Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szám: IV.B/86-4/2018.
JEGYZŐKÖNYV
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-én
(szerdán) 9 órakor a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd, Béla
király tér 8.) I. emeleti tárgyalójában megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

ifj. Kovács György elnök,
Kovács György elnök-helyettes

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

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.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a testület 2 igen
szavazattal elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:
Napirend
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
2. napirendi pont:
Beszámoló a hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
3. napirendi pont:
Tájékoztató az elnök köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléséről, valamint
az ezzel kapcsolatban megtett intézkedéseiről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök-helyettes

4. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Feri Blanka osztályvezető: Az előadó távollétében ismerteti az előterjesztés tartalmát.
ifj. Kovács György elnök: Elfogadásra javasolja 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 Képviselőtestületének
13/2018. (IX.19. ) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének módosításáról
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete
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:
1.
lép:

A határozat II. 1.-2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1.
A Képviselő-testület a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
2
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a)
b)

bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

6 410 ezer Ft-ban,
6 410 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2.

A Képviselő-testület a költségvetési kiadás

a)
b)

működési célú összegét:
felhalmozási célú összegét

6 410 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”
2.

A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1)
A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege
lép.
(2)
A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A.
mérlege lép.
(3)
A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
(4)
A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2.
melléklete lép.
(5)
A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3.
melléklete lép.
(6)
A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4.
melléklete lép.
(7)
A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5.
melléklete lép.
(8)
A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6.
melléklete lép.
(9)
A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7.
melléklete lép.
A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: 2018. szeptember 19.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
2. napirendi pont:
Beszámoló a hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
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ifj. Kovács György elnök: Az idei évben július 15. napján került sor a hátrányos helyzetű
családok kirándulására. Két busszal utaztak Siófokra, az Aranypartra. Délben ebédeltek és
délután sétahajózáson vettek részt. A részletes pénzügyi beszámolót az írásbeli előterjesztés
tartalmazza. Elfogadásra javasolja 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 Képviselőtestületének
14/2018. (IX.19. ) határozata
a roma családok kirándulásának lebonyolításáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi a hátrányos helyzetű
roma családok részére szervezett kirándulás lebonyolításáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 19.
ifj. Kovács György elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztató az elnök köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléséről, valamint
az ezzel kapcsolatban megtett intézkedéseiről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács György elnök-helyettes
Kovács György elnök-helyettes: Kovács György elnök 2018. július 10. napjával törlésre került
a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Az elnök az 5.131 forint összegű tartozását rendezte
augusztus 6. napján és ezt követően augusztus 13. napján kérte a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő újrafelvételét. Elfogadásra javasolja 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 Képviselőtestületének
15/2018. (IX.19. ) határozata
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az elnök köztartozásmentes adózói adatbázisból történő
törléséről, valamint az ezzel kapcsolatban megtett
intézkedéseiről szóló tájékoztatójának elfogadásáról
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az elnök köztartozásmentes adózói adatbázisból
történő törléséről, valamint az ezzel kapcsolatban megtett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 19.
ifj. Kovács György elnök

4. napirendi pont:
Országos Roma Nap megrendezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ifj. Kovács György elnök
Előadó: ifj. Kovács György elnök
ifj. Kovács György elnök: Az idei évben október 6. vagy 13. napján szeretnék megrendezni az
Országos Roma Napot. A tavalyi évhez hasonlóan az I. Béla Gimnázium Kollégiumát bérelnék
ki, és jelenleg még tárgyalásokat folytat a roma hagyományőrző együttesekkel a fellépést
illetően. A programok szervezése folyamatban van.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a képviselő-testület ülését 9 óra 20 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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