TOKOD NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Iktatószám: 5329-4/2016.
Jegyzőkönyv
Készül: Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
testületének 2016. szeptember 19. napján 1000 órakor kezdődő ülésén.
Az ülés helye:

Tokodi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
(Tokod, Kossuth Lajos u. 53.)

Jelen vannak:

Horváth Borbála RNÖ elnök
Fridrichné Ágoston Erzsébet RNÖ elnökhelyettes

Képviselő-

dr. Gál Gabriella jegyző
Meghívottak:

Kolbert Mónika pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Vilmosné
Horváth Borbála RNÖ elnök: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy
az ülésen a 2 fős képviselő-testületből 2 fő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes. Az ülést megnyitja. A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselőtestület 2 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a testületi ülés
napirendjét.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2016. (IX. 19.) RNÖ határozat
Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. szeptember 19-ei képviselő-testületi ülés napirendjét:
1./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Horváth Borbála RNÖ elnök
(írásbeli előterjesztés)
Felelős: Horváth Borbála RNÖ elnök
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont:
A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Horváth Borbála RNÖ elnök: felkéri Kolbert Mónika pénzügyi ügyintézőt az
előterjesztésben foglaltak ismertetésére.
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Kolbert Mónika pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a működési támogatáson túl,
az elmúlt évi működés alapján, 2016. évben feladatalapú költségvetési támogatás is
megilleti a roma nemzetiségi önkormányzatot, melynek összege 77.274 Ft. A
feladatalapú támogatással növelni szükséges a felhasználható keretet. Emiatt
szükséges a 2016. évi költségvetésről szóló határozatot módosítani.
A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Borbála RNÖ elnök: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselőtestület 2 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a „A
nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról” tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2016. (IX. 19.) RNÖ határozat
1./ Tokod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 477.897 e Ft összeggel
elfogadja.
2./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését előirányzat-csoportonként,
kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 2. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
4./ Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
5./ A költségvetésben figyelembe vett létszám 0 fő.
6./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
7./ A gazdasági statisztikáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel.
Felelős: Horváth Borbála RNÖ elnök
Határidő: azonnal
A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Borbála RNÖ elnök: megköszöni a részvételt, az ülést 10 óra 15 perckor
bezárja.
k.m.f.

Horváth Borbála
RNÖ elnök

Fridrichné Ágoston Erzsébet
RNÖ elnökhelyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő
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