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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

január 30.-án megtartott rendes  nyilvános ülésén 

 

Az ülés helye:  Csörög Települési  Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda helyisége 
                                        (2135 Csörög, Arany J. u. 53.) 

 

 

Jelen vannak: 

 Virág József       elnök 

                         Nagy Alexandra  elnök helyettes 

                         Lakatos Adrienn   tag 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

                                     Rigó Tímea  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. 

 

Virág József elnök megnyitja a képviselő-testületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, az ülés 3 fővel határozatképes.  

 

Virág József elnök  ismerteti a mai ülés napirendjét.  

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. január 30.-i rendes nyílt ülése kezdetén, Virág 

József elnök által ismertetett napirendet 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - 

elfogadta a Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, amely az alábbi:  

 

NYÍLT ülés: 

 

1.) Döntés a Csörög Település Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

  Előterjesztő: Virág József elnök 

  

2.) Döntés a Csörög Község Önkormányzata és a Csörögi Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virág József elnök  

  

3.) Egyebek: 

 

 

1. Napirend 

 

Döntés a Csörög Település Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 

Virág József elnök elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került a képviselők 

részére. Az államháztartásról szóló  2011. évi  CXCV. törvény 26.§-a és az államháztartás rendjének 

végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII.31. ) Kormányrendelet 29.§ -a rendelkezik a nemzetiségi 

önkormányzatok költségvetéséről. A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése szerint 

„A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó 

éves összegét a támogató közleményként minden év január 20. napjáig a honlapján közzéteszi.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzétett lista alapján Önkormányzatunk a 2017. 

évben két egyenlő részletben, összesen 782 ezer forint vissza nem térítendő működési támogatásra 

jogosult.  
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A költségvetés bevételi és kiadási tételei -  forintban - a következők: 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat 

igazgatási tevékenysége 
2016. 2017. 

   Külső személyi juttatás 0  225 000  

   Bérjárulékok 0  61 000  

   Dologi kiadás: 865 813  774 518  

Irodaszer 30 000  20 000  

Szakmai anyag 80 000  60 000  

Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyag 30 000  30 000  

      Készletek összesen: 140 000  110 000  

Nem adatátvit.c.távközlési díjak 45 000  40 000  

Adatátviteli célú távközlési díjak 50 000  40 000  

Szakmai szolg. 300 000  280 000  

  Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. 50 000  40 000  

Pénzügyi szolgáltatás                0 0  

Belföldi kiküldetés 60 000  60 000  

      Szolgáltatások összesen: 505 000  460 000  

ÁFA 157 813  134 518  

Egyéb pénzügyi műveletek - Kezelési költség 13 000  12 000  

Egyéb különféle dologi (kirándulás, tábor) 50 000  58 000  

      Különféle dologi kiadások: 220 813  204 518  

   Beruházások -irodai berendezések ÁFA-val 0  87 000  

   KIADÁS ÖSSZESEN: 865 813  1 147 518  

   011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat 

igazgatási tevékenysége 
2016. 2017. 

Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kvi-iszervt. 782 000  782 000  

Áll.házt.kívül nyújt. Egyéb saját bevétel 0  0  

Működési költségvetés támogatása  0 0  

Pénzmaradvány: Bankszámla, pénztár: 83 813  365 518  

   BEVÉTEL ÖSSZESEN: 865 813  1 147 518  

 

 

 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a 

következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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1/2017.(I.30.) Csörög Települési  Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

1. A Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában foglaltaknak történő 

megfelelése érdekében az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeit az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.  

 

2. A Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

bevételi főösszegét   1147518   Ft-ban 

kiadási főösszegét   1147518    Ft-ban 

            állapítja meg. 

 

a) A költségvetés bevételi főösszege a Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat számára 2017. évre vonatkozóan előirányzott általános működési 

támogatás  782000  forint összegével és  365518 forint maradvány összegével 

egyezik meg. 

 

b) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

c)  Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

d) Az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

e) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 4. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

f) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetésben előírt bevételt beszedje, a 

jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 

 

4. A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. 

január 1. napjától kell alkalmazni a költségvetési évre vonatkozóan. 

  

Határidő: 2017. január 30., illetve értelemszerűen  

Felelős: Virág József elnök 
 

 

2. Napirend 

Döntés a Csörög Község Önkormányzata és a Csörögi Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Virág József elnök elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került a képviselők 

részére. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 
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helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi 

önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi 

önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes 

szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) szerinti 

megállapodásban rendezik.A fentiek alapján a megállapodásban rögzíteni szükséges többek között 

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 

továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 

nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési 

kötelezettségek, a felelősök konkrét kijelölése, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot 

terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási,szakmai teljesítésigazolási feladatok, továbbá a 

felelősök konkrét kijelölése, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott szabályai, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségek, 

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályai, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az 

adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások, feltételek. 

Az Njtv 80 § (2.) bekezdése értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

Ezen jogszabályi kötelezettségen alapuló felülvizsgálat eredményeként - a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt - együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a 

következő határozatát: 

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

2/2017.(I.30.) Csörög Települési  Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög 

Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 

  

Határidő: 2017. január 30.  

Felelős: Virág József elnök 
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3. Napirend 

 

Egyebek: 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Virág József elnök megköszöni a Képviselő-testület 

munkáját.  Az ülést berekeszti. 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Virág József elnök a Képviselő-testület 2017. január 30.-i nyílt, rendes 

ülését  15   óra   55  perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

               Virág József                                                                          Lakatos  Adrienn 

                    elnök                                                                                               tag 

 

 

 

 

 

 

 

 


