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Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

szeptember 27-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. szeptember 27.-i rendes nyílt ülése 

kezdetén, Virág József elnök által ismertetett napirendet kiegészíti azzal, hogy az óvodával 

együttműködési megállapodás előkészítését meg kell kezdeni – 3 igen szavazat, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, amely az alábbi:  

  

 

N A P I R E N D  

 

NYÍLT ülés:  

 

1. Beszámoló a 2017. évi működési célú támogatás felhasználásával kapcsolatos 

beszámolási kötelezettség teljesítéséről     

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

2. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

módosítása 

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

3. Tájékoztató a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének 2018. évi utóellenőrzéséről 

Előterjesztő: Virág József elnök 
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4. Egyebek: Csörögi Csiri-Biri óvodával kötendő együttműködési megállapodás  

   Előterjesztő: Virág József elnök 

 

 

Napirend 

 

1. Beszámoló a 2017. évi működési célú támogatás felhasználásával kapcsolatos 

beszámolási kötelezettség teljesítéséről     

       Előterjesztő: Virág József elnök 

 

Virág József elnök elmondja, hogy Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 

évi működési támogatással összefüggő beszámolási kötelezettségét az ENTO/69/2017. iktatószámú 

Támogatói Okirat írja elő. A támogatói okirat szerint a beszámoló tartalmi elemei: 

- a pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásról, valamint 

- a szakmai tájékoztatás a támogatás felhasználásáról legfeljebb két oldal terjedelemben.  

A pénzügyi kimutatás és a szakmai tájékoztatás kizárólag együtt tekinthető beszámolónak. 

A támogatói okiratban meghatározott követelmények figyelembevételével elkészült beszámolót az 

előterjesztés melléklete tartalmazza, és egyben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Támogató 

számlaszámára - a 2017. évi működési támogatásból fel nem használt 491.108 Ft. és 11.806 Ft ügyleti 

valamint késedelmi kamat -  összesen 502.914 Ft átutalása megtörtént. Az Önkormányzat a támogatás 

felhasználásról köteles beszámolót készíteni és átadni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi 

és Nemzetiségi Támogatások Osztálya részére. A Támogató részéről a beszámoló elfogadására és a 

teljesítésigazolásra a Támogató belső szabályzata szerinti személy jogosult. A Támogató a beszámolót 

a beérkezést követő egy éven belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról. A 

Támogató a beszámoló elfogadásáról a honlapján történő közzététellel értesíti az Önkormányzatot. 

    

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 

 

6/2018.(IX.27.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. 

évi működési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Virág József elnök 

Határidő: 2018. szeptember 27.   
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2. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

módosítása 

       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 1.171.536 Ft tervezhető. A 2017. évi 

költségvetésből maradvány igénybevétele 722.838 Ft.  Összességében a 2018. évi 

költségvetés főösszege: 1.894.374 Ft értékű. 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 

 

 

7/2018.(IX.27.) 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   1.894.374     forintban 

kiadási főösszegét   1.894.374     forintban 

            állapítja meg. 

 

a) A költségvetés bevételi főösszege a Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat számára 2018. évre vonatkozóan előirányzott általános működési 

támogatás 1.171.536 forint, a feladatalapú támogatás 206.936 forint összegével, a 

működési célú támogatás 964.600 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. 
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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. szeptember 27., illetve értelemszerűen  

Felelős: Virág József elnök 

 

 

3. Tájékoztató a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének 2018. évi utóellenőrzéséről 

      Előterjesztő: Virág József elnök 

 

 

Virág József elnök elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei 

Igazgatóság a 20016. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél. 

Az ellenőrzést követően az Önkormányzat elkészítette az intézkedési tervet, amelyeket az 

Igazgatóság elfogadott. Az Igazgatóság 2018. évi utóellenőrzése a jóváhagyott intézkedési 

tervekben foglalt intézkedések végrehajtásának vizsgálatára terjedt ki. Az utóellenőrzés célja 

volt bizonyosságot szerezni az elfogadott intézkedések végrehajtásáról annak érdekében, hogy 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 

Korm. rendelet és a 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet jogszabályi előírásai érvényesüljenek az 

ellenőrzött szervezeteknél. Az utóellenőrzésről készült BPM-ÁHI/2891-11/2018. iktatószámú 

ellenőrzési jelentés (1. számú melléklet) megállapítása szerint az Önkormányzat az 

intézkedési tervben megjelölt határidőre megküldte az intézkedések végrehajtásáról szóló 

beszámolót, és ezzel az együttműködési kötelezettségnek eleget tett. A 2018. április 27.-én 

megkezdett és 2018. május 26. napján lezárult. utóellenőrzés megállapította, hogy az 

Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatokat az előírt határidőre megvalósította. 

Az ellenőrzési jelentés további javaslatot nem tartalmaz, ezért további intézkedés nem 

szükséges.  Az ellenőrzés felhívja a figyelmet az operatív gazdálkodási jogkörök szabályszerű 

alkalmazására, továbbá a szabályzatok jogszabályváltozásokhoz igazodó, folyamatos 

aktualizálására.   

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót 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 
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8/2018.(IX.27.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar 

Államkincstár által végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 2018. évi 

utóellenőrzéséről szóló tájékoztatót.   

 

Felelős: Virág József elnök 

Határidő: 2018. szeptember 27. 

 

 

 

4. Egyebek: Csörögi Csiri-Biri óvodával kötendő együttműködési megállapodás  

      Előterjesztő: Virág József elnök 

 

Virág József elnök elmondja, hogy tárgyalást folytatott a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

vezetőjével, az intézmény és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködés 

lehetőségeiről. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, amely 

lehetővé fogja tenni az intenzív kapcsolatot.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

9/2018.(IX.27.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 

együttműködési megállapodás megkötését a Csörögi Csiri-Biri Óvodával. Felkéri az elnököt a 

szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás előkészítésére.  

Felelős: Virág József elnök 

Határidő: 2018. szeptember 27. 

 

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 55 

perckor bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

Virág József                        Lakatos Adrienn  

                                          elnök                                              tag 


