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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27. napján 

9.00 órakor, a Kultúrház tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről  

 

Jelen vannak:   mellékelt jelenléti íven felsoroltak 

   

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

Balaton Józsefné polgármester  

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

előre nem jelentette be.  

Az ülésen állampolgár nem jelent meg.  

Az ülést vezette: Molnár István elnök  

 

Molnár István elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a kisebbségi 

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 2011. évi zárszámadásról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

A képviselők jegyzőkönyv-hitelesítőnek 3 igen, egyhangú szavazattal Burka Sándornét 

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

 

1. Előterjesztés a 2011. évi zárszámadásról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök javaslatára a képviselők a körjegyzővel áttekintették a 2011. évi 

kiadásokat és bevételeket. 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy 2011. évben a TÁMOP-pályázatban keletkezett 

pénzmaradvány, melyet a pályázat szerinti célra kell fordítani, nem szabadon felhasználható. 

 

Az előterjesztéshez 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 

6/2012.(IV.27.) határozata 

Alsónemesapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

zárszámadásáról  

 

Alsónemesapáti község Cigány Kisebbségi Önkormányzata a kisebbségi önkormányzat 2011. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.144 eFt-ban, kiadási főösszegét 1.144 eFt-ban 

állapítja meg. A működési pénzmaradvány nem keletkezett.  



 

 

                Adatok ezer forintban 

BEVÉTELEK       TÁMOP-3.3.3    összesen: 

Általános működési  támogatás 210      210 

Feladatalapú támogatás   299     299 

Támogatásértékű működési bevétel 30  305   335 

Előző évi pénzmaradvány  0    45     45 

Egyéb bevétel    19  236   255 

    

Működési bevételek összesen:  905  586   1144 

 

KIADÁSOK 

személyi juttatások:   0  285   285 

munkaadókat terhelő járulékok  0    69     69 

dologi kiadások    558  232   790 

működési kiadások összesen:  558  586   1144 

 

Létszámelőirányat teljesítése 0 fő.  

Felújítási, felhalmozási kiadás nem volt. 

Az önkormányzat nagyértékű tárgyi eszközzel nem rendelkezik.  

 

A testület megbízza az elnököt a költségvetési határozat egy példányának megküldésével 

Alsónemesapáti község Polgármesterét a jóváhagyott zárszámadásról, hogy az a települési 

önkormányzat zárszámadási rendeletébe változatlan tartalommal beépítésre kerüljön. 

 

Felelős: Molnár István elnök  

Határidő: azonnali  

 

A határozathozatal után a testület rátért a következő napirendi pontra. 

 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Simon Margit körjegyző 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.  

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért az elnök szavazást rendelt el az adósságot 

keletkeztető ügyletek tárgyában és a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

 

 

 

 



 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2012.(IV.27.) határozata 

adósságot keletkeztető ügyletekről 

  

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

2012. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény hatálya alá tartozó adósságot keletkeztető ügylete nincs.  

A 2012. 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 2012. 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 

 

 

 

 

A napirendi pont keretében közérdekű észrevétel, javaslat nem volt. 

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 9.35 órakor bezárta.  

 

 

 

K. m. f 

 

 

 

 

 

Molnár István      Burka Sándorné  

       elnök                       elnökhelyettes  


