Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000 Fax: 68/526-331
__________________________________________________
2/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. február 8-án 15.30 órakor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen vannak: Bali Béláné elnök
Jepure János elnökhelyettes
Hrabovszki Györgyné
Tóth Jánosné képviselők
Jelen vannak még:

dr. Sódar Mária jegyző
Krucsai József polgármester
Sramkó Katalin jkv vezető

Bali Béláné elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésen jelen van
valamennyi képviselő, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Jánosné
képviselőt javaslom.
Kérem, aki az írásban kiküldött napirendi pontokkal valamint a jegyzőkönyv hitelesítő
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők a javasolt napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyével
egyhangúan egyetértettek.
1. napirendi pont:
A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bali Béláné elnök
Bali Béláné elnök: A pénzügyi ügyintézővel egyeztettünk, megbeszéltük a lehetőségeket.
Megkérem Gál Klárát, hogy pár szóban a tagokkal is ismertesse miből is áll össze a
költségvetésünk, és azzal milyen lehetőségeink vannak.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Általános működési támogatásra 200.000 Forintot kap a
kisebbségi önkormányzat, valamint a 2010-es év töredékére még 90.000 Forintot. Az elnök
asszonnyal abban maradtunk, hogy úgy állítjuk össze a költségvetést, hogy a kisebbségi
önkormányzat 2011. évben 300.000 Ft-tal fog gazdálkodni. Javasoltam az elnök asszonynak,
hogy még az idei évben nem tisztultak le melyek azok a feladatok, amelyeket szeretnének
megvalósítani, így ésszerűen minden költségre tervezzünk. Természetesen az év folyamán
lehetőség van ennek módosítására, amikor már konkrétan tudják, hogy mit szeretnének
megvalósítani.
Tóth Jánosné képviselő: Mit takar az egyéb költség?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Tisztítószerek, és minden ami olyan, hogy egyébként el lehet
számolni.
Jepure János elnök helyettes: Az április 1 után igénybe vehető támogatásnak utána kell
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nézni, ha kell időben be kell adni a pályázatot.
Dr. Sódar Mária jegyző: Azt az önkormányzat igényli feladatellátás alapján. A Mákhoz
adjuk le az igényléseket. Az igénylés űrlapja egy kormányrendelet melléklete , amelyen fel
kell tüntetni, hogy milyen feladatokat lát el a kisebbségi önkormányzat.
Bali Béláné elnök: Az a baj, hogy nem nagyon tudunk vállalni, mert ki akar itt nyelvet
tanulni? A gyerekek Medgyesre járnak iskolába, aki akar ott tanulja a nyelvet.
Tóth Jánosné képviselő: Felnőtteket is lehetne oktatni, meg kellene kérdezni, felmérni az
igényt.
Krucsai József polgármester: Abban is elgondolkodhatna a kisebbség, hogy nem
szándékozik-e testvér települési kapcsolatot keresni.
Jepure János elnökhelyettes: A működéshez amit adnak, valamilyen dolgokat létre kell
hoznunk, mert egyébként ez a támogatás nem fog nőni.
Krucsai József polgármester: Úgy gondolom a Leader pályázatok között is lesz olyan, amin
részt tudnak majd venni, ennek is utána kell járni, fel kell venni a kapcsolatot az
illetékesekkel.
Bali Béláné elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem a kisebbségi
önkormányzat tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetését elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2011. (II.08.) MRKÖ határozat
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint:
1. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 300 ezer forintban állapítja meg.
2. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 300 ezer forintban állapítja meg.
3. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata működési
kiadásainak főösszegén belül, a fenntartási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
70 ezer forint
- Támogatásértékű kiadás:
- Dologi jellegű kiadás:
230 ezer forint
4. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata tartalék keret
előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
- Általános tartalék :
0 ezer forint
- Céltartalék:
0 ezer forint
5 A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0
főben határozza meg.
6. A Román Kisebbségi Önkormányzat a költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, de a
módosítást Medgyesbodzás Község Önkormányzat költségvetésének módosításával
egyidejűleg kell végrehajtani.
7. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, a bevételi, és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a kisebbségi önkormányzat elnöke a
felelős.
8. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és
kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. XXXVII. Törvény 77. § (3)
bekezdéseire, a határozatba beépítésre kerültek.
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9. A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.
január 01-től kell alkalmazni.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős:
Bali Béláné elnök
Dr. Sódar Mária jegyző
A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a
települési önkormányzat polgármesterének.
1.sz.melléklet
BEVÉTELEK:
Általános állami működési támogatás:

ezer forintban
300

Bevételek összesen:

