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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február
8-i rendes üléséről.
Jelen vannak: Kozák László, Kosztáné Kótai Katalin, Ferenczi Jánosné,
Rostás József képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző,
Ladányi Valéria Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző
Ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kozák László elnök:
Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt és a pénzügyi munkatársat, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki jelen van, a
megjelenés 100%-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Rostás József képviselő legyen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjeire, mely a meghívóval azonos.
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend

Előadó

1. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat
2012.
évi
költségvetésének
megtárgyalásáról

Kozák László
elnök

2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról

Kozák László
elnök

3. Egyebek

Kozák László
elnök

Kozák László elnök:

-31. Napirend: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalásáról. Az írásos anyagot a meghívóval kiadták, mely a
jegyzőkönyv melléklete. Megkéri Ladányi Valéria pénzügyi ügyintézőt, hogy
egészítse ki az anyagot.
Ladányi Valéria pénzügyi ügyintéző:
Elmondja, hogy az új jogszabály szerint nyitni kellett egy bankszámlát az
önkormányzatnak. A 215 e Ft a tiszaszentimrei önkormányzat számlájára
érkezett, és azt 3 munkanapon belül át kellett utalni a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára. Amikor megérkezett a pénz ezt már meg is
tették.
Juhászné Papp Irén jegyző:
Nemsokára elkészül az új bélyegzője is az önkormányzatnak.
Kozák László elnök:
Ez nem sok pénz, sajnos ennyiből kell gazdálkodnia az önkormányzatnak
egész évben. Ebből kell a programokat, rendezvényeket megoldani.
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt a tervezetnek megfelelően.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
5/2012. (II.8.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Tiszaszentimre Cigány
költségvetéséről

Nemzetiségi

Önkormányzatának

2012.

évi

A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:
Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi.
CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről)
az alábbi határozatot hozza.
A határozat hatálya
A határozat hatálya
testületére terjed ki.

a

Nemzetiségi

Önkormányzat

képviselő-

A költségvetés bevételei és kiadásai
A Nemzetiségi
költségvetését

Önkormányzat

képviselő-testülete

215 e Ft költségvetési bevétellel
215 e Ft költségvetési kiadással

a

2012.

évi

-4állapítja meg.
(2) A nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes
kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza
meg a képviselő-testület.
(3) A nemzetiségi önkormányzat bevételeit és
jogcímenként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

kiadásait

főbb

A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az
elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az
együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
Az előirányzatok módosítása
(1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a
képviselő-testület dönthet.
(2) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a
költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut,
vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselőtestületet tájékoztatja.
(3)
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével –
negyedévenként,
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a
FEUVE rendszer és belső ellenőrzés útján gondoskodik. A megfelelő
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
Záró rendelkezések:
Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi önkormányzat elnöke és tagjai lakcímeiken
2. Polgármesteri hivatal - Pénzügy
3. Jegyző
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Kozák László elnök:
2. napirend: Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról. Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat soron következő ülését 2012. március 28- ra tervezze.
Testületi ülés napirendjeinek javasolja:
1. A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének első féléves
végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása, előadó: elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról, előadó: elnök,
3. Egyebek.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a
következő határozatát:
6/2012. (II.8.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Következő ülés idejének, és napirendjeinek meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a soron következő ülését
2012. március 28. (szerda) 1400 órára
összehívja.
Az ülés napirendjei:
1. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról
Előadó: Kozák László elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról
Előadó: Kozák László elnök
3. Egyebek
Felelős: az összehívásért: Kozák László elnök
Határidő: 2012. március 20.
A határozatról értesülnek:
1.) Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kozák László elnök:

-6Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

(: Kozák László :)
elnök

(:Rostás József:)
jkv. hitelesítő

