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Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 2/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2016. február 29-én (hétfőn) 11.00 órai kezdettel 
a Szent István tér 1. szám alatt megtartott üléséről 

 
Jelen vannak: 
Darab Attila, Pintér Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Polgármesteri Hivatal részéről: Mohainé Jakab Anikó, Vighné Bárány Tímea 
 
Pintér Ferenc elnök: köszöntöm a nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjait és a hivatal 
munkatársát. Megállapítom, hogy a 3 fős RNÖK Képviselő-testületből 2 fő jelen van, így a 
Képviselő-testület határozatképes.  Vesztegné Todor Edit jelezte, hogy munkahelyi 
elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Az ülést megnyitom. 
 
Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat az RNÖK 2015. költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai 
elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
2. napirendi pont: 
Javaslat az RNÖK 2016. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Pintér Ferenc elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

4/2016.(II.29.) RNÖK határozat 
 

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat az RNÖK 2015. költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai 
elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat az RNÖK 2016. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
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3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
(2 igen szavazat, egyhangú) 
 
Pintér Ferenc elnök: jelen jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Darab Attilát javaslom. 
Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
 

5/2016.(II.29.) RNÖK határozat 
 

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen 
ülésről készült jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Darab Attilát választja meg.  
 
(2 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat az RNÖK 2015. költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai 
elfogadására és a költségvetési beszámoló tudomásul vételére 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
 
Pintér Ferenc elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, 
mondjon néhány szót az előterjesztésről. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatait alapján a költségvetés főösszege a 
bevételek tekintetében 2.808 e Ft, a kiadások tekintetében 2.780 e Ft.  
 
Pintér Ferenc elnök: kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Nincs. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

6/2016.(II.29.) RNÖK határozat 
 
Vecsés Város Roma Nemzetségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.évi 
költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosítását a határozat mellékletét képező 
táblázatok alapján 2015. december 31-i hatállyal elfogadja és a költségvetési beszámolót 
tudomásul veszi.  

Költségvetésének főösszegeit: 

Bevételek:    Módosított előirányzat:   2.808 e Ft         Teljesítés:2.808 e Ft-ban 
Kiadások:    Módosított előirányzat:   2.808 e Ft         Teljesítés:2.780 e Ft-ban 

állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
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Felelős:  Pintér Ferenc 
  RNÖK elnöke 
 
(2 igen szavazat, egyhangú) 
 
 

A 6/2016.(II.29.) RNÖK határozat melléklete 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2220 Vecsés, Fő út 112. 

 
                                                                                              1/A.számú melléklet 

sorszám BEVÉTELEK 
2015. évi 
eredeti 

előirányzat 

2015.12.31. 
Módosított 
előirányzat 

2015.12.31. 
Teljesítés 

      Bevételi jogcímek       

  1.   Önkormányzat működési támogatása 1.880   2.674 
          

2.674  
  1.1. Nemzetiségi ök. működésének támogatása 380  674 674 
  1.2. Helyi önkormányzati támogatás 1.500 2.000  2.000 
  1.3. Közművelődési tev. működési támogatása       
  1.4. Közművelődési tev. intézményi kieg. támogatása    
  1.5. Egyéb támogatás     
  2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről       

     3.   
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belül       

   4. Működési bevételek             116            116 
    5.   Felhalmozási bevételek     

   6.   Működési célú átvett pénzeszközök       
   7.   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       
  8.   Költségvetési bevételek összesen:(1……+7)  1.880 2.790        2.790  
  9. Finanszírozási bevételek (.9.1+…….9.5)    
  9.1 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívül    
  9.2 Értékpapír beváltása, értékesítése           
  9.3 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   18 18 
  9.4. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele       
  9.5 Betétek megszüntetése     

    10.   
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
bevételei          

  11. Finanszírozási bevételek összesen:(9+10)       
    12.   Bevételek összesen:(8+11) 1.880 2.808 2.808 
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2220 Vecsés, Fő út 112. 

                                                                                        1/B számú melléklet 

sorszám Kiadások 
2015. évi 
eredeti 

előirányzat 

2015.12.31. 
Módosított 
előirányzat 

2015.12.31. 
Teljesítés 

      Kiadási jogcímek       

  1.   Működési költségvetési kiadásai (1.1+….1.6)  1.880  2.808          2.780   
  1.1. Személyi juttatások     
  1.2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó       
  1.3. Dologi kiadások  1.880  2.808 2.780  
  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai    
  1.5. Egyéb működési célú kiadások     
  1.6 Tartalékok       
   1.7.   1.6-ból –Általános tartalék    
  1.8               - Céltartalék                    
    2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)     

  2.1   Beruházások      
  2.2   Felújítások       
  2.3   Egyéb felhalmozási kiadások                   
   3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 1.880 2.808 2.780 
  4. Finanszírozási kiadások (4.1+…..4.4)    
  4.1 Működési célú finanszírozási kiadások    
  4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások     
  4.3 Központi, irányító szervi támogatás       
  4.4 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek     
    5.   Kiadások összesen: (3.+4) 1.880 2.808 2.780 
          
           

 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat az RNÖK 2016. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
 
Pintér Ferenc elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, 
mondjon néhány szót az előterjesztésről. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését 
2.282 e Ft költségvetési bevétellel és ugyanennyi kiadással állítottuk be. A bevételi oldal 
várhatóan még emelkedni fog a feladatlapú támogatás összeggével, ami egyelőre nem ismert. 
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Pintér Ferenc elnök: kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? 
Nincs. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.  
 

7/2016.(II.29.) RNÖK határozat 
 
A Vecsési Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. 
törvény 23-26. § alapján és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi 
határozatot hozza. 
 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
(1) A Vecsési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi 

költségvetését: 
2.282  e Ft    Költségvetési bevétellel 

 
2.282  e Ft     Költségvetési kiadással 

 
állapítja meg. 
 
(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a 

határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 

elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el. 
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások 

előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.  
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi. 
(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza. 
(7) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet 

részletezi. 
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint 
állapítja meg. 

 
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a jegyző felelős. 

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
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3. Az előirányzatok módosítása 
 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát elnökre átruházza. 
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. 

 
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 
(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a 

belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért 
és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

 
5. Záró és vegyes rendelkezések 

 
A költségvetési határozat 2016. február 29-én lép hatályba. 
 
(2 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Pintér Ferenc elnök: szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a március 20-ára tervezett 
Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselői választás jelöltállítás hiányában 
elmarad. 
 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

 Pintér Ferenc           Darab Attila 
RNÖK elnöke     jegyzőkönyv hitelesítő 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


