Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: I.F/73-5/2019.
JEGYZŐKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-án
(csütörtökön) 9 órakor a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd, Béla
király tér 8.) Dísztermében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

ifj. Kovács György elnök,
Kovács György elnök-helyettes

1 képviselői mandátum betöltetlen.
Tanácskozási joggal megjelent:
A jegyző megbízásából:

Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

Az elnök megállapítja, hogy az ülésen 2 fő képviselő megjelent, a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
ifj. Kovács György elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő a Képviselő-testület korábbi határozata alapján Kovács György elnökhelyettes.
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Kéri, hogy a Képviselő-testület vegye
fel napirendjére a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a testület 2 igen szavazattal elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
3. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018.
évben lezajlott ellenőrzésekről

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
4. napirendi pont:
Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
5. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: A nemzetiségi önkormányzat 2018.
évi költségvetési határozatának módosítását az indokolja, hogy a kiadási oldalon a személyi
juttatások terhére a munkaadót terhelő járulékok, illetve a dologi kiadások előirányzata került
megemelésre, a költségvetés főösszege nem változott.
ifj. Kovács György elnök: Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 2 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (V.30.) számú határozata
a 2018. évi költségvetés módosításáról
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a nemzetiségi
önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2018. (II.21.) határozatát (a
továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
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1. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

2. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: 2019. május 30.
Felelős: Ifj. Kovács György elnök
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: 2018. évben a nemzetiségi
önkormányzat általános működési támogatásának összege 965 ezer forint, a feladatalapú
támogatás összege 517 ezer forint volt. A működéshez Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 4 349 ezer Ft támogatást biztosított az előző évben, a fennmaradó 151 ezer
forint támogatás 2019. évben került folyósításra. Személyi juttatások között került
kimutatásra a képviselők tiszteletdíja, valamint a rendezvények reprezentációs kiadásai. A
dologi kiadások között kommunikációs szolgáltatás, terembérleti díj, rendezvényszervezés
kiadásai szerepelnek. Felhalmozási célú kiadásként mobiltelefon vásárlására került sor,
melynek egy része került pénzügyileg rendezésre. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési
maradványa 11 ezer forint.
ifj. Kovács György elnök: A 2019. évi feladatlapú támogatás megérkezett már a számlára?
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Még nem érkezett meg.
ifj. Kovács György elnök: Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 2 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (V.30.) számú határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő
határozatot fogadja el:
1. A határozat hatálya
1. A határozat hatálya a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, (a továbbiakban:
Önkormányzat), annak Képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2.1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi
költségvetéséről szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati határozata végrehajtását
a) 6 007 ezer Ft bevételi főösszeggel,
b) 5 996 ezer Ft kiadási főösszeggel,
c) 11 ezer Ft többlettel
jóváhagyja.
2.2. A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 86 ezer Ftban,
a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának
igénybevételét
b) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának
igénybevételét

0 ezer Ft-ban,

86 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.
2.3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási
bevételeit 0 ezer Ft-ban,
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a) ebből: működési célú finanszírozási
bevételeit
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási
bevételeit
hagyja jóvá.

0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

2.4. A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,
a) ebből: működési célú finanszírozási
kiadásait
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási
kiadásait
hagyja jóvá.

0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

2.5. A Képviselő-testület a 2. 1. pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.6. A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.
2.7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak
megoszlását, finanszírozását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.8. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 4. melléklet
tartalmazza.
2.9. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
az 5. melléklet tartalmazza.
2.10. Az Önkormányzat középtávú tervét a 6. melléklet tartalmazza.
2.11. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá.
2.12. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 12.
melléklet szerint hagyja jóvá.
2.13. Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel
kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 13. és 14. melléklet tartalmazza.
2.14. Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek
szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
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3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok
3.1. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I.
melléklet tartalmazza.
3.2. Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az
I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.
3.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
3.4. Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
4. A 2018. évi maradvány felhasználása
4.1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát a 7. melléklet
szerint 11 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) az alaptevékenység maradványa: 11 ezer Ft,
b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.
4.2. Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 11 ezer forint.
4.3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem
folytat, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.
5. Az Önkormányzat vagyonának adatai
5.1. Az Önkormányzat vagyona 2018. december 31-én 229 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület
a 8. melléklet szerint hagy jóvá.
6. Záró rendelkezések
6.1. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Határidő:
Felelős:

2019. május 30.
ifj. Kovács György elnök
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018.
évben lezajlott ellenőrzésekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
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Feri Blanka osztályvezető: Az előadó távollétében elmondja, hogy a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést
a tárgyévet követően, a zárszámadási határozat-tervezettel egyidejűleg – terjeszti a képviselőtestület elé jóváhagyás céljából. 2018. évben a roma nemzetiségi önkormányzat tekintetében
sem belső, sem külső ellenőrzésre nem került sor.
ifj. Kovács György elnök: Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 2 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (V.30.) számú határozata
a 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2018.
évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: 2019. május 30.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
4. napirendi pont:
Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
ifj. Kovács György elnök: Márciusban került megrendezésre a Cigányság Világnapja, továbbá
május 1-jén rendezték meg a roma gyermekek majálisát.
Feri Blanka osztályvezető: A következő ülésre előkészíti az első félévben megrendezett
programokról szóló írásbeli előterjesztést, mely a pénzügyi beszámolót is tartalmazni fogja.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a beszámolót – határozathozatal nélkül - tudomásul vette.

7
szrno0530jkv

5. napirendi pont:
Egyebek
ifj. Kovács György elnök: Az idei évben az Országos Roma Napot - az önkormányzati
választásokra tekintettel – korábban szeretnék megrendezni, augusztus végén vagy
szeptemberben. Szeretnének Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához kérelemmel
fordulni, hogy a rendezvény lebonyolítására térítésmentesen kapjanak egy megfelelő
helyiséget, vagy termet.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselő-testület ülését 9 óra 15 perckor
berekeszti.
K.m.f.
ifj. Kovács György
elnök
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Kovács György
elnök-helyettes

Készítette:
Feri Blanka
osztályvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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