Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38
Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331
2/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
ülésén 2014. április 29-én 9.00 órakor.
A z ülés helye: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltség
jegyzői iroda
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Jelen vannak:
1
2
3
4

Bali Béláné elnök
Jepure János elnökhelyettes
Hrabovszki Györgyné képviselő
Tóth Jánosné képviselő

Jelen vannak még:
1.
2.

Dr. Sódar Mária aljegyző
Kiszel Ferencné jegyzőkönyv vezető

Bali Béláné elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Tóth Jánosné képviselőt, valamint javasolja a meghívóban
szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselők a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és a napirendi pontokkal egyhangúan
egyetértenek.
Napirendek:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó : Bali Béláné elnök
2. Helyi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző
3. Bejelentések
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1.) A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó : Bali Béláné elnök
Bali Béláné elnök ismerteti az írásos előterjesztést, javasolja a beszámoló elfogadását

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
2/2014(IV.29.) MRNO határozat
Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi

Önkormányzat

Képviselő - testülete az

Államháztartásról szóló –többször módosított – 2011 évi CXCV tv. 91 § (3) bekezdése alapján a
2013. éves zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
1.A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozik.
2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel, tulajdonában álló
gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.
3.A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2013.évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét :519 ezer forint
b.) kiadási főösszegét : 358 ezer forint
c.) pénzmaradványát: 160 ezer forintban hagyja jóvá.
4. A nemzetiségi önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a 2011. évben nem valósított
meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a
Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és
ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése a 2013. évben nem volt.
6. A nemzetiségi önkormányzat a 2013. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott ilyen jellegű
áthúzódó kötelezettséget sem vállalt.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegének 2013. évi teljesülését közgazdasági
tagolásban az 1. számú melléklet, melléklet tartalmazza.
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Határidő: értelem szerint
Felelős : Bali Béláné elnök

1.sz. melléket 2/2014(IV.29.) MRNO határozat

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat
(adatok ezer ftban)

Támogatás értékű működési
bevétel központi
költségvetéstől

Módosított
előirányzat
(adatok ezer
ft-ban)

222

319

Teljesítés
Teljesítés
2013.12.31- 2013.12.31én (adatok én (adatok
ezer ft-ban)
%-ban)

319

100%

4

100 %

Kamat bevétel
Maradvány felhasználás
(pénzmaradvány
igénybevétele)

138

196

196

100 %

BEVÉTELEK ÖSSSZESEN:

360

515

519

100,77 %

Kiadási jogcímek

Eredeti
előirányzat
(adatok ezer ftban)

Dologi kiadás

Módosított
előirányzat
(adatok ezer
ft-ban)

Teljesítés
Teljesítés
2012.12.31- 2012.12.31én (adatok én (adatok
ezer ft-ban)
%-ban)

260

415

278

86,27%

0

0

0

0,00%

Dologi és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű működési
kiadás

260

415

278

86,27%

100

100

80

0,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

360

515

358

69,52%

Egyéb folyó kiadás

2.) Helyi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó : dr. Sódar Mária aljegyző

dr. Sódar Mária aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
3/2014(IV.29.) MRNO határozat
Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő
testülete
a
Medgyesbodzás
Község
Önkormányzattal kötött 7/2010.(XII.16.) kt. sz határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt
hatályon kívül helyezi és az előterjesztés szerinti tartalommal
új együttműködési megállapodást fogad el.
Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza az
elnököt.

Felelős:Bali Béláné elnök
Határidő: azonnal

2.) Bejelentések:
Bali Béláné elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a helyi nemzetiségi lakosok
bevonásával vegyen részt a május 17-i községi gyermeknap szervezésében.
Jepure János elnökhelyettes támogatja és 60 ezer forintot javasol ráfordítani a rendezvényre.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

4/2014(IV.29.) MRNO határozat
Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő – testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 2014.
május 17-én tartandó községi gyermeknapon, elsősorban a
helyi románság bevonásával és román népi játékok
rendezésével.
A rendezvény lebonyolítására 60.000 Forintot biztosít 2014.
évi költségvetése terhére.
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Felelős:Bali Béláné elnök
Határidő: értelem szerint

Több tárgy és hozzászólás nem lévén Bali Béláné elnök az ülést 9.30 perckor bezárja.

Kmf.

Bali Béláné
elnök

Tóth Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő
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