300

KIADÁSOK:
Működési célú támogatásértékű kiadás:
Könyvbeszerzés:
Folyóirat beszerzés:
Irodaszer, nyomtatvány:
Egyéb anyagbeszerzés:

ezer forintban
70
20
20
30
20

Nem adatátviteli célú távközlési díj:
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás:
Kiküldetés:
Reprezentáció:
ÁFA:

16
20
30
50
24

Kiadások összesen:
300
Bali Béláné elnök: Egyre többen kérdezik tőlem, hogy a kisebbségi Önkormányzat mit
csinál, miért jött létre. Úgy gondolom a közmeghallgatásunk aktuálissá vált, hogy
bemutatkozzunk a településen, megismerjék céljainkat, terveinket. Javaslom, hogy február 21én hétfőn 16.00 órakor a Nyugdíjas Klub nagytermében tartsunk közmeghallgatást, ha ezzel a
képviselők is egyetértenek.
A Román Kisebbségi Önkormányzat tagjai a javaslattal egyhangúan egyetértettek.
Sramkó Katalin hivatali dolgozó: A település képviselő-testületének az anyagait
rendszeresen megjelentetjük Medgyesbodzás honlapján. Amennyiben a román kisebbség úgy
dönt, akkor a kisebbségi önkormányzat anyagait is közzé tesszük, ehhez azonban az
önkormányzat határozatot kell, hozzon.
Bali Béláné elnök: Szerintem ez nagyon jó lenne, kérem aki egyetért, hogy az anyagainkat
digitálisan megjelentessük a honlapon, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2011. (II.08.) MRKÖ határozat
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a kisebbség testületi anyagait a
www.medgyesbodzas.hu oldalon közzéteszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bali Béláné elnök
Dr. Sódar Mária jegyző: a közmeghallgatásra a plakátok, értesítések elkészítésében
természetesen segítséget nyújtunk.
Bali Béláné elnök: Köszönjük és igénybe kívánjuk venni a segítséget.
Több hozzászólás nem lévén Bali Béláné elnök az ülést 15.50 órakor berekesztette.
Kmf.

Bali Béláné
elnök

Tóth Jánosné
jkv hitelesítő
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Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000 Fax: 68/526-331
__________________________________________________
2/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. február 8-án 15.30 órakor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen vannak: Bali Béláné elnök
Jepure János elnökhelyettes
Hrabovszki Györgyné
Tóth Jánosné képviselők
Jelen vannak még:

