
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 14-én megtartott nyílt 
üléséről 
 
Jelen vannak : Kolompár Gusztáv  elnök 
   Kolompár Renáta  elnökhelyettes 
    
Igazoltan távol:  Oberna Attila   képviselő 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 

Berényi Veronika   jkv.vezető 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző 
Urat. Megállapítom, hogy a megválasztott 3 képviselőből 2 jelen van, határozatképesek 
vagyunk. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőjére Kolompár Renáta személyében. Aki egyetért a 
javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 egyhangú igen szavazattal Kolompár Renátát bízza 
meg. 
 
Javaslatot teszek a napirendi pontokra. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket 
fogadjuk el. Kérdezem, van-e másnak napirendi javaslata? Ha nincs, úgy kézfelnyújtással 
jelezzék, hogy egyetértenek a napirendi javaslatokkal. 
Megállapítom, hogy egyhangú 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadták. 
 
 

 3/2017. (II.14.) RNÖ határozat 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat elfogadja. 
 
Erről értesül:   1./ Csépai RNÖ Képviselő-testületének tagjai 

. 
 

I. Napirendi pont 
 
Előterjesztés a Csépai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Kolompár Gusztáv elnök 
 
 
Kolompár Gusztáv elnök: A működési költségvetési támogatás kiegészül 72.161,- Ft saját 
bevétellel, mely a telefonhasználat után fizetett térítményből, illetve kamatbevételből adódik, 
így várhatóan 854 161,- Ft összeg fog rendelkezésre állni a 2017. évi működésre. 
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A fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
Megkérem a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással 
jelezze. Megállapítom a testület 2 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. 
 

4/2017. (II.14.) RNÖ határozat 
a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza. 

1. § A határozat hatálya 
A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését 

854 E Ft Költségvetési bevétellel 
854 E Ft Költségvetési kiadással 

 0 E Ft 
0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 
-ebből működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 
(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 
1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. számú függelék alapján 
határozza meg. 

3. § 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. 

4. § Az előirányzatok módosítása 
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

 
 (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 
közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
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csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

 (4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, 
arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.   

  

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

              (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

     (2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 
 

6. §  Záró és vegyes rendelkezések 
 

A költségvetési határozat 2017. január 1-jén lép hatályba. 
 

............................................................ ...................................................... 
jegyző elnök 

 
 
Kolompár Gusztáv elnök: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
  Kolompár Gusztáv         Kolompár Renáta 
           elnök       jegyzőkönyv hitelesítő 


