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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 6. napján 9.00 

órakor, a Körjegyzőség tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről  

 

Jelen vannak:   mellékelt jelenléti íven felsoroltak 

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző megbízásából 

Csiszár Tiborné köztisztviselő 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 a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. 2012. 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 a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

 

Molnár István elnök elmondta, hogy az SZMSZ módosítását az indokolta, hogy hatályba lépett a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.tv.). 

A körjegyző elvégezte az SZMSZ felülvizsgálatát. 

  

Az elnök felkérésére a körjegyzőt helyettesítő köztisztviselő ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal 

XX-B-030/221-5/2012. számú tájékoztatóját.  

 

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 

2/2012.(II.06.) határozata 

 a Szervezeti és működési szabályzat módosításáról  

 

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

szervezeti és működési szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

szervezeti és működési szabályzatot elfogadja. 



 

2. 2012. 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. 

 

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 

3/2012.(II.06.) határozata 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költség-

vetésének bevételi és kiadási főösszegét 440 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül: 

 

                 Adatok ezer forintban 

                   Adatok eFt-ban  

BEVÉTELEK      Ana. Roma Nemz.Ö. TÁMOP333  összesen: 

- 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  210         230          440 

 - kölcsönök visszatérülése 0              0                0 

- Pénzmaradvány          0         0               0 

Működési bevételek összesen:         210      230           440 

 

KIADÁSOK 

személyi juttatások:          0            0                 0 

munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó      0        0              0 

dologi kiadások           210       230           440 

támogatásértékű működési kiadás        0       0                 0 

működési kiadások összesen:         210      230           440 

 

 

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 tevékenysége 2011-ben 

lezárult, de a záróelszámolásban igényelt összeg kiutalására 2012-ben kerül sor 230 eFt összegben. 

Egyéb folyamatban lévő pályázat nincsen. 

Előirányzat-felhasználási ütemterv a melléklet részét képezi.  

A testület felkéri az elnököt a költségvetés szerinti gazdálkodásra.   

 

Felelős: Molnár István elnök  

Határidő: folyamatos 

 

 

 



 

 

 

 

3. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök: A bélyegző készítése folyamatban van. 

 

Csiszár Tiborné köztisztviselő: A névváltozás miatt a törzskönyvi bejegyzés módosítására vonatkozó 

dokumentumokat a Magyar Államkincstárhoz benyújtották. Annak bejegyzését követően kell a banknál 

fizetési számlát nyitni (egyben a régi számlát megszüntetni). A számlanyitás után a fizetési 

számlaszámról a Magyar Államkincstárt tájékoztatni kell.  

 

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 9.45 órakor bezárta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Molnár István     Burka Sándorné  

                  elnök                    képviselő-jegyzőkönyvhitelesítő  

 


