JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2013. február 13-án 13.00-kor, a Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivatal hivatali helyiségében tartott, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat soron következő üléséről.

Jelen vannak:

Rácz Csaba József elnök
Rácz Attila elnökhelyettes
Horváth Imre László képviselő
Rácz Julietta képviselő
dr. Bagó József jegyző
Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelői osztályvezető
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető

Rácz Csaba József elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy 4
fővel az ülés határozatképes, és azt 13 óra 00 perckor megnyitja.
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és
elfogadására.

NAPIREND:
1. / Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési tervezete
2. / Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
tervezet megismerése
3. / Egyebek

Rácz Csaba József
elnök
Rácz Csaba József
elnök
Rácz Csaba József
elnök

Rácz Csaba József elnök:
Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő tagjait, hogy amennyiben a
napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék.
A napirendi pontok megtárgyalását a jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadták.

I.

NAPIRENDI PONT
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. évi költségvetési tervezete

Rajkó Győzőné: tájékoztatta a megjelenteket, hogy Szécsény Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata saját határozatában alkotja meg költségvetését, melyet a nemzetiségi
önkormányzat elnöke hagy jóvá.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 2012. évtől nem része Szécsény
Város Önkormányzata költségvetésének.
Nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlát vezet és az önállóan megalkotott
költségvetés szerint gazdálkodik, bevételeit működési célra fordíthatja és az állami
támogatást időarányosan használhatja fel. A közpénzek felhasználásáért az elnök a
felelős, melyet az Állami Számvevőszék szigorúan ellenőriz.
Ha a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és
zárszámadással, vagy nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, úgy az állami
támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.
Az elnök a felelős az állami támogatás időarányos felhasználásáért.
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján 2013. évre az állami támogatás összege 221.833 Ft,
melyet a bevételek között eredeti előirányzatban szerepeltetünk.
Felhasználását a dologi kiadások között belföldi kiküldetésre fordítjuk.
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Költségvetési mérleg
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Rácz Csaba József elnök kéri a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a fent
elhangzottakkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 1/2013. (02.13.) számú határozata
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. évi költségvetési tervezetét 222 E Ft bevételi és 222 E
Ft kiadási főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: elnök

Rajkó Győzőné tájékoztatás képen elmondta, hogy a segélyezési keret 3 millió forintról
2 millió forintra került csökkentésre. A segélyezés a Szociális Bizottság hatásköre, a
rendkívüli (krízis) segélyezés a polgármester hatáskörében tartozik. A segélyezés
kapcsán csak a Szociális Bizottságnak van döntési joga.
Az előleg elszámolása is megtörtént Szécsény Város Önkormányzatának számlájára.
Bagó József jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a feladatalapú pályázatra április
15-ig lehet pályázati, ami növeli majd a bevételt.
Rácz Attila elmondta, hogy a feladatalapú támogatásból lesz bevétel, ezután kérik a
költségvetés módosítását.

II.

NAPIREND PONT
Szécsény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetének
megismerése

Előterjesztő: Rajkó Győzőné pénzügyi és vagyonkezelői osztály vezetője

Szécsény Város Önkormányzata költségvetését ezúton előterjesztem a Tisztelt Roma
Önkormányzat elé. A költségvetési tervezet szöveges és táblázatos formában
megtalálható Szécsény Város honlapján is.
Kérte a Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalását és
a határozati javaslat elfogadását.
Rácz Csaba József elnök: Kéri a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a fent
elhangzottakkal, kézfelnyújtással jelezzék.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2/2013. (02.13.) számú határozata
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
tervezetét megismerte és elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: elnök
A fentiek után Rácz Attila elmondta, hogy sok pályázatot szeretnének indítani ebben
az évben, valamint nagyon jó lenne ismételt élelmiszercsomag osztás, és tüzifa
támogatás. Kb. 100 ember veszi majd ki a részét a tanfolyamokból, melyek a
közeljövőben kerülnek indításra.
dr. Bagó József tájékoztatta a megjelenteket, hogy a költségvetési tételt nem lépték túl,
ezután is így fog lenni. Elmondta, hogy a Start-munka programban sok változás lesz,
sok lesz a megszorítás mivel az órák is lecsökkentésre kerülnek. Rövidebb lesz az
időtartam, ami majd 6 órát tesz ki.
Rácz Csaba József megköszönte a tüzifa támogatásra jogosultak nevében ezt az
adományt, mindenki köszönetét fejezte ki, aki kapott a természetbeni juttatásból.
Rajkó Győzőné elmondta, hogy a Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
ügyvitelével kapcsolatosan nem kell új megállapodást kötni, de mivel az Polgármesteri
Hivatal neve megváltozott ezért módosítani szükséges.

III.

EGYEBEK NAPIRENDI PONT

Rácz Attila elmondta, hogy pályázatokat kell benyújtani majd, és eddig akadályoztatva
voltak a munkában, mivel iroda helyiséget nem biztosítottak számukra. A feladatalapú
támogatáshoz a jegyzőkönyvhöz csatolja a határozatokat.
A közeljövőben szeretnének tartani egy Roma Nemzetiségi Önkormányzati ülést,
ahová az összes önkormányzatot meg kell hívni, akivel van megállapodásuk.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Csaba József megköszönte az ülésen
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és az ülést 13.40-kor bezárta.
k.m.f.

Rácz Csaba József
elnök

Rácz Attila
elnökhelyettes

