Jegyzőkönyv
2/2012. sz. ülés
Készült: 2012.04.19-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4
kisebbségi képviselőből 4 jelen van. Az elnök megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel a
képviselőkhöz időben megérkezett. Ezt követően az elnök Pencz Ferenc személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyv
hitelesítőjére, mely javaslatot a testület egyhangúan jóváhagy, majd az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére,
melyet a jelenlévők az alábbiak szerint, egyhangúan elfogadnak:
Napirend:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: elnök
2./ A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: elnök
3./ A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: elnök
4./ A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megvitatása
Előadó: elnök
5./ Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az ösztöndíjak kifizetésre kerültek, a hiánypótlás a tavalyi
rendezvénypályázattal kapcsolatosan már régen becsatolásra került, a támogatás még nem érkezett meg. A
támogatáskezelő tájékoztatása szerint már a MÁK-nál utalásra és 1-2 héten belül megérkezik a számlára. Az elnök
elmondja, hogy az önálló számla megnyitása megtörtént, a körjegyző megbízása alapján az önkormányzatnál az
ellenjegyzési jogot a Hegyiné gyakorolja. Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a feladatalapú támogatás
igénylésére az idén nem kellett pályázatot benyújtani, az elektronikus úton beérkezett jegyzőkönyvek alapján
döntik el a támogatás mértékét. Az elnök elmondja, hogy a megyei roma önkormányzat tájékoztatása szerint a gátőr
illetve a szociális hálóval kapcsolatos képzést és foglalkoztatást szeptember környékén fogják indítani.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
6/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi RNÖ Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt eseményekről jóváhagyja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2012.(IV.19.)RNÖ határozat
A Dunafalvi RNÖ Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt eseményekről jóváhagyja.
2. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosítására vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az elnök
elmondja, hogy a módosításra az állami támogatás tervezetthez képesti 50%-os csökkenése és az elnyert feladatalapú támogatás valamint a kiadások tervezetthez képesti eltérő teljesülése miatt van szükség és így a költségvetés
főösszege 1.917ezer ft lesz az eredeti 674ezer ft helyett. Az elnök javasolja a módosítás jóváhagyását.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet javasolja elfogadásra:
7/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV
törvény 26.§-ára figyelemmel 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 1.917ezer forintban
b)
bevételi főösszegét 1.917ezer forintban hagyja jóvá.

2. A nemzetiségi önkormányzat módosított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Felelős: Vári Tibor Ádámné elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet az 7/2012.(IV.19.)RNÖ határozathoz

A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege
Módosítás
2011.év
II.
Megnevezés
ezer Ft-ban
1. Bevételek
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66
209
1
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2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások
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közlekedési költségtérítés
b) szakmai anyag (SANSZ előfizetés)
c) egyéb kiadások
egyéb készletbeszerzés
nem adatátviteli célú távközlési díj
szállítási költség
vásárolt közszolgáltatások
áfa
belföldi kiküldetés
reprezentáció
egyéb folyó kiadás
adók,díjak
d) pénzeszközátadás (működési célú)
ÁMK
karácsonyi csomag
Majális támogatása
e) felhalmozási célú Kisebbségi Közösségi Tér
pályázati önerő
f) Kisebbségi nap
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A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
7/2012.(IV.19.)RNÖ határozat
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
c)
kiadási főösszegét 1.917ezer forintban
d)
bevételi főösszegét 1.917ezer forintban hagyja jóvá.
2. A nemzetiségi önkormányzat módosított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú
melléklet tartalmazza.
Felelős: Vári Tibor Ádámné elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet az 7/2012.(IV.19.)RNÖ határozathoz
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege
Módosítás
2011.év
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KIADÁSOK ÖSSZESEN
674
1 917
3. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2011. évi zárszámadására vonatkozó
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kalányos: Miért lett olyan sok a reprezentációs kiadás?
Váriné: A nemzetiségi nappal kapcsolatos kiadások egy része itt lett lekönyvelve. Látható, hogy elég sok a
pénzmaradvány. Ennek oka, hogy a pályázati támogatások nem úgy érkeztek mint azt eredetileg várta és
emiatt visszafogta a kiadásokat. Javasolja, hogy döntsön a testület pénzmaradvány felhasználásának

céljáról olya módon, hogy induljon el az önkormányzat foglalkoztatási pályázaton és ennek önrészeként
legyen felhasználva az összeg.
Pencz: Egyet ért az ötlettel, bár ebből a pénzből nem sok embert lehet felvenni.
Váriné: Annak a néhánynak is nagy segítség lenne, aki így munkához jut.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök a meghívó melléklete szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
8/2012.(IV.19.)RNÖ önkormányzati határozat
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (3)bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 2011.évi költségvetésének
végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozik.
2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel, tulajdonában álló gazdálkodó
szervezettel nem rendelkezik.
3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
e)
kiadási főösszegét 1.138ezer forintban
f)
bevételi főösszegét 1.914ezer forintban hagyja jóvá.
4. A nemzetiségi önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a 2011. évben nem valósított meg
olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a
költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése a 2011. évben nem volt.
6. A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott ilyen jellegű áthúzódó
kötelezettséget sem vállalt.
7. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának terhére a 2012. évben közfoglalkoztatási pályázatot
kíván benyújtani, melynek keretében roma foglalkoztatottat kíván alkalmazni.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegének 2011. évi teljesülését közgazdasági tagolásban az 1.
számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzeszközeinek 2011. évi változását a 3. számú
melléklet tartalmazza.
Felelős: Vári Tibor Ádámné elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet a 8/2012.(IV.19.)RNÖ határozathoz
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülése
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2. számú melléklet a 8/2012.(IV.19.)RNÖ határozathoz
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása 2011.
3. számú melléklet a 8/2012.(IV.19.)RNÖ határozathoz
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek 2011. évi változása
Nyitó pénzkészlet (2011. január 1.)
2011. évi bevételek
2011. évi kiadások
Záró pénzkészlet (2011. december 31.)

