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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 5-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Kosztáné Kótai Katalin, Ferenczi Jánosné, Rostás József képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző
Távol maradt képviselő: Grófo-Kozák László elnök
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt.
Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy az elnök úr távollétében ő vezeti a képviselő-testület
ülését.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 3 fő jelen van, a megjelenés
87 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Rostás József képviselő legyen.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot.
4/2014. (II.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes jegyzőkönyv hitelesítőre
tett javaslatát.
A 2014. február 5-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítője: Ferenczi Jánosné
képviselő.
A határozatról értesülnek:
1. Grófo-Kozák László elnök
2. Képviselő-testület tagjai
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, mely a meghívóval azonos.
1.) Előterjesztés A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről
Előadó: Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes
2.) Előterjesztés közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
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Előadó: Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes
 Előterjesztés a következő ülés idejének és napirendjének meghatározásáról
Előadó: Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a
napirendet az alábbiak szerint:
5/2014. (II.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat::
Napirend elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes napirendi javaslatát.
2014. február 5-i rendkívüli ülés napirendje az alábbi:
Napirend

Előadó

1.Előterjesztés A Tiszaszentimre Cigány
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nemzetiségi

Kosztáné Kótai Katalin
elnökhelyettes

2.Előterjesztés közmeghallgatás idejének és napirendjének
meghatározásáról

Kosztáné Kótai Katalin
elnökhelyettes

3.Előterjesztés a következő ülés idejének és napirendjének
meghatározásáról

Kosztáné Kótai Katalin
elnökhelyettes

A határozatról értesülnek:
1. Grófo-Kozák László elnök
2. Képviselő-testület tagjai
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
1. napirend: .Előterjesztés A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
6/2014. (II.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1)
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1)
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bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi
határozatot hozza:
A határozat hatálya
A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését
271 E Ft Költségvetési bevétellel
271 E Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a
határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten,
együttesen egyensúlyban a 2. melléklet szerint fogadja el.
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.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat az előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni
a költségvetési határozat módosítását.
(4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei 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 útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
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gondoskodni.
Záró rendelkezések
A költségvetési határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014.január
1-jétől kell alkalmazni.
A határozatról értesülnek:
1.Nemzetiségi önkormányzat elnöke és tagjai lakcímükön
2.Jegyző
3.Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
2. napirend: Előterjesztés közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
A napirend szóbeli. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek minden évben kötelező
közmeghallgatást tartania. A határozati javaslat az ülést megelőzően kiadásra került.
Javasolja, hogy közmeghallgatás a zárszámadáshoz kapcsolódóan kerüljön megtartásra..
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
7/2014. (II.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart:
2014. április 22-én (kedden) de. 1100 órakor
Napirend:
1.A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Előadó: Kozák László elnök
Felelős: Kozák László elnök az összehívásért,
Lakosság tájékoztatásáért: kisebbségi önkormányzat tagjai
A határozatról értesülnek:
1) Nemzetiségi önkormányzat elnöke
2) Nemzetiségi önkormányzat tagjai
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
3. napirend: Előterjesztés a következő ülés idejének és napirendjének meghatározásáról
A napirend szóbeli. A határozati javaslat az ülést megelőzően kiadásra került. Javasolja,
hogy a képviselő-testület következő ülése a zárszámadáshoz kapcsolódóan kerüljön
megtartásra.
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Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:

8/2014. (II.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Következő ülés idejének, és napirendjeinek meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a soron következő ülését
2014. április 22-én 1130összehívja.
Az ülés napirendjei:
1. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó: Grófo-Kozák László elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról
Előadó: Grófo-Kozák László elnök
3. Egyebek
Felelős: az összehívásért: Grófo-Kozák László elnök
Határidő: 2014. május 20.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt
bezárja.
K.m.f.
Kosztáné Kótai Katalin sk.
elnökhelyettes

Ferenczi Jánosné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
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