dr. Sódar Mária jegyző
Krucsai József polgármester
Sramkó Katalin jkv vezető

Bali Béláné elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésen jelen van
valamennyi képviselő, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Jánosné
képviselőt javaslom.
Kérem, aki az írásban kiküldött napirendi pontokkal valamint a jegyzőkönyv hitelesítő
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők a javasolt napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyével
egyhangúan egyetértettek.
1. napirendi pont:
A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bali Béláné elnök
Bali Béláné elnök: A pénzügyi ügyintézővel egyeztettünk, megbeszéltük a lehetőségeket.
Megkérem Gál Klárát, hogy pár szóban a tagokkal is ismertesse miből is áll össze a
költségvetésünk, és azzal milyen lehetőségeink vannak.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Általános működési támogatásra 200.000 Forintot kap a
kisebbségi önkormányzat, valamint a 2010-es év töredékére még 90.000 Forintot. Az elnök
asszonnyal abban maradtunk, hogy úgy állítjuk össze a költségvetést, hogy a kisebbségi
önkormányzat 2011. évben 300.000 Ft-tal fog gazdálkodni. Javasoltam az elnök asszonynak,
hogy még az idei évben nem tisztultak le melyek azok a feladatok, amelyeket szeretnének
megvalósítani, így ésszerűen minden költségre tervezzünk. Természetesen az év folyamán
lehetőség van ennek módosítására, amikor már konkrétan tudják, hogy mit szeretnének
megvalósítani.
Tóth Jánosné képviselő: Mit takar az egyéb költség?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Tisztítószerek, és minden ami olyan, hogy egyébként el lehet
számolni.
Jepure János elnök helyettes: Az április 1 után igénybe vehető támogatásnak utána kell
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nézni, ha kell időben be kell adni a pályázatot.
Dr. Sódar Mária jegyző: Azt az önkormányzat igényli feladatellátás alapján. A Mákhoz
adjuk le az igényléseket. Az igénylés űrlapja egy kormányrendelet melléklete , amelyen fel
kell tüntetni, hogy milyen feladatokat lát el a kisebbségi önkormányzat.
Bali Béláné elnök: Az a baj, hogy nem nagyon tudunk vállalni, mert ki akar itt nyelvet
tanulni? A gyerekek Medgyesre járnak iskolába, aki akar ott tanulja a nyelvet.
Tóth Jánosné képviselő: Felnőtteket is lehetne oktatni, meg kellene kérdezni, felmérni az
igényt.
Krucsai József polgármester: Abban is elgondolkodhatna a kisebbség, hogy nem
szándékozik-e testvér települési kapcsolatot keresni.
Jepure János elnökhelyettes: A működéshez amit adnak, valamilyen dolgokat létre kell
hoznunk, mert egyébként ez a támogatás nem fog nőni.
Krucsai József polgármester: Úgy gondolom a Leader pályázatok között is lesz olyan, amin
részt tudnak majd venni, ennek is utána kell járni, fel kell venni a kapcsolatot az
illetékesekkel.
Bali Béláné elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem a kisebbségi
önkormányzat tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetését elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2011. (II.08.) MRKÖ határozat
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint:
1. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 300 ezer forintban állapítja meg.
2. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 300 ezer forintban állapítja meg.
3. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata működési
kiadásainak főösszegén belül, a fenntartási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
70 ezer forint
- Támogatásértékű kiadás:
- Dologi jellegű kiadás:
230 ezer forint
4. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata tartalék keret
előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
- Általános tartalék :
0 ezer forint
- Céltartalék:
0 ezer forint
5 A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0
főben határozza meg.
6. A Román Kisebbségi Önkormányzat a költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, de a
módosítást Medgyesbodzás Község Önkormányzat költségvetésének módosításával
egyidejűleg kell végrehajtani.
7. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, a bevételi, és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a kisebbségi önkormányzat elnöke a
felelős.
8. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és
kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. XXXVII. Törvény 77. § (3)
bekezdéseire, a határozatba beépítésre kerültek.
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9. A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.
január 01-től kell alkalmazni.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős:
Bali Béláné elnök
Dr. Sódar Mária jegyző
A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a
települési önkormányzat polgármesterének.
1.sz.melléklet
BEVÉTELEK:
Általános állami működési támogatás:

ezer forintban
300

Bevételek összesen:

300

KIADÁSOK:
Működési célú támogatásértékű kiadás:
Könyvbeszerzés:
Folyóirat beszerzés:
Irodaszer, nyomtatvány:
Egyéb anyagbeszerzés:

ezer forintban
70
20
20
30
20

Nem adatátviteli célú távközlési díj:
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás:
Kiküldetés:
Reprezentáció:
ÁFA:

