
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2016. 
08.31. napján 16:00-tól megtartott ülésének: 

 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai          13/2016.   

 

 

 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

 
1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének 

módosítására 
Előadó: Papp Imre elnök 
 

2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetés 
felhasználásának I. félévi helyzetéről 
Előadó: Papp Imre elnök 
 
 
 
 
Egyebek:      
 
 
 
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 
 

- Dr. Szép Béláné jegyző 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

 

Tiszaszentmárton, 2016.09.14. 
      Papp Imre 

elnöke 



21. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi 
Házban 2016.08.31. napján megtartott ülésén 
 

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

� Papp Imre - elnök 

� Szabó József – képviselő  

� ifj. Papp Imre – képviselő 

� Takács Edina aljegyző 

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

jelen van 3 fő, 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. 

 

1. Tárgy  (1. tsp.) : Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi 
költségvetésének módosítására 
Előadó: Papp Imre elnök 

 
 
Papp Imre elnök: ismeretei, hogy megérkezett a terület alapú támogatás 2. részlete. A 846 e 
Ft. a mezőgazdasági programban foglalkoztatás támogatása. A bérleti díj a kisebbségi 
közösségi ház irodabérleti díja.  

Szabó József: a dologi kiadások alatt mi értendő, mira van szükség most? 

Papp Imre: a mezőgazdasági program üzemeltetése, így üzemanyag, eszközök, és 
dokumentálás költségei.  

Több kérdés nem érkezett a napirendhez, így az elnök szavazásra tette föl. A képviselő 
testület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Tiszaszentmárton 

13/2016. (VIII.31.) határozata 

- a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról- 
 
 

Képviselő testület:  
 



22. 
 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 
(1) A (2016. május 1. és augusztus 31.)1 között pótelőirányzatként az, 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 1.195 E Ft-tal 
Költségvetési bevételi főösszegét 1.195 E Ft-tal 

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 2.591 E Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 2.591 E Ft-ban 

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

  2.591 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
                     666 E 

Ft 
Személyi juttatások 

180 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
1.745 E Ft Dologi kiadások 

.........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

.........................E Ft Egyéb működési célú kiadások 

.........................E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások 
.........................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 886 E Ft-al, a működési 
bevételek összegét 309 e Ft-al megemeli.   
Ezzel szemben a személyi juttatások előirányzatát 666 e Ft-al, munkáltatót terhelő szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát 180 e Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 349 E Ft-tal 
megemeli.  
(2) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatáról 60 e Ft-ot átcsoportosít a dologi 
kiadások előirányzatához. 
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. 
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Papp Imre sk.        dr. Szép Béláné sk 
elnök         jegyző 
 
 
 
 
2. Tárgy  (2. tsp.) : Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi 
költségvetés felhasználásának I. félévi helyzetéről 
Előadó: Papp Imre elnök 
 
 
Papp Imre:  nem kötelező féléves beszámoló előterjesztése, így ez csak egy tájékoztató. 
Amennyiben valakinek kérdése van tegye föl. 
 
ifj. Papp Imre: végig követhető volt a bevételek kiadások alakulása, a féléves beszámoló is 
csak a korábbi döntések helyességét tükrözi.  
 
A tájékoztatóról szavazás nem történt, 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 
elnök                                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


