
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2016. 
05.30. napján 16:00-tól megtartott ülésének: 

 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai          8-11/2016.   

 

 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
1. Előterjesztés 2015. évi gazdálkodásának teljesítésére zárszámadás 

elfogadására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 16.) 
határozatának módosítására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

3. Előterjesztés a roma családokban történt haláleset vonatkozásában történő 
támogatás nyújtására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

4. Előterjesztés óvodai gyermeknap támogatására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 
Egyebek:      
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
- Dr. Szép Béláné jegyző 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

 

Tiszaszentmárton, 2016.06.01. 
      Papp Imre 
R.N.Ö. 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 2016.05.30. napján megtartott ülésén 
 

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

� Papp Imre - elnök 

� Szabó József – képviselő  

� ifj. Papp Imre – képviselő 

� Takács Edina aljegyző 

 
 
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 2015. évi gazdálkodásának teljesítésére 
zárszámadás elfogadására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
 
Papp Imre elnök: elmondja, hogy az Önkormányzat működési támogatása                      
1.271 e Ft volt elmúlt éven,melyből a működési támogatás 379 e Ft, a helyi önkormányzattól 
kapott támogatás 121 e Ft, egyéb támogatás  771 e Ft, mely a munkaügyi központ által 
szervezett foglalkoztatás támogatása. További bevételek voltak a mezőgazdasági termékek 
értékesítéséből 205 e Ft, tárgyi eszköz bérbeadásából 893 e Ft, áfa bevételből 55 e Ft, 
valamint előző évi pénzmaradvány 2 e Ft volt.  
Kiadásokat jelentik: a 755 e Ft személyi juttatás ez a foglalkoztatásból adódik, ehhez társul 
204 e Ft foglalkoztatói közteher, melyből a 755 e Ft személyi juttatás összege támogatás útján 
finanszírozásra került, a járulék összegét saját forrásból kellett finanszírozni. 
Az üzemeltetési anyagok beszerzése 743 e Ft, közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások, telefon 
díj, kiküldetési kiadás, előzetesen felszámított áfa. Dologi kiadásokra összesen 1.452 e Ft 
került felhasználásra. Vagyon nem növekedett, nem került beszerzésre 2015-bensemmi. 
A 2015. évi maradványa 15 e Ft-ban mutatható ki. A bankszámláján 0 Ft, a pénztárában 44 e 
Ft pénzkészlet volt az év végén.   
 

Szabó József: kérdezi, hogy mi lesz a maradvány felhasználása? 

Papp Imre: elmondja, a következő napirendi pontban foglakoznak vele. 
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Több kérdés nem érkezett a napirendhez, így az elnök szavazásra tette föl. A képviselő 
testület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Tiszaszentmárton 

8/2016. (V.30.) határozata 

a 2015. évi gazdálkodásának teljesítésére zárszámadás elfogadásáról 
 
 

Képviselő testület:  
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton (továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat) 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 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot 
hozza. 

1. § 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

2.426 E Ft Költségvetési bevétellel 
2.411 E Ft Költségvetési kiadással 

15 E Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 

2. §  

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és 
kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 
létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 (4) Az Önkormányzat a költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

Ez a határozat 2016.  05.31. napján lép hatályba. 
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............................................ ........................................... 
jegyző elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tárgy  (2. tsp.) :  Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

6/2016. (II. 16.) határozatának módosítására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
 
Papp Imre: ismerteti, hogy a megállapított 2015. évi maradvány összege 15 e Ft, és egyéb 
bevételek is indokolják a költségvetés módosítását. Javasolja a bevételt a dologi kiadásokra 
fordítani esedékességükkor. 
 
A képviselő testület ezzel egyet értett, s 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Tiszaszentmárton 

9/2016. (V.30.) határozata 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 16.) határozatának 
módosításáról 

 
 

Képviselő testület:  
 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 
 

(1) A (2016. február 1. és április 30.)1 között pótelőirányzatként a 2015.évi maradvány, átvett 
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi 
önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 
2. §-ában megállapított  
 

Költségvetési kiadási főösszegét 614 E Ft-tal 
Költségvetési bevételi főösszegét 614 E Ft-tal 

 

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 1.396 E Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 1.396 E Ft-ban 

 

állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

  1.396 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
 E Ft Személyi juttatások 
 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

1.396 E Ft Dologi kiadások 
.........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
.........................E Ft Egyéb működési célú kiadások 
.........................E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások 
.........................E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
.........................E Ft Beruházások  
.........................E Ft Felújítások 
.........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 
.........................E Ft Tartalék 
.........................E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele 
.........................E Ft Finanszírozási kiadások 

 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
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2. A nemzetiségi önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 
 

(1) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának összegét 499 E Ft-al, a működési 
bevételek összegét 100 e Ft-al megemeli. Továbbá a bevételi előirányzatot 15 e Ft 
költségvetési pénzmaradvánnyal növeli.  
Ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát 614 E Ft-tal megemeli.  
 
 
3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

 
A nemzetiségi önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1. melléklete tartalmazza.  
 

 
4. A határozat végrehajtásának rendje 

 
 

(1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 

.............................................. .......................................................... 
jegyző elnök 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tárgy  (3. tsp.) :  Előterjesztés a roma családokban történt haláleset 

vonatkozásában történő támogatás nyújtására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
Papp Imre: ismerteti, hogy a községben két haláleset is történt a roma családokban. Pongó 
Tibor és Lakatos Károly (Petőfi út 140.sz.) hunyt el. A roma önkormányzat eddigi éveke is 
nyújtott segítséget ezen esetekben, javasolja ezt most is így tenni. 
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A képviselő testület ezzel egyet értett, és egyhangúlag a következő határozatot alkotta: 
 
 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Tiszaszentmárton 

10/2016. (V.30.) határozata 

a roma családokban történt haláleset vonatkozásában történő támogatás nyújtásáról 
 
Képviselő testület:  
 
Támogatást nyújt néhai Pongó Tibor túlélő házastársának: özv. Pongó Tibornénak, és néhai 
Lakatos Károly élettársának Bárdi Ibolyának 10 000 Ft -10 000 Ft összegben.  
 
 
Kapják: érintettek 
 
 
 
 
 
 
4. Tárgy  (4. tsp.) :  Előterjesztés óvodai gyermeknap támogatására  

Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 
 
Papp Imre: elmondja, hogy bár gyermeknap május utolsó vasárnapja, az óvoda és iskola ezt a 
héten tartja. Javasolja 10 000ft összegű támogatást nyújtani az óvoda számára a dologi 
költségek fedezéséhez. 
 
 
A képviselő testület ezzel egyet értett, és 3 igen szavazattal következő határozatot alkotta: 
 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Tiszaszentmárton 

11/2016. (V.30.) határozata 

óvodai gyermeknap támogatásáról 
 
Képviselő testület:  
 
Támogatást nyújt 10 000 Ft. összegben az óvodai gyermeknap megtartására. 
 
 
kapja: Óvoda vezető 
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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             Szabó József 
 
R.N.Ö. elnöke                                                                    Jegyzőkönyv hitelesítő 