16
20
30
50
24

Kiadások összesen:
300
Bali Béláné elnök: Egyre többen kérdezik tőlem, hogy a kisebbségi Önkormányzat mit
csinál, miért jött létre. Úgy gondolom a közmeghallgatásunk aktuálissá vált, hogy
bemutatkozzunk a településen, megismerjék céljainkat, terveinket. Javaslom, hogy február 21én hétfőn 16.00 órakor a Nyugdíjas Klub nagytermében tartsunk közmeghallgatást, ha ezzel a
képviselők is egyetértenek.
A Román Kisebbségi Önkormányzat tagjai a javaslattal egyhangúan egyetértettek.
Sramkó Katalin hivatali dolgozó: A település képviselő-testületének az anyagait
rendszeresen megjelentetjük Medgyesbodzás honlapján. Amennyiben a román kisebbség úgy
dönt, akkor a kisebbségi önkormányzat anyagait is közzé tesszük, ehhez azonban az
önkormányzat határozatot kell, hozzon.
Bali Béláné elnök: Szerintem ez nagyon jó lenne, kérem aki egyetért, hogy az anyagainkat
digitálisan megjelentessük a honlapon, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2011. (II.08.) MRKÖ határozat
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a kisebbség testületi anyagait a
www.medgyesbodzas.hu oldalon közzéteszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bali Béláné elnök
Dr. Sódar Mária jegyző: a közmeghallgatásra a plakátok, értesítések elkészítésében
természetesen segítséget nyújtunk.
Bali Béláné elnök: Köszönjük és igénybe kívánjuk venni a segítséget.
Több hozzászólás nem lévén Bali Béláné elnök az ülést 15.50 órakor berekesztette.
Kmf.

Bali Béláné
elnök

Tóth Jánosné
jkv hitelesítő
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Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000 Fax: 68/526-331
__________________________________________________
2/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Medgyesbodzás Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. február 8-án 15.30 órakor megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen vannak: Bali Béláné elnök
Jepure János elnökhelyettes
Hrabovszki Györgyné
Tóth Jánosné képviselők
Jelen vannak még:

dr. Sódar Mária jegyző
Krucsai József polgármester
Sramkó Katalin jkv vezető

Bali Béláné elnök: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülésen jelen van
valamennyi képviselő, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Jánosné
képviselőt javaslom.
Kérem, aki az írásban kiküldött napirendi pontokkal valamint a jegyzőkönyv hitelesítő
személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselők a javasolt napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyével
egyhangúan egyetértettek.
1. napirendi pont:
A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bali Béláné elnök
Bali Béláné elnök: A pénzügyi ügyintézővel egyeztettünk, megbeszéltük a lehetőségeket.
Megkérem Gál Klárát, hogy pár szóban a tagokkal is ismertesse miből is áll össze a
költségvetésünk, és azzal milyen lehetőségeink vannak.
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Általános működési támogatásra 200.000 Forintot kap a
kisebbségi önkormányzat, valamint a 2010-es év töredékére még 90.000 Forintot. Az elnök
asszonnyal abban maradtunk, hogy úgy állítjuk össze a költségvetést, hogy a kisebbségi
önkormányzat 2011. évben 300.000 Ft-tal fog gazdálkodni. Javasoltam az elnök asszonynak,
hogy még az idei évben nem tisztultak le melyek azok a feladatok, amelyeket szeretnének
megvalósítani, így ésszerűen minden költségre tervezzünk. Természetesen az év folyamán
lehetőség van ennek módosítására, amikor már konkrétan tudják, hogy mit szeretnének
megvalósítani.
Tóth Jánosné képviselő: Mit takar az egyéb költség?
Gál Klára pénzügyi ügyintéző: Tisztítószerek, és minden ami olyan, hogy egyébként el lehet
számolni.
Jepure János elnök helyettes: Az április 1 után igénybe vehető támogatásnak utána kell
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nézni, ha kell időben be kell adni a pályázatot.
Dr. Sódar Mária jegyző: Azt az önkormányzat igényli feladatellátás alapján. A Mákhoz
adjuk le az igényléseket. Az igénylés űrlapja egy kormányrendelet melléklete , amelyen fel
kell tüntetni, hogy milyen feladatokat lát el a kisebbségi önkormányzat.
Bali Béláné elnök: Az a baj, hogy nem nagyon tudunk vállalni, mert ki akar itt nyelvet
tanulni? A gyerekek Medgyesre járnak iskolába, aki akar ott tanulja a nyelvet.
Tóth Jánosné képviselő: Felnőtteket is lehetne oktatni, meg kellene kérdezni, felmérni az
igényt.
Krucsai József polgármester: Abban is elgondolkodhatna a kisebbség, hogy nem
szándékozik-e testvér települési kapcsolatot keresni.
Jepure János elnökhelyettes: A működéshez amit adnak, valamilyen dolgokat létre kell
hoznunk, mert egyébként ez a támogatás nem fog nőni.
Krucsai József polgármester: Úgy gondolom a Leader pályázatok között is lesz olyan, amin
részt tudnak majd venni, ennek is utána kell járni, fel kell venni a kapcsolatot az
illetékesekkel.
Bali Béláné elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem a kisebbségi
önkormányzat tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetését elfogadjuk, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2011. (II.08.) MRKÖ határozat
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint:
1. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 300 ezer forintban állapítja meg.
2. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 300 ezer forintban állapítja meg.
3. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata működési
kiadásainak főösszegén belül, a fenntartási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
70 ezer forint
- Támogatásértékű kiadás:
- Dologi jellegű kiadás:
230 ezer forint
4. Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzata tartalék keret
előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
- Általános tartalék :
0 ezer forint
- Céltartalék:
0 ezer forint
5 A Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0
főben határozza meg.
6. A Román Kisebbségi Önkormányzat a költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, de a
módosítást Medgyesbodzás Község Önkormányzat költségvetésének módosításával
egyidejűleg kell végrehajtani.
7. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, a bevételi, és
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért a kisebbségi önkormányzat elnöke a
felelős.
8. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és
kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. XXXVII. Törvény 77. § (3)
bekezdéseire, a határozatba beépítésre kerültek.
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9. A határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.
január 01-től kell alkalmazni.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős:
Bali Béláné elnök
Dr. Sódar Mária jegyző
A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a
települési önkormányzat polgármesterének.
1.sz.melléklet
BEVÉTELEK:
Általános állami működési támogatás:

