Iktatószám: 449/2016
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 27. napján 13:00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

1/2016.(I. 27.) Cigány NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadása

2/2016.(I. 27.) Cigány NÖ.

Napirend elfogadása

3/2016.(I. 27.) Cigány NÖ.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

4/2016.(I. 27.) Cigány NÖ.

A 2016. évi költségvetésnek elfogadása

5/2016.(I. 27.) Cigány NÖ.

Magyarcsanád Községi Önkormányzattal megkötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
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JEGYZŐK ÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. január 27-én
13:00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád Templom tér 1.)
Jelen vannak:
1.) Berta Csaba János
2.) Károly Judit

elnök
képviselő

Meghívottak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
2.) Popovics Krisztián

jegyző
pénzügyi csoportvezető

Meghívottak közül megjelent:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
2.) Popovics Krisztián

jegyző
pénzügyi csoportvezető

Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai ülésen. Köszöntöm
Károly Judit képviselő társamat, elnök helyettes asszonyt. Továbbá köszöntöm Nyergesné
Kovács Erzsébet jegyzőasszonyt, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, Pálkóné Graur
Nóra jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, hogy a testület 2 tagjából 2 fő jelen van, határozat
képes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Judit elnök
helyettes asszonyt válasszuk meg. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a felkérést.
Károly Judit képviselő: A felkérést elfogadom.
Berta Csaba János elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
1/2016.(I.27.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2016. január 27. napján képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Károly Judit képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit
4.) Irattár
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Berta Csaba János elnök: A meghívóban kiadott napirendre teszek javaslatot az alábbiak
szerint:
Napirend:
1.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása és az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: Berta Csaba János
2.) A 2016. évi költségvetésnek elfogadása
Előadó: Berta Csaba János
3.) Magyarcsanád
Községi
Önkormányzattal
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Berta Csaba János

megkötött

együttműködési

4.) Egyebek
Berta Csaba János elnök: Megkérdezem van-e más napirendi javaslat. Mivel nincs, kérem,
fogadjuk el a napirendet.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
2/2016. (I. 27.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HAT Á R O ZAT

Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2016. január 27-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el:
1.)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása és az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének elfogadása

2.)

A 2016. évi költségvetésnek elfogadása

3.)

Magyarcsanád
Községi
Önkormányzattal
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

4.)

Egyebek

megkötött

Határidő: azonnal
Felelős: Berta Csaba János elnök
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A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

I. NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Károlyi Judit képviselő: Elolvastuk az előterjesztést erre vonatkozóan, megkérném Popovics
Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy fejtse ki bővebben a leírtakat.
Popovics Krisztián pénzügyi főelőadó: Tisztelt testület. A felsorolt jogszabályok alapján
2013-tól minden önkormányzatnak el kell fogadni egy úgynevezett stabilitási határozatot a
költségvetésről, nem igazán releváns nemzetiségeknél, hiszen a nemzetiségeknél nincsenek
adóbevételek nincsenek bérleti díj bevételek, ami ugye fedezné azt, hogy ha hitelt venne fel.
De annak ellenére be kell vinni, amiket kap feladatalapú támogatást, az egyik az a létszám, a
másik az, hogy hogyan látja el a feladatát. Azért nulla a táblázatoknak az összege, mert nincs
ilyen bevétele az önkormányzatnak.
Berta Csaba János elnök: Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan valakinek kérdés,
vélemény? A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Berta Csaba János elnök: Akkor kérem a képviselő-testületet, hogy fogadjuk el az
előterjesztésben leírt határozati javaslatot. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
3/2016. (I. 27.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Az önkormányzat adósságot
kötelezettségeinek megállapítása

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

HAT Á R O ZAT
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat
mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pü csoportvezető
4.) Farkas János polgármester
5.) Irattár

