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üléséről készült
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jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. augusztus 22-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mátramindszent –
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott - üléséről.
Jelen vannak:
-

Csikós Rudolf elnök
Csikós Rudolfné
Szajkó Péter képviselők,
valamint meghívottak
Bata József körjegyző
Végh Gyuláné jkv.

Csikós Rudolf elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülésen három
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Javaslat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Csikós Rudolf elnök
2. ) Beszámoló a Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Csikós Rudolf elnök
3.) Javaslat Mátramindszent Község Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodásra
Előterjesztő: Csikós Rudolf elnök
4.) Egyebek
Napirend tárgyalása:
1.) Javaslat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítására
Csikós Rudolf elnök tájékoztatja a képviselőknek, hogy az önkormányzat 166.800.-Ft
támogatást kapott a feladatlapú pályázaton. A képviselő-testületnek ezen támogatás
felosztásáról kellene dönteni és egyúttal módosítani a költségvetését. Javasolja, hogy telefon
kártyára 30.000.-Ft, iskolakezdési támogatásra 40.000.-Ft, szeretet ünnepi rendezvényre
100.000.-Ft, és tartalékkeretre 7.000.-Ft kerüljön betervezésre. Kéri a képviselőket, hogy
mondják el véleményüket, javaslatukat.
Az elnök megállapítja, hogy sem kérdés sem vélemény nem hangzott el így a képviselőtestület 3 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2012.(V. 17.) határozat
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosításáról
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testület a 2012. évi
költségvetését 382 e Ft bevétellel és 382 e Ft kiadással és 0 forint hiánnyal elfogadja.

2. Beszámoló a Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves munkájáról
Csikós Rudolf elnök elmondja, hogy a képviselők előzetesen megkapták a beszámolóhoz a
táblázatokat.
Az 1. számú táblázat mutatja a 2012. I. félévi pénzügyi mérleget a 2. számú félévi kiadásokat,
valamint a 3. számú táblázat a bevételeket tartalmazza.
Kérdezi a képviselőket, hogy a kiadott táblázatokkal van e valakinek kérdése, hozzászólása.
A képviselő-testület részéről hozzászólás és kérdés nem hangzott el, így az elnök szavazásra
teszi fel a 2012. I. félévi beszámoló elfogadását és megállapítja, hogy 3 igen egyhangú
szavazattal az elfogadta és a következő határozatot hozta:
6/2012. (VIII.22.) határozat
a Nemzetiségi Önkormányzat
2012. I. félévi beszámoló elfogadásáról
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a 2012. I. félévi költségvetési beszámolót mellékleteivel együtt.
3. Javaslat Mátramindszent Község Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodásra
Bata József jegyző tájékoztatja a testületet, hogy olyan jogszabályváltozások történtek,
melyek érintik a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok
együttműködését is.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) részletesen meghatározza
az együttműködés tartalmi elemeit, amelyet megállapodásba kell foglalni.
A Nektv. 159. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek
biztosításáról és a költségvetési tervezésről szóló megállapodást felül kell vizsgálni.
Az új együttműködési megállapodás Mátramindszent Község Önkormányzata és a
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kidolgozásra került, melyet
ismertet.
A képviselő-testület részéről hozzászólás és kérdés nem hangzott el, így az elnök szavazásra
teszi fel a megállapodás tervezet elfogadását és megállapítja, hogy 3 igen egyhangú
szavazattal azt elfogadta és a következő határozatot hozta:
7/2012.(VIII. 22.) határozat
Mátramindszent Községi Önkormányzattal kötendő megállapodásról
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nemzetiségi Önkormányzat és a Mátramindszent Község Önkormányzat közötti
Együttműködési Megállapodást, és azt az előterjesztés szerint elfogadja.
Felhatalmazza elnökét a Megállapodás aláírására.

4. Egyebek
Csikós Rudolf elnök javasolja, hogy az elfogadott költségvetésben már szereplő iskolakezdési
támogatásra betervezett 40 e Ft felosztásra kerüljön, melyet a rászoruló gyermekek között
egyenlő arányban természetbeni támogatásként kelljen felosztani.
Szajkó Péter képviselő a javaslatot támogatta.
A képviselő-testület részéről más hozzászólás és kérdés nem hangzott el, így az elnök
szavazásra teszi és megállapította, hogy 3 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozta:
8/2012.(VIII. 22.) határozat
iskolakezdési támogatásról
Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési
támogatásra 40 e Ft-ot biztosít, melyet a rászoruló gyermekek között egyenlő arányban
természetbeni támogatásként (iskolai tanszerek) biztosít.
Csikós Rudolf elnök kérdezi a képviselőket, hogy egyebek napirend keretében van e
valakinek bejelenteni valója vagy kérdése.
Több kérdés hozzászólás nem volt így az elnök a jelenlévőknek a megjelenést megköszönte és
az ülést bezárta.
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Csikós Rudolf
elnök

Szajkó Péter
hitelesítő