ezer forintban
300

Bevételek összesen:

300

KIADÁSOK:
Működési célú támogatásértékű kiadás:
Könyvbeszerzés:
Folyóirat beszerzés:
Irodaszer, nyomtatvány:
Egyéb anyagbeszerzés:

ezer forintban
70
20
20
30
20

Nem adatátviteli célú távközlési díj:
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás:
Kiküldetés:
Reprezentáció:
ÁFA:

16
20
30
50
24

Kiadások összesen:
300
Bali Béláné elnök: Egyre többen kérdezik tőlem, hogy a kisebbségi Önkormányzat mit
csinál, miért jött létre. Úgy gondolom a közmeghallgatásunk aktuálissá vált, hogy
bemutatkozzunk a településen, megismerjék céljainkat, terveinket. Javaslom, hogy február 21én hétfőn 16.00 órakor a Nyugdíjas Klub nagytermében tartsunk közmeghallgatást, ha ezzel a
képviselők is egyetértenek.
A Román Kisebbségi Önkormányzat tagjai a javaslattal egyhangúan egyetértettek.
Sramkó Katalin hivatali dolgozó: A település képviselő-testületének az anyagait
rendszeresen megjelentetjük Medgyesbodzás honlapján. Amennyiben a román kisebbség úgy
dönt, akkor a kisebbségi önkormányzat anyagait is közzé tesszük, ehhez azonban az
önkormányzat határozatot kell, hozzon.
Bali Béláné elnök: Szerintem ez nagyon jó lenne, kérem aki egyetért, hogy az anyagainkat
digitálisan megjelentessük a honlapon, kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2011. (II.08.) MRKÖ határozat
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a kisebbség testületi anyagait a
www.medgyesbodzas.hu oldalon közzéteszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bali Béláné elnök
Dr. Sódar Mária jegyző: a közmeghallgatásra a plakátok, értesítések elkészítésében
természetesen segítséget nyújtunk.
Bali Béláné elnök: Köszönjük és igénybe kívánjuk venni a segítséget.
Több hozzászólás nem lévén Bali Béláné elnök az ülést 15.50 órakor berekesztette.
Kmf.

Bali Béláné
elnök

Tóth Jánosné
jkv hitelesítő
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