1.
Jegyzőkönyv
a Képviselő-testület 2018. február 15-én megtartott
rendes nyilvános üléséről

Tartalmazza: 1-3/2018.(II.15.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február
15-én megtartott rendes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Csörögi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Irodahelyisége
2135 Csörög, Arany János utca 53.
Jelen vannak:
Virág József elnök
Nagy Alexandra Anikó elnök-helyettes
Lakatos Adrienn tag
Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Rigó Tímea pénzügyi előadó
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti.
Virág József elnök 13 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és köszönti a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, így az ülés 3 fővel
határozatképes.
Virág József elnök ismerteti az ülés napirendjét.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2018. február 15-én rendes nyílt ülése kezdetén, Virág
József elnök által ismertetett, és kiegészített napirendet – 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - elfogadta Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, amely az
alábbi:

NAPIREND
NYÍLT ülés:

1.) Döntés az elnöki, elnökhelyettesi, képviselői tiszteletdíjak megállapításáról
Előterjesztő: Virág József elnök
2.) Döntés a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről
Előterjesztő: Virág József elnök
3.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előterjesztő: Nagy Alexandra Anikó elnök-helyettes

4.) Egyebek

Napirend
1.) Döntés az elnöki, elnökhelyettesi, képviselői tiszteletdíjak megállapításáról
Előterjesztő: Virág József elnök
Virág József elnök ismerteti, A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIXI. törvény (a
továbbiakban: Njtv.) 109. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete az
elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának
– a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése
nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Kiemelendő, hogy a tiszteletdíjak, természetbeni juttatás megállapítása nem kötelező, csupán
lehetőség. Tehát mindenekelőtt a képviselő-testületnek azt kell megfontolnia, hogy kíván-e
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást megállapítani.
A tiszteletdíj mértékével összefüggésben az Njtv. az alábbi szabályokat rögzíti:
-

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a
mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka. (Njtv.
109. § (3) bekezdés)
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
Költségvetési törvény) meghatározza, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 132. § szerinti illetményalap 38 650 forint.
Ennek értelmében tehát az elnök tiszteletdíja legfeljebb 38 650 Ft lehet, ezt nem haladhatja meg,
természetbeni juttatása pedig a 19 325 Ft összeget nem haladhatja meg.
Az Njtv. tehát meghatározza az elnöki tiszteletdíj maximális összegét, a konkrét összeget a
képviselő-testület állapítja meg saját költségvetése terhére, a tiszteletdíj megállapítása során
törvényi követelmény annak figyelembe vétele, hogy a megállapított tiszteletdíj nem
veszélyeztetheti a nemzetiségi közfeladat-ellátást. (Njtv. 109. § (1) bekezdés)
Az Njtv. 153. § (2) bekezdése az alábbi szabályt tartalmazza: „Ahol e törvény eltérően nem
rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok
tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költség-átalányára a polgármesteri
tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.”
A nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíját is havi rendszerességgel kell megállapítani,
nem lehet „egyszeri” tiszteletdíjról rendelkezni.
A tiszteletdíjakról való döntéshozatal tekintetében elsőként az elnök havi tiszteletdíját kell
megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási alapul az elnökhelyettesi, illetve a képviselői
tiszteletdíj meghatározásához.

-

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el
az elnök részére megállapított összeget. (Njtv. 109. § (7) bekezdés)



A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi
önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál. (Njtv. 109. § (9) bekezdés)

Összegezve tehát megállapítható, hogy az Njtv. differenciáltan szabályoz a tiszteletdíjak összegét
illetően attól függően, hogy elnöki, elnökhelyettesi, vagy képviselői tisztségről van szó. Az egyes
tisztségek más-más kötelezettséget rónak az érintettekre, így ezen kötelezettségbeli különbségek
megnyilvánulnak a tiszteletdíjak megállapítható összegében is.
Ebből az is következik, hogy ezen önkormányzati tisztviselőkre nem állapítható meg egy
„egységes”, mindenkire megállapított tiszteletdíj, azt az ismertetett szabályok szerint és keretek
között differenciáltan kell meghatározni.
A nemzetiségi önkormányzati tisztségviselő, képviselő tiszteletdíja, illetménye és egyéb juttatása
közérdekű adat. (Njtv. 109. § (6) bekezdés)


