Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
5/2016. sz. román önk.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 13-án 15 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme

Jelen vannak: Vitális Gábor
Zsadonné Kovács Andrea

elnök
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Balogh István

képviselő

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető
Kovalikné Hankó Mónika vezető főtanácsos

V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezetőt, Kovalikné Hankó Mónika vezető főtanácsost.
Megállapítom, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a megválasztott 3 fő
képviselőből jelen van 2 fő. Balogh István képviselő távolmaradását bejelentette.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V i t á l i s Gábor elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztani. Kérem, ha javaslatommal egyetért, szavazza meg.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsadonné Kovács Andrea képviselőt megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását, mely a munkatervünk módosítása tárgyában készült, s érinti jelen ülésünk napirendi pontjait.
Az előterjesztésben írtakkal egyezően javaslom a 3. napirendi pontot, a „Román Bál
szervezési feladatai” törölni. Önkormányzatunk tagjai úgy ítélték meg, hogy még nem
vagyunk felkészülve arra, hogy egy országos rendezvényt megszervezzünk, lebonyolítsunk. Ezért a bál szervezését jövő évre halasztjuk.
Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha az előterjesztésben írt határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Munkaterv módosítása
21/2016. (IX. 13.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
Szeptember 13-i soros ülése napirendjéről a „Román Bál
szervezési feladatai” c. napirendi pontot törli.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt, és a fentiek szerint módosított napirendi pontok elfogadását. Kérdezem képviselő-társamat, van-e más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, ha a napirendi pontokkal egyetért, szavazza
meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
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22/2016. (IX. 13.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2016. szeptember 13-i soros ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat I.
félévi költségvetése végrehajtásáról
Előadó: Vitális Gábor elnök
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ezért kérem, ha az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
23/2016. (IX. 13.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 17/2016. (V. 17.), 20/2016. (VI. 13.) sz. RNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

V i t á l i s Gábor elnök: A 2. napirend előtt szükséges megtárgyalni a 4. sz. előterjesztést, mely a 2016. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült. A
2016. I. félévi költségvetés elfogadása előtt szükséges az előirányzat-módosításokról
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dönteni annak érdekében, hogy az megjelenhessen a beszámoló határozatában. A kiadási és bevételi előirányzatok módosítását az előterjesztésben írt változások indokolták.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ezért kérem, ha az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Előirányzat-módosítás elfogadása
24/2016. (IX. 13.) sz. RNÖ. határozata
A mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
3/2016. (I. 26.) sz. RNÖ. határozattal megállapított 2016.
évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Költségvetési bevételi előirányzatát 583 eFt összegben
növeli, melyből 1 eFt egyéb kamatbevétel, 361 eFt központi kezelésű előirányzattól átvett támogatásértékű működési bevétel és 221 eFt előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata. A kiadások előirányzatát
583 e Ft dologi kiadások előirányzatával növeli.
Megnevezés
Kiadási előirányzat
főösszege
Bevételi előirányzat
főösszege

E Ft
Módosított
Eredeti
előirányzat
előirányzat
782
1365
782

1365

Bevételek
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Működési kiadások
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá:
Megnevezés
Működési kiadások
Ebből:

E Ft
Eredeti elői- Módosított előirányzat
rányzat
782
1216
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- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- működési célú támogatásértékű kiadás
- működési célú céltartalékok
Felhalmozási kiadások
Ebből:
- beruházások

782

1216

-

149

-

149

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök

II. NAPIRENDI PON TÁRGYA: Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat I.
félévi költségvetése végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: A munkatervben tervezettek szerint ülésünkre elkészült a
2016. I. félévi költségvetésünk végrehajtásáról a beszámoló, melyről döntést kell hoznunk. Az előterjesztés jól mutatja, hogy az év első felében hogyan gazdálkodtunk. A
bevételeink teljesítése az I. félévben 87 %-ra, míg a kiadásaink 36 %-ra teljesültek. Ez
is mutatja, hogy az augusztus 20-ra tervezett, és elmaradt Gasztronómiai Nap a II. félévben tervezhető és szervezhető, mert már a pályázati, és a saját erőnk is rendelkezésre
áll.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, ezért kérem képviselő-társamat, ha az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Tárgya: Költségvetés 2016. I. félévi teljesítéséről beszámoló elfogadása

6

25/2016. (IX. 13.) sz. RNÖ. határozata
A mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
2016. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló
beszámolót az előterjesztés szerint hagyja jóvá:
I. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési
előirányzatainak első féléves alakulása
A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának első féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés
Kiadási előirányzat
Főösszege
Bevételi előirányzat
Főösszege

Eredeti
előirányzat
782

Módosított
előirányzat
1365

2016. féléves
teljesítés
487

eFt
Teljesítés
alakulása %
36

782

1365

1183

87

II. Költségvetési bevételek
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti,
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete
tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.)
III. A költségvetési kiadások
1. Működési kiadások
a.) A mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. első félévben
teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési,
fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
eFt
Megnevezés
Működési kiadások
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
munkaadókat
terhelő
járulékok
- dologi jellegű kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- működési célú támogatások
- függő, átfutó kiadások

1216

2016.
féléves
teljesítés
338

Teljesítés
alakulása
%
28

1216

338

28

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

782

782
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b.) A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2016.
évi első félévében teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) működési
kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.
2. Felhalmozási kiadások
A helyi nemzetiségi önkormányzat felhalmozási kiadása a következőképpen alakult.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. féléves
teljesítés

-

149

149

Teljesítés
alakulása
%
100

-

149

149

100

Felhalmozási kiadások
Ebből:
- beruházások

IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása
a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt.

Megnevezés
Tartalék
Ebből:
- általános tartalék
- céltartalék

Eredeti
előirányzat
-

Módosított
előirányzat
-

2016. féléves
teljesítés
(tartalék
felhasználás)
-

Teljesítés
alakulása
%
-

b.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem
volt.

Megnevezés
Hiány:
Többlet

Eredeti
előirányzat
-

Módosított
előirányzat
-

2016. féléves
Teljesítés
teljesítés
alakulása
(tartalék
%
felhasználás)
-

V. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. első félévben teljesített költségvetését
feladatonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza.
VI. 2016. I. félévi mérleg
Az önkormányzatnak a pénzkészletén kívül más vagyona nem volt, melyet szállítói
kötelezettség terhel 65 eFt értékben.
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A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. félévi mérlegét a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Kérdezem képviselő-társamat, és a jelenlévőket, hogy van-e
bejelentésük?
Mivel a jelenlévőknek bejelentése nincsen, az ülést 15 óra 15 perckor bezárom.

K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Zsadonné Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

