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Jegyzıkönyv
Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 29-i rendes ülésérıl.
Jelen vannak: Grófo-Kozák László elnök, Kosztáné Kótai Katalin, Ferenczi Jánosné, Rostás József képviselık,
Juhászné Papp Irén jegyzı
Ujj Erika jkv. vezetı
1 fı érdeklıdı
Távolmaradt képviselı: Ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz csatolva.
Grófo-Kozák László elnök:
Köszönti a megjelent képviselıket, a jegyzı asszonyt, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki jelen van, a megjelenés 100 %os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıje Kosztáné Kótai Katalin képviselı
legyen.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzıkönyv hitelesítıre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzıkönyv hitelesítıre tett javaslatot.
7/2013. (IV.29.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Jegyzıkönyv hitelesítı elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete
megtárgyalta Grófo-Kozák László elnök jegyzıkönyv hitelesítıre tett javaslatát.
A 2013. április 29-i rendes ülés jegyzıkönyv hitelesítıje: Kosztáné Kótai Katalin képviselı.
A határozatról értesülnek:
1.
Grófo-Kozák László elnök
2.
Képviselı-testület tagjai
Grófo-Kozák László elnök:
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjeire, mely a meghívóval azonos.
1.) A Nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Elıadó: Grófo-Kozák László elnök
2.) Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás módosításáról
Elıadó: Grófo-Kozák László elnök
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3.) Következı ülés idejének és napirendjeinek megtárgyalása
Elıadó: Grófo-Kozák László elnök
4.) Egyebek
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta
a napirendeket az alábbiak szerint:
8/2013. (IV.29.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Napirend elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Grófo-Kozák László elnök napirendi javaslatát.
A 2013. április 29-i rendes ülés napirendjei az alábbiak:
Napirend

Elıadó

1. A Nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról

Grófo-Kozák László
elnök

2. Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttmőködési megállapodás módosításáról
3. Következı ülés idejének és napirendjeinek megtárgyalása
4. Egyebek