Egyéb juttatások, előírások:
A nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület, közgyűlés képviseletében vagy a
képviselő-testület, közgyűlés illetve az elnök megbízásából végzett tevékenységével összefüggő,
általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek
kifizetését az elnök engedélyezi. (Njtv. 109. § (5) bekezdés)
Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíjat, más járandóságot – a költségtérítés kivételével – nem
vehet fel a nemzetiségi önkormányzat által létrehozott (vagy az önkormányzat részvételével
működő) bármely szervezetben, valamint olyan szervezetben, amelynek tevékenységében
tulajdonosként (résztulajdonosként), fenntartóként (részfenntartóként) közreműködik. (Njtv. 111.
§)
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevétele 781.000 Ft működési támogatással és
722.838 Ft előző évi maradvány figyelembe vételével 1.504.838 Ft.
A fenti jogszabályi rendelkezések és a pénzügyi lehetőségeink figyelembe vételével 2018. március
1. napjától az elnöki tiszteletdíjat 38.000 Ft/hó, az elnök-helyettesi tiszteletdíjat 11.500 Ft/hó és a
képviselői tiszteletdíjat 11.400 Ft/hó összegben megállapítani.
A tiszteletdíjak megállapítása – 609.000 Ft személyi juttatással és 118.755 Ft járulékéval –
727.755 Ft költségvetési kiadással biztosítható.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1/2018.(II.15.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 1.
napjától az elnöki tiszteletdíjat 38.000 Ft/hó, az elnök-helyettesi tiszteletdíjat 11.500 Ft/hó és a
képviselői tiszteletdíjat 11.400 Ft/hó összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Virág József elnök
Határidő: 2018. február 15., illetve 2018. február 28.

2.) Döntés a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről
Előterjesztő: Virág József elnök
Virág József elnök elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
26.§-a és az államháztartás rendjének végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 29.§ -a rendelkezik a nemzetiségi önkormányzatok költségvetéséről.
A 2018. évi költségvetési támogatás összege Magyarország központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása I. Működési támogatás pontja alapján 782.000 Ft tervezhető.
A 2017. évi költségvetésből maradvány igénybevétele 722.838 Ft.
Összességében a 2018. évi költségvetés főösszege: 1.504.838 Ft értékű.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és határozati
javaslatokat fogadja el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2018.(II.15.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
1. A Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában foglaltaknak történő
megfelelése érdekében az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.
2. A Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1.504.838 forintban
kiadási főösszegét 1.504.838 forintban
állapítja meg.
a) A költségvetés bevételi főösszege a Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat számára 2018. évre vonatkozóan előirányzott általános működési

támogatás 782.000 forint összegével és 722.838 forint maradvány összegével
egyezik meg.
b) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait az 1. melléklet
szerint hagyja jóvá.
c) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.
melléklet szerint hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3.
melléklet szerint hagyja jóvá.
e) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 4.
melléklet szerint hagyja jóvá.
f) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetésben előírt bevételt beszedje, a
jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
4. A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.
január 1. napjától kell alkalmazni a költségvetési évre vonatkozóan.
Határidő: 2018. február 15., illetve értelemszerűen
Felelős: Virág József elnök

3.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előterjesztő: Nagy Alexandra Anikó elnök-helyettes

Nagy Alexandra Anikó elnök-helyettes elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő a
megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a
vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e
törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem
gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban,
költségtérítésben.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy
legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az
ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő
hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat képviselői a fenti
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a
képviselők eleget tettek.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2018.(II.15.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
vagyonnyilatkozat-tételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi.

a

képviselők

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Virág József elnök

4.) Egyebek

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Virág József elnök a Képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Virág József a Képviselő-testület nyílt, rendes ülését 14 óra 50 perckor
bezárta.

k.m.f.

Virág József
elnök

Nagy Alexandra
tag

