Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. február 29 -i
üléséről készült
2/2012. számú
jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. február 29-én a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat – polgármesteri hivatalban megtartott - üléséről.
Jelen vannak:
-

Csikós Rudolf elnök
Puporka Kálmán
Csikós Rudolfné
Szajkó Péter képviselők,
valamint meghívottak
Kovácsik Andrásné gazdálkodási főelőadó
Dóczi Lászlóné jkv.

Csikós Rudolf elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülésen mind a
három képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Javaslat 2012. évi költségvetési elfogadására
Előterjesztő: Csikós Rudolf elnök
2.) Egyebek
Napirend tárgyalása:
1.) Javaslat 2012. évi költségvetési elfogadására
Előterjesztő: Csikós Rudolf elnök
Csikós Rudolf elnök elmondja a képviselőknek, hogy a 2012. évi költségvetéshez megkapták
az anyagot. A névváltozás óta a Roma Nemzetiség Önkormányzat nevére az OTP-nél az új
számla megnyitásra került. Január l-től megváltozik a működésünk, gazdálkodásunk, a
támogatások, valamint a kötelezettségeink is. A központi költségvetési szervtől előre
láthatólag 210 eFt-ot kapunk ami a költségvetésbe be lett tervezve. Többet még nem tudunk,
hogy mi lesz.
Kovácsik Andrásné gazdálkodási főelőadó elmondja, hogy valóban 2012. január 1-től
megváltozott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatai, működésük, támogatásuk,
valamint elszámolásuk. pénzmaradvány 0 eFt. A banki nyitó egyenleg átvezetésre került az
önálló fizetési számla nyitása után melynek összege 464 Ft. kerekítve 0 eFt.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat a költségvetéssel
kapcsolatban.
Az elnök megállapítja, hogy sem kérdés sem vélemény nem hangzott el így a képviselőtestület 4 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

3/2012.(II.29.) határozat
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testület a 2012. évi
költségvetését 210 eFt bevétellel, 210 eFt kiadással és 0 forint hiánnyal elfogadja.
2.) Egyebek
Csikós Rudolf elnök kérdezi a képviselőket, hogy egyebek napirend keretében van e
valakinek bejelenteni valója vagy kérdése.
Puporka Kálmán elnökhelyettes elmondja, hogy neki a jegyző úrhoz lett volna kérdése, de azt
továbbítsuk neki. Szeretné, hogy az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között szorosabb lenne az együttműködés. Az a javaslata, hogy a közmunka programba ők is
bekerülhessenek.
Több kérdés hozzászólás nem volt így az elnök a jelenlévőknek a megjelenést megköszönte és
az ülést bezárta.

k.m.f.

Csikós Rudolf
Elnök

Szajkó Péter
hitelesítő

