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Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 
2014. 02. 03-án (hétfőn) megtartott ülésének: 

 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai           1-2/2014.   

 

 

 
N A P I R E N D I    P O N T O K 

 

 
1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata és Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti megállapodás elfogadására 
Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

2. Előterjesztés 2014. évi költségvetés elfogadására 
Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 
 
Egyebek: 

         

              

                                                                                   Papp Imre 

                                                         RNÖ elnöke
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  Kisebbségi Közösségi 
Házban 2014. Február 03.-án megtartott ülésén 
 

J E L E N    V A N N A K: 

� Papp Imre - elnök 

� ifj. Papp Imre - képviselő 

� Kovács Zoltán – képviselő/alelnök  

 
 
 
Papp Imre CKÖ elnöke Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt 
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a 
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

1. Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata és Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás elfogadására 

            Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

Papp Imre elnök: elmondja, hogy 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  
80. § (2) Az (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást minden év 
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni. Tudomása szerint a települési képviselőtestület ezt már 
meg is tette és változatlan formában fogadta el. Javasolja a képviselőtestületnek a 
települési önkormányzat által elfogadottak szerint változatlan formában történő 
elfogadását. 

 Hozzászólás javaslat nem volt. 

Képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2014.(II. 3.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
- Tiszaszentmárton Község Önkormányzata és Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti megállapodás elfogadásáról- 
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
 
A helyi Önkormányzattal kötött megállapodást változatlan tartalommal fogadja el. 
 
 

2. Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés 2014. évi költségvetés elfogadására 
            Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
Papp Imre elnök: Szóbeli kiegészítésként elmondja,hogy az írásbeli anyag alapján látható, 
hogy az álamtól 2014. ére 270 ezer forintot kapnak működési normatíváként, valamint a 
települési önkormányzattól 65 ezer forintot, egyelőre ez a biztos bevétel, amivel számolni 
lehet. A kiadási oldalon megemlíti a közösségi ház működési kiadásait, valamint az írásos 
anyagban szerepel egy áfa fizetési kötelezettségük, amit be kell tervezni, továbbá fontosnak 
tartaná, mint hagyományt az elhalálozott, hozzátartozok megsegítését 
A képviselő testület az írásban kiküldött anyagot elég részletesnek találta, így ahhoz 
hozzászólás nem érkezett. 
Képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 
 
 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
2/2014.(II. 3.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
- 2014.évi költségvetés elfogadásáról       - 

 
 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 
Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot 
hozza: 

1.  A határozat hatálya 

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az 
általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2.  A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését 

335 710 Ft Költségvetési bevétellel 
335 710 Ft Költségvetési kiadással 

.........................E Ft Költségvetési hiánnyal1 

                                           
. 
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……………….E Ft 
……………….E Ft 

- ebből működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 
1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

 

                                      3.  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 évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

4.  Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  
 

(2)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a 
képviselő-testületet tájékoztatja. 

 (3)  A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, 31.-ig 
időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés 
– a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait 
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.  

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

              (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső 
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

6.   Záró és vegyes rendelkezések 

 

A költségvetési határozat kihirdetése napján lép életbe. 
 

 
............................................................ ...................................................... 

jegyző elnök 
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1. számú melléklet 
 

 
Bevétel Kiadás 

Állami működési normatíva:               
270 710-              

Közösségi ház fenntartása: 
                                                                                           
-Villany                                 40 000 
                                                                                           
- Gáz                                      40 000 
                                                                                           
- Telefon                                80 000 
                                                                                           
- ÁFA:                                   52 000 
                                                                                           
-Temetési támogatás:          40 000 
                                                                                           
- Működési keret:                83 710 
 

 

Települési önkormányzati támogatás: 
65 000- 

 
 

Össz:                                                  
335 710- 

Össz:                                          
335 710- 

 
 
Tiszaszentmárton, 2014. Január 31. 
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Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetést elfogadó határozatának indokolása 

  
  
  

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
  
A nemzetiségi önkormányzat által tervezett főbb feladatok bemutatása  
  
Az államháztartási jogszabályi környezet változása jelentősen átalakította a helyi  
nemzetiségi önkormányzatok jogállását, gazdálkodási státuszát.  
  
Legfontosabb jogszabályok:  
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  
2011. évi CXXV. törvény az államháztartásról (Aht.)  
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  
(Ávr.)  
  
Jogi személyként törzskönyvi nyilvántartással, önálló adószámmal, fizetési számlával  
és önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. A gazdálkodási feladatait (tervezéstől a  
beszámoláson át és az ellenőrzésig) a települési önkormányzat önkormányzati hivatala  
látja el.  
  
RÉSZLETES INDOKOLÁS  
  
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetés alapján gazdálkodó szervezetként  
önállóan állapítja meg éves költségvetését, az nem épül be a települési önkormányzat  
költségvetésébe.  
 A fentiek alapján elkészült a 2014. évi költségvetés tervezete:  
  
  
 A/BEVÉTELEK  
  
 Támogatásértékű működési bevétel 270 710 Ft  
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: ------ 
Települési önkormányzati támogatás: 65 000 
 --------------------------------------------------------------------------  
 BEVÉTEL ÖSSZESEN 335 710 Ft  
 --------------------------------------------------------------------------  
  
 B/KIADÁSOK  
  
 Működési költségvetés kiadásai:  

-Villany                                 40 000 
                                                                                           - Gáz                                       40 000 
                                                                                           - Telefon                                 80 000 
                                                                                           - ÁFA:                                     52 000 
Elhalálozott helyi lakos temetési hozzájárulása-               40 000 
 Működési kiadás (írószer,nyomtatványok,                                                  83 710 
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Hatásvizsgálat 
 

Tiszaszentmártoni Roma  Nemzetiségi Önkormányzat 
1/2014. (.II.03.) határozatához 

 
a 2014. évi költségvetéséről 

 
  

Társadalmi hatás:  
A költségvetési határozat alapján a gazdálkodás az állampolgárok  

számára nyomon követhető, átfogó képet ad a Roma Nemzetiségi  Önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről, a  

végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.  
  

Gazdasági hatás:  
A költségvetés az államháztartás része, a finanszírozás központi költségvetési forrásból 

származik, így azt terheli. A jelenlegi költségvetésből, mivel az csak a működési kiadásokat 
fedezi, sem fejlesztésre, sem munkahely teremtésre nincs forrás, azt esetlegesen szintén 

központi költségvetést, valamint Európai Uniós költségvetést terhelő forrásból valósulhat meg 
későbbiekben. 

 
 

Költségvetési hatás:  
A költségvetés tervezésével adott évre ütemezhető gazdálkodás, és a forrás beosztása, jól 

áttekinthetőségére nyílik lehetőség. Pontos, kézzel fogható képet mutat a mindenkori 
gazdálkodásról. 

  
Környezeti és egészségi következmények:  

Nincs.  
  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Nincs. 

  
A jogszabály megalkotásának szükségessége:  

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  
2011. évi CXXV. törvény az államháztartásról (Aht.)  
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  
(Ávr.)  

 
  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  
feltételek:  

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a roma nemzetiségi 
Önkormányzatot a helyi Önkormányzat segíti mind személyi mind dologi tekintetben 

tevékenységében. 
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 Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés, 
hozzászólás. 
 
 Papp Imre elnök az ülést bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
Papp Imre             Kovács Zoltán 
 
R.N.Ö. elnöke                                                                    Jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 


