Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
℡: 68 / 381-011; : 68 / 381-656
2/2018. sz. román önk.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2018. február
20-án 10 óra 45 perces kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza
földszinti nagyterme

Jelen vannak: Vitális Gábor
Kovács Andrea

elnök
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Balogh István

képviselő

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Kovalikné Hankó Mónika pénzügyi vezető főtanácsos
V i t á l i s Gábor elnök: Köszöntöm a Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésén
megjelenteket, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt valamint Kovalikné Hankó
Mónika vezető főtanácsost. A meghívóban szereplő időponttól eltérően az önkormányzat ülését 10 óra 45 perctől tartja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat tagjainak
munkahelyükön a délutáni időpontban olyan elfoglaltságuk van, mely nem halasztható.
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 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 Kovács Andrea képviselőt megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a meghívóban közölt 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
7/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. február 20-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Vitális Gábor elnök
2.) Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Vitális Gábor
elnök
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
Vitális

Gábor elnök: A napirend írásos előterjesztését megkaptuk.

Kérdezem képviselő-társamat, van-e kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban?
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Mivel kérdése, véleménye nem volt, kérem, ha egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, 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
8/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2018. (I. 23.), 6/2018. (I. 23.) sz. RNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
V i t á l i s Gábor elnök: A 2. sz. előterjesztés előtt szükséges a 3. sz. előterjesztés
megtárgyalása, mely a 2017. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült.
Ez az előterjesztés 2017. évben, az év közben bekövetkezett költségvetési változásokat,
átvezetéseket tartalmazza, melyet a 2017. évi költségvetés beszámolójának elfogadása
előtt szükséges elfogadni az előirányzat-átvezetések miatt.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, ha egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, 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-átcsoportosítás elfogadása 2017. évi
9/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a
2/2017. (I. 24.) RNÖ. sz. határozattal megállapított 2017. évre
szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Költségvetési bevételi előirányzatát 1.402.473,- Ft összegben növeli, melyből 162.075,-Ft előző évi működési pénzmaradvány
igénybevétel előirányzata, 14,- Ft intézményi működési bevétel
előirányzata, 910.384,- Ft központi kezelésű előirányzattól átvett
támogatásértékű működési bevétel előirányzata, 330.000,- Ft
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás
bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 1.402.473,- Ft dologi kiadások előirányzatával növeli.
2017.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások
alapján a dologi kiadások előirányzatát 215.663,- Ft-tal csökkenti,
a működési tartalék előirányzatát 215.663,-Ft-tal növeli.
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Megnevezés
Kiadási előirányzat
főösszege
Bevételi előirányzat
főösszege

(Adatok forintban)
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
782.000
2.184.473
782.000

2.184.473

Bevételek
A helyi nemzetiségi önkormányzat 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:
(Adatok forintban)
Megnevezés
Eredeti elői- Módosított
rányzat
előirányzat
Működési kiadások
782.000
2.184.473
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
782.000
1.968.810
- működési célú támogatásértékű kiadás
- működési célú céltartalékok
Felhalmozási kiadások
Ebből:
- beruházások

215.663

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Vitális Gábor
elnök
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V i t á l i s Gábor elnök: A 2017. évi költségvetésünk felhasználását az előterjesztés
részleteiben tartalmazza. Megállapítható belőle, hogy 215.663.-Ft pénzmaradványa keletkezett az önkormányzatnak, mely szabad pénzmaradvány, tehát ezt az összeget ez
évben felhasználhatjuk.
A napirenddel kapcsolatban van-e képviselő-társamnak 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: Költségvetés 2017. évi végrehajtásának elfogadása
10/2018. (I. 23.) sz. RNÖ. határozata
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2017.
évi költségvetési határozata teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2017. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási módosított előirányzatát 2.184.473,-Ft főöszszegben, teljesítését
a) bevételi főösszeg esetén 2.184.473,- forintban
b) kiadási főösszeg esetén 1.968.810,- forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek
1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti
részletezését a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
II. A költségvetési kiadások
1. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti,
illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 1.968.810,-Ft
Ebből:
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- személyi jellegű kiadások:
Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
Ft
- dologi jellegű kiadások:
1.968.810,-Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
- működési célú pénzeszköz átadás :

Ft
Ft

2. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2017. évben teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – beruházási,
felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi teljesített - az eredeti,
és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásait kiemelt
előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.
4. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2017. évben többéves kihatással járó feladatai nem voltak.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetését feladatonként a határozat 3. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.
IV. Mérleg-jelentés
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.
V. Pénzeszköz változás
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változás alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
VI. A pénzmaradvány
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa
215.663,-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely szabad pénzmaradvány.
Határidő: azonnal
Felelős Vitális Gábor
elnök
V i t á l i s Gábor elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában készült.
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A megállapodás módosítását a települési Önkormányzat Képviselő-testülete a január
25-i ülésén megtárgyalta, azt elfogadta, ezért szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként azt behelyezni.
Tekintettel arra, hogy módosítani kell az SZMSZ-t, ezért annak 1. sz. mellékletét is módosítani szükséges, mivel név és lakcímváltozások történtek.
Ezekről szól az előterjesztés.
Kérdezem képviselő-társamat, hogy van-e kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem képviselő-társamat, ha egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, 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: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
11/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata
A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
1. A szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete
helyére jelen határozat 1. sz. melléklete kerül.
2. A szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete
helyére jelen határozat 2. sz. melléklete kerül.
3. Jelen módosítás 2018. március 01. napján lép hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
elnök

V i t á l i s Gábor elnök: Mivel több tárgyalandó előterjesztés nincs napirenden, és bejelentés sem volt, az ülést 11 órakor bezárom.
K.m.f.

Vitális Gábor
elnök

Kovács Andrea
jkv. hitelesítő

