JEGYZİKÖNYV

Készült:

Jelen
vannak:

2015. május 29. napján 13.00 órakor, a Szécsényi Közös
Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléséről.

Rácz Attila elnök
Rácz Csaba József elnökhelyettes
Rácz Julietta tag

Jelen van még:
Dr. Bagó József jegyző
Rajkó Győzőné pénzügyi- és vagyonkezelő osztályvezető
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető

Rácz Attila elnök köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, és azt 13 óra 00 perckor megnyitja.
Az elnök javaslatot tesz a napirendben feltüntetett pontok megtárgyalására és
elfogadására, valamint javaslatot tett Rácz Julietta személyére, mint a jegyzőkönyv
hitelesítőjére.
A jelenlévő képviselők a fentiekkel egyhangúan egyetértenek, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítőjére tett javaslatot is elfogadták.

Napirendi pontok:

1.

Szécsény Város RNÖ 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.

Egyebek

I.

NAPIRENDI PONT
Szécsény Város RNÖ 2014. évi költségvetésének teljesítése

Rácz Attila elnök: Tájékoztatást nyújtott a költségvetés teljesítésről.
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata saját határozatában alkotja meg
költségvetését, és fogadja el annak teljesítését. A költségvetésben elfogadott 401 E Ftos bevételi és kiadási főösszeg az év során 400 E Ft-ra változott. A bevételek
felhasználása megtörtént. Az önkormányzatnak havonta adatszolgáltatási
kötelezettsége van a MÁK felé. Ezekkel az adatokkal egyezően az elnöknek
tájékoztatnia kell a képviselő-testületet a költségvetési előirányzatokról és azok
teljesítéséről. A 2014. évi beszámolót 2015. május 31-ig kell a képviselő-testület elé
terjeszteni.
Az önkormányzat 295 E Ft állami támogatást kapott. A költségvetésben meghatározott
130 E Ft összegű pályázat nem valósult meg. Az Országos Roma Önkormányzattól
együttműködési megállapodás keretében ígért 100 E Ft utalása a beszámolási
időszakban nem érkezett meg, így a pályázati támogatás megelőlegezése és a
bankköltségek kifizetése miatt Szécsény Város Önkormányzata pénzeszközt adott át a
Roma Önkormányzat részére. A felhasználás a működéssel kapcsolatos feladatok
ellátása miatt útiköltségre, roma rendezvény lebonyolítására és bankköltségre történt.
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete 13/2015. (05.29.) számú határozata
A képviselő-testület Szécsény Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolót a szöveges előterjesztésnek és az 1. számú mellékletnek
megfelelően megismerte és elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: elnök

II.

NAPIRENDI PONT
Egyebek

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Rácz Attila elnök megköszönte az ülésen
való részvételt, a jelenlévők munkáját, és a testületi ülést 13 óra 35 perckor bezárta.
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Rácz Attila
elnök

Rácz Julietta
jkv. hitelesítő