Grófo-Kozák László
elnök
Grófo-Kozák László
elnök
Grófo-Kozák László
elnök

A határozatról értesülnek:
1.Grófo-Kozák László elnök
2. Képviselı-testület tagjai
Grófo-Kozák László elnök:
1. napirend: A Nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.
Az elıterjesztést a meghívóval kiadták, mely a jegyzıkönyv melléklete.
Elmondja, hogy a tavalyi évben kapott támogatás sokat segített a nemzetiségi önkormányzat munkájában. Több programot tudtak szervezni.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát:
9/2013.(IV.29.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
A 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében
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és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következı határozatot hozza.
1. §
A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
költségvetési bevételi és kiadási fıösszegét, valamint pénzmaradványát
369 E Ft Költségvetési bevétellel
356 E Ft Költségvetési kiadással
13 E Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. §
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következık szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerően az 1. mellékletben foglaltaknak
megfelelıen fogadja el.
(2) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszám számát az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
3. §
Az Önkormányzat képviselı-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt
érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
A határozatról értesülnek:
1.Grófo-Kozák László elnök
2.A Nemzetiségi önkormányzat tagjai
3.Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje
4.Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetıje
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Grófo-Kozák László elnök:
2. napirend: Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás módosításáról.
Elmondja, hogy azért kell a megállapodás bizonyos részeit módosítani, mert 2013. március
1. napjával Tiszaszentimre és Tiszaörs közös önkormányzati hivatalt hozott létre.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát:
10/2013.(IV.29.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata és a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat közti együttmőködési megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, figyelemmel a
nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§(2) bekezdésében,
valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaszentimre Község
Önkormányzata közti a Képviselı-testület 55/2012.(V.24.)sz határozatával
jóváhagyott Együttmőködési megállapodást ( a továbbiakban: megállapodás)
az alábbiak szerint módosítja és azt e határozat melléklete szerinti tartalommal
egységes szerkezetbe foglalja:
1. A megállapodás II. fejezet 1. és 3. pontjában a „Polgármesteri Hivatal”
szövegrész helyébe a” Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal”
szövegrész lép,
2. A megállapodás II. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje, vagy aljegyzıje
részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testületi ülésein – beleértve
a zárt ülést is – és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.”
3. A megállapodás III. fejezete 1. pontjában a „Polgármesteri Hivatal”
szövegrész helyébe a ” Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal”
szövegrész, a „minden év október 30-ig szövegrész” helyébe az „a
költségvetési koncepció benyújtási határidejét megelızı 20 nappal korábban”
szövegrész lép,
4. A megállapodás III. fejezete 6. pontjában a „a költségvetési koncepciójához
kapcsolódóan” szövegrész hatályát veszti,
5. A megállapodás IV. fejezete 1. pontjában a „Tiszaszentimre Község
Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Tiszaszentimrei Közös
Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép,
6. A megállapodás IV. fejezete 4. pontjában „az általa” szövegrész helyébe a
„a jegyzı által” szövegrész lép,
7. A megállapodás IV. fejezete 5. pontjában a „Polgármesteri Hivatal
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályzatában”
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szövegrész helyébe a „Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási szabályzatában” szövegrész lép,
8. A megállapodás IV. fejezete 7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„Az érvényesítést a Gazdálkodási szabályzatban arra kijelölt személy
végezheti.
A megállapodás módosítása 2013. május 1-jén lép hatályba.
A Képviselı-testület felhatalmazza Grófo-Kozák László elnököt, az egységes
szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodás aláírására.
Határidı: 2013. május 1.
Felelıs: Grófo-Kozák László elnök
A határozatról értesülnek:
1.Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2.Grófo-Kozák László nemzetiségi önkormányzat elnöke
3.Juhászné Papp Irén jegyzı
4.Gál Zsuzsanna aljegyzı
5.Gazdasági vezetı – Önkormányzati Hivatal Helyben
Grófo-Kozák László elnök:
3. napirend: Következı ülés idejének és napirendjeinek megtárgyalása.
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat soron következı ülését 2013. szeptember 10re tervezze.
Testületi ülés napirendjeinek javasolja:
1. A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének második féléves végrehajtásáról szóló elıterjesztés megtárgyalása, elıadó: elnök
2. Következı ülés helyének és idejének meghatározásáról, elıadó: elnök,
3. Egyebek.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát:
11/2013. (IV.29.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Következı ülés idejének, és napirendjeinek meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a soron következı ülését
2013. szeptember 10. (kedd) 1500 órára
összehívja.
Az ülés napirendjei:
1. Elıterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének második
féléves végrehajtásáról
Elıadó: Grófo-Kozák László elnök
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2. Következı ülés helyének és idejének meghatározásáról
Elıadó: Grófo-Kozák László elnök
3. Egyebek
Felelıs: az összehívásért: Grófo-Kozák László elnök
Határidı: 2013. szeptember 5.
A határozatról értesülnek:
1.) Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Grófo-Kozák László elnök:
4. napirend: Egyebek.
Elmondja, hogy május 1. közeledtével szeretné, ha rendeznének egy majálist a községben
élı cigány nemzetiségek részére. A rendezvény költségeire 50 e Ft-ot javasol jóváhagyni
az ez évi költségvetés terhére.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát:
12/2013. (IV.29.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Majális nevő rendezvény költségeinek összegérıl
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta GrófoKozák László elnök elıterjesztését.
A Képviselı-testület Majális nevő rendezvény költségére 50 e Ft-ot hagy jóvá.
A határozatról értesülnek:
1. Grófo-Kozák László elnök
2. A Nemzetiségi önkormányzat tagjai
3. Közös Önkormányzati Hivatal jegyzı
4. Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetı
Grófo-Kozák László elnök:
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt
bezárja.

K.m.f.

Grófo-Kozák László s.k.
elnök

Kosztáné Kótai Katalin s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı
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