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7/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. szeptember 01-én 13 órakor  

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre 

képviselői (A jelenlévő képviselők száma: 2 fő)  

 

Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Érdeklődőként jelen van: Fodor Ákos képviselő 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 2 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Erdei-Nagy Imre képviselő legyen. 

 

A szavazásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő 2 képviselője vett részt. 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv 

hitelesítőre tett javaslatot. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolja, hogy vegyék fel a 

napirendi pontok közé a 2015. évi költségvetés előirányzatának módosítására vonatkozó 

javaslatot, valamint a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.10.) határozat módosításáról 

szóló előterjesztést, melyeket a 2015. évi I. féléves költségvetés beszámolója előtt 

tárgyaljanak. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A szavazásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő 2 képviselője vett részt. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9/2015. 

(IX.01.) Kt. Határozata a napirend kiegészítéséről 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé az alábbi 

előterjesztéseket: 

- 2015. évi költségvetés előirányzatának módosítása 

- 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.10.) határozat 

módosítása 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  Javasolta, hogy fogadják el 

azt ülés napirendjét a fenti kiegészítésekkel. 

 

A szavazásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő 2 képviselője vett részt. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal elfogadta az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirend: 

1./ 2015. évi költségvetés előirányzatának módosítása 

     Előadó: elnök 

2./ 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.10.) határozat módosítása 

     Előadó: elnök 

3./A 2015. évi költségvetés I. félévi beszámolója 

     Előadó: elnök 

 

 

1./ 2015. évi költségvetés előirányzatának módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az államháztartáson belülről 

kapott működési célú támogatás eredeti előirányzata 380 e. Ft, a teljesítés 563 e. Ft, 148,16%. 

Az előirányzat túllépés a Kincstártól kapott feladat alapú kiegészítő támogatás miatt 

keletkezett, melynek átvezetése szükséges. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kérte, hogy szavazzanak a 

2015. évi költségvetés előirányzat módosításáról. 

 

A szavazásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. 

(IX.01.) Kt. Határozata a 2015. évi költségvetés 

előirányzatának módosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy elfogadja a 2015. évi költségvetés előirányzatának 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

Feladat alapú támogatás 

Bevételi előirányzat (eFt-ban) 

  
   

Növekedés 
(+) 

Csökkenés 
(-) 

011140 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége   

0916023 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok 183  
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Kiadási előirányzat (eFt-ban) 

  
 
  

Növekedés 
(+) 

Csökkenés 
(-) 

011140 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége   

0533793 Más egyéb szolgáltatások 144  

053513 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 39  

 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2./ 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.10.) határozat módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A fenti előirányzat 

módosítás miatt szükséges a 2015. évi költségvetésről szóló  2/2015. (II.10.) határozat 

módosítása. Kérte, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a 2/2015. (II.10.) határozat 

módosítását. 

 

A szavazásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 11/2015. 

(IX.01.) Kt. Határozata a 2015. évi költségvetésről szóló 

2/2015. (II.10.) határozat módosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a 2015. évi költségvetést az alábbiak szerint 

módosítja: 

 
költségvetési bevétel 563 E Ft-ban 

költségvetési kiadás (Dologi) 568 E Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összege 

-ebből működési 

           felhalmozási 

-5 E Ft-ban 

-5 E Ft 

     E Ft 

 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 
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3./A 2015. évi költségvetés I. félévi beszámolója 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Elmondta, hogy a 2015. évi 

költségvetés I. félévi módosított előirányzata 385 eFt., a teljesülés 177 eFt., ez 45,97 %-nak 

felel meg. Ebből a dologi kiadások teljesítése 177 eFt., ez az időarányostól kevesebb.  

Kérte, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

szóló beszámolót. 

 

A szavazásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2015. 

(IX.01.) Kt. Határozata a 2015. évi költségvetés I. félévi 

beszámolójáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy az előterjesztés szerint elfogadja a 2015. évi 

költségvetés I. félévéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke az ülést 13 óra 30 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Dési Petra 

jegyzőkönyvvezető 


