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3/2015. sz. roma önk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 17-
én 9 órai kezdettel tartott soros, közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Az ülés helye: Városháza
     földszinti nagyterme

Jelen vannak: Tinti Sándor                           elnök
 Tinti Sándorné  
 Kolompár Mónika  képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
 Csepreghy Elemér alpolgármester
 Szénási István alpolgármester
 Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos
 Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 

                         
                          
T i n t i    Sándor elnök: Köszöntök mindenkit az ülésen, külön köszöntöm Dr. Szilbe-
reisz Edit aljegyző asszonyt, Csepreghy Elemér alpolgármester urat, Szénási István al-
polgármester urat, Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsost és Szabóné Faragó Ju-
lianna igazgatási irodavezetőt. 

Megállapítom, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő képviselő-
ből jelen van 3 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Kolompár Mónika képviselőt. Ké-
rem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolompár Mónika képviselőt megválasztotta. 

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom felvenni a napirendek közé a 2014. évi költségvetési
előirányzat módosítása tárgyában, valamint a ,,Kitörési pont a háztáji gazdaságok irá-
nyába” megnevezésű pilot programhoz való csatlakozás tárgyában készült előterjeszté-
seket. 



Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele

10/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ. határozat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a  2014. évi költség-
vetési előirányzat módosítása tárgyában, valamint a ,,Kitö-
rési pont a háztáji gazdaságok irányába” megnevezésű pi-
lot programhoz való csatlakozás tárgyában készült előter-
jesztéseket napirendre vette.

T i n t i   Sándor elnök: Javaslom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előző-
ekben napirendre vett és a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg. 

Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása

11/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ határozata

A  Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkor-
mányzata a 2015. március 17-i ülése napirendjét az alábbi-
ak szerint fogadja el:

N A P I R E N D  ELŐADÓJA, TÁRGYA
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról
Előadó: Tinti Sándor elnök

2.) 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Tinti Sándor elnök

3.) 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Tinti Sándor elnök

4.) ,,Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” megne-
vezésű pilot programhoz való csatlakozás 
Előadó: Tinti Sándor elnök

5.) Bejelentések
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
   elnök

T i n t i   Sándor elnök: Írásban megkaptuk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló beszámolót. Kérdezem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdésük, véleményük?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Határozatok végrehajtása

12/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata az 5/2015. (I. 21.), 6/2015. (I. 21.), 7/2015. (I. 21.)
RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót elfogadja. 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2014. évi költségvetési előirányzat-módosítás

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
   elnök

T i n t i    Sándor elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos
asszonynak.

B a l o g h n é     Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos: A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat  2014.  évi  időarányos  működési  támogatás  december  18-án  megérkezett,
45.118 Ft, így a működési célú támogatási értékű bevételek 45.000 Ft-tal növekedtek,
amelyet kiadási oldalon dologi kiadásokra használnánk fel 45.000 Ft értékben. A műkö-
dési támogatás teljes mértékben nem lett felhasználva, ezért a dologi kiadásokról a sza-
bad előirányzat 10.000 Ft értékben működési célú tartalékként került elhatárolásra. A
Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai így kiadási oldalon 45.000 Ft, bevételi
oldalon szintén 45.000 Ft értékben alakultak. A kiadási oldalon 35.000 Ft lett átcsopor-
tosítva dologi kiadásokra és 10.000 Ft céltartalékra. 

T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2014. évi költségvetési előirányzat-módosítás

13/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi
költségvetési  bevételi  előirányzatát  45 e  Ft  támogatásértékű  működési
bevétel előirányzatával növeli. A kiadások előirányzatát 35 e Ft dologi,
10 e Ft céltartalék előirányzatával növeli.  

                                             E Ft
Megnevezés Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

Kiadási előirányzat fő-
összege

45

Bevételi előirányzat 
főösszege

45

Bevételek 
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagy-
ja jóvá.

