozási előirányzatokat, továbbá 

általános és céltartalékot nem tervez. Munkavállalót nem foglalkoztat, többéves kihatással járó feladata, 

döntése nincs. Közvetett támogatás nem biztosít.  

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program nincsen. 

Előirányzat-felhasználási ütemterv a melléklet részét képezi.  

A testület felkéri az elnököt a költségvetés szerinti gazdálkodásra.   

 

3. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök felkérésére a jegyző ismertette a 2011. évi CCIII. törvény 33.§-ának előírásait a 

közbeszerzési tervre vonatkozóan. 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatnak nincsen olyan beszerzése, 

amely közbeszerzés-köteles lenne. 

 

Molnár István elnök javasolta a nemleges 2013. évi közbeszerzési terv elfogadását. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök szavazást rendelt el a közbeszerzési terv ügyében és a  

testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (I.31.) határozata 

2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.  

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 9.55 órakor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Molnár István     Burka Sándorné  

                  elnök                    képviselő-jegyzőkönyvhitelesítő  

 


