Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületi ülésén,
2013. április 30. napján 2135 Csörög, Arany János u.53. szám alatt, a Művelődési Ház és
Könyvtárban.
Jelen vannak: Virág József elnök
Berki Józsefné elnökhelyettes
Berki Zsolt képviselő
Meghívott: Matyó Anikó, h. jegyző
Virág József elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi javaslatot. Az elnök
megállapítja, hogy a testület határozatképes, - az ülésen 4 fő képviselőből 3 fő megjelent. A
jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Berki Józsefnét, aki a felkérést elvállalta. A testület a
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a napirendi pontokat 3 igen egyhangú szavazattal
elfogadta.

Napirendi pontok:
1./ Csörög Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról készült beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Virág József, elnök
2./ Egyebek
1./ Csörög Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról készült beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Virág József, elnök
Virág József NÖ elnök: A határozati javaslatot és annak mellékletét képező, pénzmaradvány
alakulásáról szóló mellékletet mindenki előzetesen megkapta. Ismertetném a 2012. évi
költségvetés végrehajtására vonatkozó számadatokat:
615 eFt költségvetési bevételünk, 496 eFt költségvetési kiadásunk volt a 2012-es évben és
119 eFt pénzmaradvány keletkezett. Ezen összegekkel készült el a mellékletben szereplő
zárszámadás is.
Kérem képviselő-társaimat javaslatom megvitatására. Kérem, amennyiben van bárkinek
kérdése, észrevétele az elhangzottakkal illetve a mellékletben szereplő előterjesztés
vonatkozásában, az kézfelemeléssel jelezze!
Más hozzászólás nem lévén az elnök, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetési zárszámadásáról készült beszámolót a mellékletben szereplő módon az
önkormányzat elfogadja, az kérem igennel szavazzon.
Az elnök megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
5/2013.(IV.30.) határozat
A Csörög Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében
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és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot
hozza.
1. §
A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
615 E Ft Költségvetési bevétellel
496 E Ft Költségvetési kiadással
119..E Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. 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 mérlegét a 2.sz. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves
létszámot a számát 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak
felhasználását a 4. 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 2013. 04.30. napján lép hatályba.
Határidő: 2013.04.30.

Felelős: elnök

2./ Egyebek
Előadó: Virág József, elnök
Virág József NÖ elnök: Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogatása, éves
szinten semmire sem elegendő. Sajnos az országos képviseletek lehetőségei is szűkre
szabottak. Ezúton kéri, Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását,
hogy amennyiben pénzügyi lehetőségei lehetővé teszik, a nemzetiségi önkormányzat
működtetéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.
További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök az ülést bezárta.
Kmft.

____________________________
Virág József
elnök

_____________________________
Berki Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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