Felsőtárkány Község Önkormányzata
3324 Felsőtárkány, Fő út 101.
Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157
e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. február 10. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén.
Határozat:
1/2011.( II.10.)
2/2011. (II.10.)

Tárgy:
A 2010. évi kisebbségi költségvetés
módosítása
A 2011. évi kisebbségi költségvetés elfogadása

A jegyzőkönyv vezetése a 1. oldaltól a 3. oldalig folyamatos számozással történik.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2011. február 10. 9.00 óra.
Napirendi pontok:
1. A 2010. évi kisebbségi költségvetés módosítása
Előadó: elnök
2. A 2011. évi kisebbségi költségvetés elfogadása
Előadó: elnök
3. Egyebek
Jelen vannak:
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Erdélyiné Juhász Lejla jegyzőkönyvvezető
Gubancsik Sándor elnök
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes
Gubancsik János képviselő
Gubancsik Sándor elnök:
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülésen Szabó Ödön képviselő többszöri kérés ellenére sem jelent meg,
megjelent 3 fő megállapítom, hogy a testület határozatképes.
1. Napirendi pont:
A 2010. évi kisebbségi költségvetés módosítása
Előadó: elnök
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Gubancsik Sándor elnök:
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2010. évi költségvetés módosítása az Államháztartási törvény, valamint a 2010. évi
költségvetési törvény alapján készült.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 74. §-a értelmében:
„ (3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati
előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e
módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain
átvezetendők.”
Bevételek tervezése:
A 375/2007.(XII.23.) Korm. Rendelet szerinti 2010. évi kisebbségi támogatás, működési bevétel
94 ezer Ft.
Kiadások tervezése:
A 2010. évi kisebbségi működési kiadás 94 ezer Ft, mely dologi kiadásokra fordítható.
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetést módosító határozat
bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2010. évi Költségvetési rendelet módosításába.
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2010. évi költségvetés módosítását elfogadni
szíveskedjenek.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1/2011.(II.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi kisebbségi költségvetés
módosításának bevételi és kiadási főösszegét, 94 ezer Ft-ban.
2. Napirendi pont:
A 2011. évi kisebbségi költségvetés elfogadása
Előadó: elnök
Gubancsik Sándor elnök:
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2011. évi költségvetés az Államháztartási törvény, valamint a 2011. évi költségvetési
törvény alapján készült.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. §-a értelmében:
„(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetését határozatban
állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten
épül be.”
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Bevételek tervezése:
A 375/2007.(XII.23.) Korm. Rendelet szerinti 2011. évi támogatás, működési bevétel 565 ezer
Ft.
Kiadások tervezése:
A 2010. évi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során keletkezett 60 ezer Ft maradvánnyal
növelten az éves működési kiadás 625 ezer. Ft, mely dologi kiadásokra fordítható.
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési határozat bekerül
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetésébe.
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek.
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:
Amit fontosnak tartok elmondani az, hogy ezt az összeget a települési önkormányzat is
megjeleníti a saját költségvetésében, hiszen ide érkezik a pénz, az elszámolását mi rendezzük, de
ezzel az összeggel a települési önkormányzat nem rendelkezik.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
2/2011.(II.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi kisebbségi költségvetés bevételi és
kiadási főösszegét, 625 ezer Ft-ban.
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 9.20 órakor bezárom.
k.m.f.

Gubancsik Sándor
elnök

dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