4

II. NAPIRENDI PONT
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésnek elfogadása
Berta Csaba János elnök: Ez tulajdonképpen az első napirendi ponttal összefüggő
előterjesztés. Átadom a szót a pénzügyi csoportvezetőnek.
Popovics Krisztián pénzügyi főelőadó: Tisztelt képviselő-testület, itt a január 20-a után
fölkerült a honlapra, hogy mennyit kap minden nemzetiségi önkormányzat, működésre első
részletként, azért mert az idei évtől kezdve a működést is két részletre fogjuk kapni, január
30-ig és június 30-ig. Ez kétszer 391 ezer forint. Ezzel a két támogatással el kell számolni,
ebben az évben, jövő évig. A lényeg az, hogy ezzel az összeggel úgy kell elszámolni, hogy
ebben az évben el kell költeni. Azért mert ha nem számol el vele, január 1-től december 31-ig,
akkor a fennmaradó részt vissza kell utalni. Ez egy új dolog. A feladatalapúnál is lesz egy új
elem, hogy április 15-ig és augusztus 15-ig állapítják meg a két részletet, azt pedig a
következő év április 30-ig fel kell használni, mert ha nem azt is vissza kell fizetni.
Berta Csaba János elnök: Következő év április 30-ig?
Popovics Krisztián pénzügyi főelőadó: Igen, a feladat alapút. Hagy egy kis lehetőséget a
maradványra jövő évre, de a működésiből nem. Ezt majd az elnök úrral és a többi nemzetiségi
önkormányzatnál is figyelemmel fogjuk kísérni, sem negatívban sem fordulhat az eredmény,
de mi sem szeretnénk, hogy visszatérítésre kerüljön, mert nem az a cél. Az első részben van
egy maradvány. Ez a maradvány a tavalyi évből tevődik össze. 2012-ben volt az ominózus
majális, és abból kapott vissza az önkormányzat 14.450 forintot a Démásztól, és ebből tevődik
össze a maradvány. Az egész határozat arra alapul, ami tavaly is el lett fogadva. Célok alapján
került összeállításra. Négy részletben jön ebben az évben a támogatás, annyiszor legalább kell
módosítani majd a költségvetést. Meg ugye annyiszor, ahogy a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodik és döntést hoz. Nem eldöntött tény, de azt szeretné a minisztériumi
támogatáskezelő, hogy lehetőleg a kiadásokat határozatokkal fedjék le. Ez egy furcsa dolog,
mert ha el van fogadva a költségvetésben, hogy bizonyos összeg milyen célt szolgál, akkor az
már el van fogadva. Ha esetleg majd más célra szolgál akkor szükséges a határozat. Gondolok
itt ilyenre, mint a nemzetiségi támogatás az iskolának.
Berta Csaba János elnök: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek hozzáfűzni valója a
második napirendhez? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, kézfelnyújtással
szavazzuk meg a 2016. évi költségvetés elfogadását.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
4/2016.(I.27.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: A 2016. évi költségvetésnek elfogadása
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HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(1)

a

2016.

évi

A nemzetiségi önkormányzat a 2016. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét

436 e forintban,

b) bevételi főösszegét

436 e forintban

állapítja meg.
(2)

A címrendet a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza.

(3)

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek
forrásonkénti részletezését a költségvetési határozat 2. melléklete
tartalmazza.

(4)

A nemzetiségi önkormányzat címek szerinti működési kiadásait
előirányzatonként a költségvetési határozat 3. melléklete tartalmazza.

(5)

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a
költségvetési határozat 4. melléklete tartalmazza.

(6)

A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016.-2017.-2018.
évi alakulását külön bemutat mérleget a költségvetési határozat 5.
melléklete tartalmazza.

(7)

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét tájékoztató jelleggel a költségvetési határozat 6. melléklete
tartalmazza.

Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: Értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János Cigány NÖ elnöke
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pü csoportvezető
4.) Irattár
III. Napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Berta Csaba János elnök: Rátérnék a harmadik napirendi pontra, amely a Községi
Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásunk felülvizsgálatáról szól. Az
előterjesztést elolvastam, én személy szerint nem kívánok semmit sem hozzáfűzni. Valaki
szeretne hozzászólni?
Popovics Krisztián pénzügyi főelőadó: Itt arról van szó, hogy a jogszabály nem változott,
most ugyanazt bevinni, nem szükséges. Nem írt elő újabb elemet.
Berta Csaba János elnök: Akkor kérem a testületet, hogy szavazzuk meg a harmadik
napirendi pontot, kézfelnyújtással.
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.:
5/2016.(I.27.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzattal
Megállapodás felülvizsgálata

megkötött

Együttműködési

HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 8/2015.(I.30.) Cigány
NÖ. Számú határozatával a Magyarcsanád Községi Ökormányzattal megkötött
Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta azt módosítani nem kívánja, az
együttműködési megállapodás változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pü csoportvezető
4.) Irattár
IV. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Berta Csaba János elnök: Én semmit nem kívánok itt elmondani, esetleg a Tisztelt
jegyzőasszonynak vagy Popovics úrnak van e mondanivalója?
Popovics Krisztián pénzügyi főelőadó: Csak annyit szeretnék még mondani, hogy a tavalyi
évről is kell számot adni, ezeknek az összegyűjtése folyamatban van, egy vagy két számla
hiányzik még a nemzetiségi önkormányzattól, de ha majd meg lesz véve a festék, akkor nem
lesz ezzel gond. Az a baj, hogy olyan a szabály, hogy be kell küldeni február 29-ig a
beszámolót, 30 napja van a támogatás kezelőnek, hogy az országban lévő összeseset
feldolgozza, és ha meglát valami szabálytalanságot, akkor felhívja a figyelmet. Ha nem akkor
egy éve van rá, hogy átnézze tételesen, ha akarja, és ha akkor talál valamit, akkor egy év után
visszakérhet valamit, amit nem érez jogosnak.
Az a baj, ahogy néztem egy kicsit vannak átfedések, mert ha a működési támogatásba el lehet
számolni kiküldetést, azt el lehet számolni feladatalapúba is. Holott a kiküldetést működésre
használjuk, de ha odaírjuk, hogy feladatalapú például ha az országos önkormányzatba utazunk
el azt már el lehet számolni feladatalapúként.
Berta Csaba János elnök: Köszönjük szépen a hozzászólást, van még valakinek,
hozzászólása, kérdése?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
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Berta Csaba János elnök: Megállapítom, hogy a kitűzött napirendet megtárgyaltuk,
megköszönöm a megjelenést, és az ülést bezárom.
k.m.f.
Berta Csaba János
elnök

Károly Judit
jkv. hitelesítő
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