2.
Jegyzőkönyv
a Képviselő-testület 2018. május 29.-én megtartott
rendes nyilvános üléséről

Tartalmazza: 4-5/2018.(V.29.) számú határozatokat
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Jegyzőkönyv

Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
május 29.-én megtartott rendes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Csörög 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 15 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és köszönti a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, az ülés 3 fővel
határozatképes.
Virág József elnök ismerteti az ülés napirendjét.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2018. május 29.-i rendes nyílt ülése kezdetén,
Virág József elnök által ismertetett 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 Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
(zárszámadásáról) és maradványának megállapításáról
Előterjesztő: Virág József elnök
2. Egyebek
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végrehajtásáról

Napirend
1. Döntés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
(zárszámadásáról) és maradványának megállapításáról

végrehajtásáról

Virág József elnök ismerteti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 93.§ (3) bekezdés rendelkezése szerint az Önkormányzat zárszámadását
az elnök úgy kell beterjessze a képviselő-testület elé, hogy a képviselő-testület elé terjesztését
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig, azaz május 30-áig hatályba lépjen.
A zárszámadási határozati javaslat az Áht. rendelkezéseinek figyelembe vételével került
összeállításra.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglalt
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4/2018.(V.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
1. A Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását
1.365.712 forint bevételi főösszegben
642.922 forint kiadási főösszegben
722.790 forint maradvány összegben
állapítja meg.
2. A 2017. évi költségvetés bevételi főösszege a Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat számára 2017. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás
1.365.712 forint, a feladat alapú 214.208 forint összegével, a működési bevétel
782.000 forint és 369.485 forint maradvány összegével egyezik meg.
3. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a határozat 1.
melléklete tartalmazza.
4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a határozat 2. melléklete tartalmazza.
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszközeinek változását a határozat 3.
melléklete szerint hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a határozat 4. melléklete szerint hagyja
jóvá.
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7. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2017. évi előirányzatát
felújításonként a határozat 5. melléklete szerint állapítja meg.
8. Az önkormányzat könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról,
valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközökről az önkormányzat vagyonkimutatását a
határozat 6.1., 6.2. és 6.3 mellékletek szerint állapítja meg.
9. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntését, hitelállományát 0 forintban állapítja
meg.
10. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható összegét 0 forintban állapítja
meg.
11. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait 0
forintban állapítja meg.
12. Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatását 0 forintban állapítja meg.
Határidő: 2018. május 29.
Felelős: Virág József elnök

2. Egyebek
2.1. Virág József elnök ismerteti, hogy a nyári időszakban a településen élő gyermekek
tartalmas szünidei programjaihoz, a nyári élmények biztosításához a korábbi évekhez
hasonlóan kirándulás szervezésével kívánnak hozzájárulni. A kirándulás 100.000 Ft-os
költsége a 2018. évi költségvetés terhére biztosítható.
Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a kirándulás megszervezését és annak költségét,
valamint a határozati javaslatot fogadják el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5 /2018. (V.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
nyári szünidőben a csörögi gyermekek részére kirándulást szervez, amelyre a 2018. évi
költségvetésből 100.000 forintot biztosít.
Felelős:
Határidő:

Virág József elnök
2018. május 29., a költségekkel való elszámolásra 2018. szeptember 15.
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2.2.
Virág József elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a 2017. évben lefolytatott ellenőrzésre jóváhagyott
intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzését végzi. A helyszíni ellenőrzés időpontja:
2018. június 4. Az utóvizsgálat eredményéről, annak lezárását követően tájékoztatja majd a
képviselő-testületet.
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 16 óra 05
perckor bezárta.
k.m.f.

Virág József
elnök

Nagy Alexandra Anikó
elnök-helyettes
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