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Készült: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. április
22-én 16,00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKTÖTT üléséről

Határozat száma
13/2014. (IV.04.22.)

14/2014. (IV.04.22.)
15/2014. (IV.04.22.)

Tárgy
A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013 évi
költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló
elfogadása
Szemétszedési akció megszervezése
Döntés a május 1-i rendezvényről
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4/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. április
22-én 16,00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKTÖTT üléséről
.
Ülés helye: Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája, Recsk, Hunyadi út 87.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, lakosság részéről 7 fő
Farkas Dezső RNÖ elnök:
Köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3
fővel jelen van, így az ülés határozatképes s azt megnyitja. Egy fő képviselő távollétét
bejelentette.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Burai József és Baranyi Géza képviselőket.
Ismerteti az ülés napirendi pontját.
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú szavazattal egyhangúan egyetértett a
napirend megtárgyalásával.
Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Farkas Dezső RNÖ Elnöke
NAPIRENDEK:
1. A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat
végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása
Előadó: Farkas Dezső elnök

2013

évi

költségvetésének

2. Szemétszedési akció szervezése
Előadó: Farkas Dezső elnök
3. Döntés a május 1-i rendezvényről
Előadó: Farkas Dezső elnök
4.

Egyebek és Közmeghallgatás

Farkas Dezső elnök:
A RNÖ Képviselő-testületének utolsó ülése 2014 március 25-én volt.
• 2014. március 27-én részt vett a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti Főosztálya, valamint Recsk Nagyközség Önkormányzata közös
szervezésében a recski I. világháborús emlékmű újjáavatási ünnepségén.
• 2014. április 11-én pénteken részt vett a Csengővár Óvoda „Nyuszifesztivál” c.
húsvéti rendezvényén.
•
Kéri, hogy akinek a két ülés között végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóra vonatkozóan
kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Megállapította, hogy a tájékoztatóra vonatkozóan kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt a
Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta.
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NAPIREND 1./

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013 évi
költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása
Előadó: Farkas Dezső elnök

Farkas Dezső elnök:
A képviselők írásban kézhez kapták a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozati
javaslatot. Kéri, hogy erre vonatkozóan tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.
13/2014. (IV.22.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT
A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. Tv. 91. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint
hagyja jóvá:
bevételi főösszeg
1 050 ezer Ft
ezen belül:
- 1 050 e Ft
ezen belül:
- működési célú bevétel
- felhalmozási célú bevétel
- támogatási kölcsön visszatérülése
- pénzmaradvány igénybevétele
- függő, átfutó bevétel

1 050 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
2 e Ft
0 e Ft

kiadási főösszeg
1 045 ezer Ft
ezen belül:
- működési célú kiadások
ebből:
• Személyi juttatások
• Munkaadókat terhelő járulékok
• Dologi kiadások
• Pénzeszközátadás
• Előző évi maradvány átadás
• Szociálpolitikai juttatások
• Ellátottak pénzbeli juttatása
- felhalmozási célú kiadások
ebből:
• Beruházási célú pénzeszköz átadás
• Felújítások

1045 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
1 045 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
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•
-

Önkormányzati felhalmozási kiadások

0 e Ft

finanszírozási kiadások
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

0 e Ft
0 e Ft

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételi főösszeget az
1. sz. melléklet, a kiadási főösszeget a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A zárszámadási határozat 3. sz. melléklete közgazdasági tagolásban tartalmazza a
2013. évi bevételek és kiadások mérlegét a 4. sz. melléklete a 2013. évi pénzeszközök
változását mutatja be, az 5. sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.
3. A Képviselő-testület a 2013. évi módosított pénzmaradványt 10 e Ft összegen hagyja
jóvá. A pénzmaradvány elszámolást a 6. sz. táblázat tartalmazza.
4. Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám 0 fő.
Határidő: azonnal
Felelős: RNÖ elnöke

NAPIREND 2./

Szemétszedési akció szervezése
Előadó: Farkas Dezső elnök

Farkas Dezső elnök:
A képviselők írásban kézhez kapták a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és határozati
javaslatot.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat korábbi döntésének megfelelően ez évben is szervez
társadalmi munkát a Hunyadi úton, valamint a Balla-patak környékén felhalmozódott szemét
eltakarítására. A társadalmi munkát április 26-ra (szombatra) javasolja megszervezni.
A társadalmi munkában minél nagyobb számban szeretnék, hogy részt vegyen az érintett
lakosság.
A résztvevőknek biztosítanak védőkesztyűt és szemetes zsákokat, melynek beszerzéséről
gondoskodni kell, a szükséges pénzügyi fedezet a RNÖ 2014. évi költségvetéséből kéri
biztosítani.
Javasolja felhívni a lakosság figyelmét a tisztaság fokozott betartására, környezetük
kímélésére.
Kéri, hogy erre vonatkozóan tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.
14/2014. (III.03.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT
A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a társadalmi munka szervezésére vonatkozó
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal egyetértett azzal,
hogy Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április
26-ra szervezzen társadalmi munkát a Hunyadi úton
felhalmozódott szemét eltakarítására.
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Biztosítani szükséges védőkesztyűt és műanyag szemetes
zsákokat, melynek költségét - 12.850.-Ft - a 2014. évi
költségvetéséből fedezi.
Határidő: 2014. április 26.
Felelős: elnök

NAPIREND 3./

Döntés a május 1-i rendezvényről
Előadó: Farkas Dezső elnök

Farkas Dezső elnök:
A Képviselő-testület írásban kézhez kapta az előterjesztést. A testület az ez évi
rendezvényeiről a 10/2014.(III.25.) határozatában döntött. Ez alapján a hagyományoknak
megfelelően ez évben is - május 1-én javasolja megrendezni a Majálist családi nappal
egybekötve a recski roma származású gyermekek részére. A rendezvényre 120.000.-Ft
felhasználását javasolja – melyre a fedezet rendelkezésre áll az RNÖ 2014. évi
költségvetésében.
Ezen összeg terhére javasolja, hogy szerezzenek be játék- és sporteszközöket is.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, hogy aki
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.
15/2014. (III.25.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati HATÁROZAT
Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyhangú
szavazattal egyetértett azzal, hogy a roma gyermekek részére
szervezendő családi nappal egybekötött Majálisra 120.000.-Ft-ot
használjanak fel a 2014. évi költségvetésük terhére.
Határidő:

Pénz-felvétel
a
Polgármesteri
Hivatal
házipénztárából: 2014. április 28..
Rendezvény lebonyolítására: 2014. május 1.
Felelős: RNÖ elnöke

NAPIREND 4./

Egyebek és Közmeghallgatás

Farkas Dezső elnök:
Kéri, hogy a lakosság részéről megjelentek tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket a
közmeghallgatás keretében.
Puporka Izidor:
Megköszöni a roma Önkormányzat munkáját és tevékenységét. Az Önkormányzat sokat segít
a roma származású óvodás és iskolás korú gyerekeknek is, valamint a közösségi
rendezvényeit is jónak tartja.
Az RNÖ próbál segíteni az tisztább környezet megteremtésében is a roma lakosságnak,
melyet szintén dicséretesnek tart.

6
Farkas Dezső elnök:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést 17,00
órakor bezárta.
K.m.f.

Burai József
jegyzőkönyvhitelesítő

Baranyi Géza
jegyzőkönyvhitelesítő
Farkas Dezső

elnök