Működési kiadások
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását
a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                     E Ft
Megnevezés Eredeti  elő-

irányzat 
Módosított
előirányzat

Működési kiadások 45
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járu-
lékok
- dologi jellegű kiadások 35

- működési célú támogatás-
értékű kiadás
-  működési  célú  céltartalé-
kok

10

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor elnök
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számoló megtárgyalása, jóváhagyása

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
  elnök

T i n t i    Sándor elnök: Átadom a szót Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos
asszonynak.

B a l o g h n é    Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos: A 2014. évi módosított előirány-
zata a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál kiadás és bevételi oldalon 45.000 Ft-tal ala-
kult. A teljesítése bevételi oldalon 45.000 Ft, kiadási oldalon 35.000 Ft. 9.603 Ft maradt
a bankszámlán, amely nem lett felhasználva és ez el is lett határolva céltartalékként, ez
képezi a 2015. évi pénzmaradványukat. A dologi kiadások között 35.000 Ft lett felhasz-
nálva,  ez a december végén a karácsonyi  ünnepségre szaloncukor,  közjegyzői  díj  és
bankköltségből áll. Március 10-én megérkezett az idei működési támogatás, 379.603 Ft
összegben.  

T i n t i   Sándor elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előter-
jesztéssel kapcsolatosan?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadása

14/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Önkor-
mányzat 2014. évi bevételének teljesítéséről készített  beszámolót az
alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2014. évi költségvetési határo-
zat bevételi és kiadási módosított előirányzat 45 e/Ft főösszegének tel-
jesítését 

a) bevételi főösszeg esetén    45  ezer forintban 

b) kiadási főösszeg esetén 35 ezer forintban, állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

1.A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2014. évi teljesített  - to-
vábbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételei-

5



nek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részle-
tezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

1.  A nemzetiségi  önkormányzat  teljesített  -  továbbá  eredeti,  illetve
módosított  előirányzat  szerinti  -  működési,  fenntartási  kiadási  elő-
irányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 35 e/Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:                e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:             e/Ft
- dologi jellegű kiadások:        35    e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                    e/Ft
- működési célú pénzeszköz átadás :           e/Ft

2 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesített - az eredeti, és a mó-
dosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányza-
tonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített felújítási és felhal-
mozási kiadásai nem voltak.

4. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai
nem voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek  

1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként
a 3. számú melléklet tartalmazza.

V. A pénzmaradvány

1. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során kelet-
kezett,  hatályos  jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa:
9.603 Ft-ban kerül jóváhagyásra.  A pénzmaradvány kötelezettséggel
nem terhelt szabad pénzmaradvány.

Határidő: azonnal
Felelős Tinti Sándor 
                 elnök

IV.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,,Kitörési  pont  a  háztáji  gazdaságok irányába”
megnevezésű pilot programhoz való csatlakozás

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tinti Sándor
  elnök
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T i n t i    Sándor elnök: A program lényege az, hogy a Start munkaprogramra épülve,
de attól elkülönülve, a programban résztvevők számára hosszabb távú megélhetést biz-
tosítson a mezőgazdasági tevékenység háztáji gazdasággá való fejlesztése által. A prog-
ramban való részvételre lehetősége van az önkormányzatunknak 11 fős brigáddal. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan?

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül - az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: ,,Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” pilot programhoz való csatlako-

zás

15/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Roma Nemzetiségi  Önkormány-
zata részt kíván venni a „Kitörési pont a háztáji gazdasá-
gok irányába” elnevezésű Békés Megyei Közmunka Pilot
Programban egy darab 11 fős brigáddal. Felhatalmazza az
elnököt a Csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor 
                  elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

T i n t i   Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy az ülésen nincs több tárgyalandó előter-
jesztés, és bejelentés sem, az ülést 9 óra 15 perckor bezárom. 

K.m.f.

Tinti Sándor                   Kolompár Mónika
    elnök                        jkv. hitelesítő
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