
 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2015. október 20. 
megtartott ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai     9-13/2015.   

 
T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

1. Előterjesztés törvényességi észrevétel megtárgyalására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

2. Előterjesztés temetéshez kapcsolódó támogatás nyújtására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

3. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

4. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés 
felhasználásának I. félévi helyzete elfogadására 
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 

5. Előterjesztés a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 10.) önkormányzati 
határozat módosítására  
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, 2015.10.13.                                          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 2015. október 20-án megtartott ülésén 
 

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

� Papp Imre - elnök 

� ifj. Papp Imre - képviselő 

� Szabó József – képviselő  

 
 
Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 

jelen van 3 fő képviselő, 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. 

 

6. Tárgy  (1. tsp.) :  Törvényességi észrevétel megtárgyalására 
1. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 

Papp Imre elnök: tájékoztatja a megjelenteket, hogy legutóbbi ülésüket követően a 
Szabolcs- Szatmár- Bereg- Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti főosztályától 
megkeresés érkezett, melyben a választást követő alakuló ülésükre vonatkozóan érkezett 
észrevétel. Az észrevételben taglalt, hogy az ülés megnyitását követően nem került 
megállapításra  határozat képesség, és nem kerültek elfogadásra a napirendi pontok, s nem 
a korelnök vezette az ülést. Ennek orvoslása már nem lehetséges, javasolja, hogy fogadják 
el az észrevételt, s a jövőben tegyenek ennek eleget. 

Képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 

ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

9/2015.(X.20.) 

- h a t á r o z a t a- 

- Törvényességi észrevétel megtárgyalásáról- 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  

Az észrevételt megtárgyalta, s a jövőre nézve az előírásoknak eleget téve vezeti üléseit az 
alakuló üléssel egyetemben. 
2. Tárgy (2. tsp) Előterjesztés temetéshez kapcsolódó támogatás nyújtására 

 Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
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Papp Imre elnök: tájékoztatja a megjelenteket, hogy még kora nyár elején egyik 

nemzetiséghez tartozó települési lakos- id. Oláh Lajos- elhalálozott. A család megkereséssel 

élt a Roma Nemzeti önkormányzat felé támogatás érdekében. A bevett gyakorlat szerint ilyen 

esetekben 10 000 Ft. összegű támogatás nyújtására kerül sor. Amennyiben a kifizetéssel nem 

ért egyet a testület, jelezze azt. 

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatokat alkotta: 

 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 

ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

10/2015.(X.20.) 

- h a t á r o z a t a- 

- temetéshez kapcsolódó támogatás nyújtásáráról – 
-  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  

Egyet ért  a 10 000 ft. összegű támogatás kifizetésével a gyászoló család részére. 
 

 

 

3. Tárgy (3. tsp) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására 
 Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
 

Papp Imre elnök: ismerteti, hogy törvényi kötelezettség, hogy a roma nemzetiségi 

önkormányzatok is évi egy alakalommal közmeghallgatást tartsanak. Ilyenkor ismertetni 

szokták a tevékenységük eredményeit, célokat, jövőbeni terveket. idén is erre kerülne sor. 

Mivel általában ilyenkor év végéhez közeledve szokták tartani, felfogható úgy is mint egy 

éves beszámoló a lakosság felé. 

 

Szabó József: javasolja a november 6. napját 18:00. kezdettel 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatokat alkotta: 

 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 

ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

11/2015.(X.20.) 

- h a t á r o z a t a- 
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- közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról – 
-  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  

A 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. november 6. napján 18 órában határozza meg, 

helyszíne: Kisebbségi Közösségi ház.  

 
 
4. Tárgy (4. tsp) Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés 

felhasználásának I. félévi helyzete elfogadására 
 Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 
 
 

Papp Imre elnök: ismerteti, hogy 2015. évi normatív támogatásuk 380 000Ft. volt, ehhez 

még a kisebbségi közösségi ház bérbe adásából 383 000Ft bevétel származik. Az idei éven is 

nyert az önkormányzat pályázatot 3 fő foglalkoztatására. Az összes bevétel tehát 949 e Ft. 

Kiadási oldalon szerepel a 3 fő dolgozó bére, működési célú kiadások, közüzemi díjak, 

összesen 181 e ft. összegben. A számlán jelenleg 75 e Ft. áll rendelkezésre. 

 

A képviselő testület elég részletesnek találja a beszámolót, így kérdés nem érkezett, 3 igen 

szavazattal a következő határozatot hozták: 

 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 

ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

12/2015.(X.20.) 

- h a t á r o z a t a- 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés felhasználásának I. 
félévi helyzete elfogadásáról – 

-  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  

A 2015. évi költségvetés felhasználásának I. félévi helyzetére vonatkozó beszámolót 

elfogadja.  

 

 

 

5. Tárgy (5. tsp) Előterjesztés a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 10.) 
önkormányzati határozat módosítására 
 Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke 

 
Papp Imre elnök: ismerteti, hogy a költségvetés módosítására abból az okból kerül sor 
egyebek közt, mert tervezéskor még nem volt előre látható, hogy siekrül e pályázat keretében 
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munkavállalókat foglalkoztatni. Bár ez csak ,,átfolyik” az önkormányzat költségvetésén, 
akkor is meg kell jeleníteni benne. Ezzel kapcsolatban megjelenik a munkáltatót terhelő 
járulék is.  
 
ifj Papp Imre: kérdezi, az áruértékesítés az uborkából és mezőgazdasági kultúrákból befolyt 
bevételt jelenti? 
 
Papp Imre elnök: igen, de ez még nem a teljes elszámolás. 
 
Egyéb kérdés a napirendhez nem érkezett, a képviselők egyhangúlag a következő határozatot 
hozták:  

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 

ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

13/2015.(X.20.) 

- h a t á r o z a t a- 
 

- a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 10.) önkormányzati határozat 
módosításáról - 

 
 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 
 

(1) A (2015. március 1. és szeptember 30.)1 között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati 
támogatások, 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 1.733 E Ft-tal 
Költségvetési bevételi főösszegét 1.733 E Ft-tal 

 

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 2.113 E Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 2.113 E Ft-ban 

 

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

  2.113 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
755 E Ft Személyi juttatások 
204 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

1.154 E Ft Dologi kiadások 
.........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
.........................E Ft Egyéb működési célú kiadások 
.........................E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások 
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.........................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. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

 
(1) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának összegét 878 E Ft-al, a működési 
bevételek összegét 853 e Ft-al megemeli. Továbbá a bevételi előirányzatot 2 e Ft 
költségvetési pénzmaradvánnyal növeli.  
Ezzel szemben a személyi juttatások előirányzatát 755 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 204 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 774 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 

 
 
 
 
 
 
 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 