108ezer ft
1.806ezer ft
- 1.138ezer ft
776ezer ft

4. napirendi pont
Az elnök a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésre és határozat-tervezetre hivatkozva elmondja, hogy a
törvényességi észrevételt a szeremlei nemzetiségi önkormányzat kapta írásban, de mivel az általuk hozott határozat
analóg a testület 2/2012.(II.9.) határozatával, ezért szükséges ennek a határozatnak a módosítása is. Az elnök kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
9/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal IB001/2095-1/2012. számú törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget téve úgy határoz, hogy 2/2012.(II.9.)RNÖ
határozatának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bankszámlával kapcsolatosan rendelkezési jogosultsággal az elnököt és Kalányos Istvánt ruházza fel.”
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a BKMKH Törvényességi Főosztályát értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
9/2012.(IV.19.)RNÖ határozat
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
I-B001/2095-1/2012. számú törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget téve úgy határoz, hogy
2/2012.(II.9.)RNÖ határozatának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bankszámlával kapcsolatosan rendelkezési jogosultsággal az elnököt és Kalányos Istvánt ruházza fel.”
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a BKMKH Törvényességi Főosztályát
értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy megjelentek Wekerle Sándor Alapkezelő rendezvény és tábor
pályázatai, melynek benyújtási határideje április 30. Mivel a tavalyi évben mind a rendezvény, mind a hitéleti
pályázaton nyert az önkormányzat, most azt javasolja, hogy nemzetiségi tábor megvalósítására, a kulturális
rendezvényeknél roma táncoktatásra nyújtson be az önkormányzat pályázatot. Az elnök kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kalányos: A táncoktatáshoz lesz olyan oktató, akinek költségei elszámolhatók a pályázat keretében?
Váriné: Úgy gondolja, hogy lesz ilyen, bár lehet hogy az igazgatói elfoglaltsága miatt nem fogja tudni vállalni.
Kéri, hogy a pontos költségek ismerete nélkül is hozza meg a testület a határozatot a benyújtásról, a
következő ülésen úgyis beszámol arról, hogy sikerült-e oktatót szerezni, mert csak akkor lesz a pályázat
benyújtva.
Az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
10/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete roma tánc oktatás megvalósítására pályázatot
nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása – kulturális
programok” pályázatára.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
10/2012.(IV.19.)RNÖ határozat
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete roma tánc oktatás megvalósítására
pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása –
kulturális programok” pályázatára.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
Az elnök elmondja, hogy a balatonfenyvesi tábor költsége 736.209,- ft lenne, melyben a szállás, az étkezés és az
utazási költség szerepel. A programok szervezésében oktatók lennének segítségére, akik az előzetes egyeztetések
alapján nem kérnek díjat. A pályázatban 336.000,- ft támogatást kérne az önkormányzat és 400.209,- ft önrészt
vállalna fel. Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Pencz: Helyesli a pályázat benyújtását, mert egyébként nincs pénze a családoknak arra, hogy táborba küldjék a
gyerekeket. A tábort nem tudná az önkormányzat egyedül megvalósítani, úgyhogy indokolt a pályázat
benyújtása.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
11/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonfenyvesi roma nemzetiségi tábor
megvalósítására 336.000,- ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő „Nemzetiségi
kulturális kezdeményezések támogatása – nemzetiségi táborok” pályázatára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges 400.209,- ft önrészt 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
11/2012.(IV.19.)RNÖ határozat
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonfenyvesi roma nemzetiségi tábor
megvalósítására 336.000,- ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelő
„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása – nemzetiségi táborok” pályázatára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a program megvalósításához szükséges 400.209,- ft önrészt 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.04.30.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kalányos: A 2011. évi zárszámadás tárgyalásakor szó volt arról, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatási

pályázatot nyújt be. Javasolja, hogy erről hozzon a testület külön határozatot is, mert amikor kiírja a
munkaügyi a központ a pályázatot, akkor az elnöknek a határozat birtokában azonnal van lehetősége eljárni.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
12/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Bajai
Munkaügyi Központhoz közfoglalkoztatási céllal pályázatot kíván benyújtani, melyhez a szükséges önrészt 2011. évi
pénzmaradványa terhére 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a pályázat elkészítésére, benyújtására és felhatalmazza a pályázat
benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.06.30.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
12/2012.(IV.19.)RNÖ határozat
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Bajai Munkaügyi Központhoz közfoglalkoztatási céllal pályázatot kíván benyújtani, melyhez a szükséges
önrészt 2011. évi pénzmaradványa terhére 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a pályázat elkészítésére, benyújtására és felhatalmazza a pályázat
benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.06.30.
Az elnök javasolja, hogy hozzon a testület határozatot a májusi mórahalmi kirándulásról is. Elmondja, hogy az
előzetes számítások szerint az önkormányzati közösségi busszal, önkéntes sofőrrel május 19-én kerülne sor a
kirándulásra, kb. 120ezer ft-ba kerülne.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
13/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. május
19-ére kirándulást szervez Mórahalomra, melyre 2012. évi költségvetése terhére 120.000,- ft-t biztosít.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.05.19.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
13/2012.(IV.19.)RNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012.
május 19-ére kirándulást szervez Mórahalomra, melyre 2012. évi költségvetése terhére 120.000,- ft-t biztosít.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.05.19.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

Kmf.
Vári Tibor Ádámné
RNÖ elnök

Pencz Ferenc
jkv.hitelesítő

