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Nemzetiségi
költségvetési
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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 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
75 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Ferenczi Jánosné 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.
11/2014. (V.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. május 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 2013. évi
költségvetési zárszámadásáról
Előadó: Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes
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2.) Egyebek
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:
12/2014. (V.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Napirend elfogadásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes napirendi javaslatát.
2014. május 5-i rendkívüli ülés napirendje az alábbi:
Napirend

Előadó

1. Előterjesztés a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Kosztáné Kótai Katalin
elnökhelyettes

2. Egyebek

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 2013. évi
költségvetési zárszámadásáról
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Juhászné Papp Irén jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a napirend kapcsán, még április végén,
telefonon tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadást az előző
költségvetési évről, április 30-ig kell beterjeszteni. Az elnök tájékoztatta arról, hogy április
30-ig az ülésen nem tud részt venni. A képviselő-testület ülését április 30-ig nem lehetett
úgy összehívni, hogy határozatképes legyen, mivel az elnökön kívül még egy képviselő
jelezte, hogy hosszabb időre (2 hónapra) elutazott a településről, és az ülésen nem tud részt
venni. Az elnök úrral történt egyeztetést követően lett a testületi ülés időpontjaként a mai
nap meghatározva. Sajnos elnök úr ezen az ülésen sem tudott részt venni, de három fővel,
most határozatképes az ülés.
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
Az ülést megeleőzően beszélt ő is az elnök úrral, aki jelezte, hogy megbetegedett, és emiatt
nem tud részt venni az ülésen.
Indítványozza a határozathozatalt.
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Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
13/2014. (V.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
zárszámadásáról
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a
következő határozatot hozza:
1)A Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
468 E Ft Bevétellel
455 E Ft Kiadással
26 E Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
2)A Képviselő-testület a Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a
következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el,
b) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 melléklet szerint fogadja el,
c) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 3. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3)A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
Felelős: Grófo-Kozák László elnök
A határozatról értesülnek:
1) Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lakcímén
2) Nemzetiségi Önkormányzat tagjai lakcímükön
3) Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
4) Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
2. napirend: Egyebek
A napirend szóbeli: Elmondja, hogy részt szeretnének venni a Roma zarándokút
elnevezésű rendezvényen 2014.május 24-én Csatkán, melyre a meghívót, az ülést
megelőzően kapták meg. A rendezvényen való részvétel kapcsán, telefonon egyeztetett az
elnök úrral. Az ő véleménye is az, hogy vegyenek részt a rendezvényen.
Javasolja továbbá, mivel a csatkai programon csak kevesen tudnak részt venni, és ilyen
rendezvényre még Újszentgyörgyön nem került sor, hogy a Tiszaszentimrei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, kerüljön megrendezésre Roma családi nap, a
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közösségi téren, május 17-én szombaton. A program, közös főzés, grillezés. Itt játszótér is
rendelkezésre áll a gyerekek számára. Van főzésre, grillezésre kialakított hely, és rossz idő
esetén is meg lehet tartani a rendezvényt. A rendezvények költségeire összesen,
100.000.-Ft.-ot javasol jóváhagyni az ez évi költségvetésből.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Ferenczi Jánosné képviselő:
Jó ötletnek tartja a csatkai rendezvényen való részvételt, illetve a családi nap
megrendezését is. Igaz Csatka egy kicsit messze van, 270 km, de még sosem voltak itt. Jó
húsos ételeket kell sütni, főzni, amit a romák szeretnek. Lehet venni egy kis üdítőt, a
gyerekeknek édességet is.
Rostás József képviselő:
Jó ötletnek tartja a rendezvényen való részvételt, és a családi nap megrendezését is.
Kosztáné Kótai Katalin elnökhelyettes:
Indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
14/2014. (V.5.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Roma zarándokút és Roma családi nap nevű rendezvény költségeinek biztosításáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Kosztáné
Kótai Katalin elnökhelyettes előterjesztését.
A Képviselő-testület a Roma zarándokút (2014. május 24. Csatka) és Roma
családi nap (2014. május 17. Újszentgyörgy) nevű rendezvény költségére
összesen 100.000.- Ft-ot hagy jóvá, az ez évi költségvetése terhére.
A határozatról értesülnek:
1. Grófo-Kozák László elnök
2. A Nemzetiségi önkormányzat tagjai
3. Közös Önkormányzati Hivatal jegyző
4. Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

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

5

