Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
.........................
Képviselő Asszony/Úr!
Helyben
.........................
MEGHÍVÓ!
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Tisztelettel meghívom Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. március 19-én (csütörtökön) 14 órakor
a tanácskozó teremben
tartandó ülésére.
TERVEZETT 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 Dunafalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: elnök
4./ A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megvitatása
Előadó: elnök
5./ Egyéb ügyek

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK!
Dunafalva, 2012-04-16
Üdvözlettel:
Vári Tibor Ádámné
RNÖ elnök
Mellékletek:
- előterjesztés és határozati javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
- előterjesztés és határozati javaslat az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
- a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele, határozati javaslat

Előterjesztés
Készült: DFRNÖ 2012. április 19-i ülésére
Tárgy: RNÖ 2011. évi költségvetésének módosítása
Készítette: Hegyiné, Gálné

Megnevezés

Módosítás
II.
ezer Ft-ban

2011.év

1. Bevételek
5
a) központosított állami támogatás

66

209
1

b) előző évi pénzmaradvány
c) kamatbevételek
d) feladatalapú támogatás
e) Bács-Kiskun megyei M.C.

08

108
25
1 495

támog
f) egyéb bevételek

80

BEVÉTEL ÖSSZESEN
2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalványok
roma ösztöndíj
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
Függó átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN
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Előterjesztés
Készült: DFRNÖ 2012. április 19-i ülésére
Tárgy: RNÖ 2011. évi zárszámadása
Készítette: Hegyiné, Gálné
Jogszabályi háttér:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében
91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket
és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a
pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek,
bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a
részesedések alakulását.
(3) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás zárszámadásának
megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten
zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete, illetve a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, illetve a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi
önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, illetve a többcélú kistérségi társulás,
jogi személyiségű társulás beszámolási feladatainak ellátásáért a 27. § (4) és (5) bekezdése szerint felelős szervezet
vezetője látja el.

Indokolás: A bevételek a 2. számú módosítást figyelembe véve 99,8%-ban teljesültek, míg a bevételek
teljesülése 59,4%. Ez utóbbinak oka, hogy a pályázati elszámolások és a támogatások megérkezésének
elhúzódása miatt nem mert az önkormányzat egyéb, általa betervezett programok teljesítésébe belefogni.
A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évet 776ezer ft pénzmaradvánnyal zárja. A pénzmaradványt terhelő
kötelezettségeket a határozat 7. pontja tartalmazza.

Javaslat: határozati formában a RNÖ költségvetésének jóváhagyása az alábbiak szerint
…/2012.(IV.18.)RNÖ önkormányzati határozat-tervezet
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
a)
kiadási főösszegét 1.138ezer forintban
b)
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 az …/2012.(IV.18.)RNÖ határozathoz
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülése
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e) egyéb bevételek

80 100,0%
1 914 99,8%

80
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f) Kisebbségi nap
Függő átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 138 59,4%

2. számú melléklet az …/2012.(IV.18.)RNÖ határozathoz
A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása 2011.
3. számú melléklet az …/2012.(IV.18.)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

Előterjesztés
Készült: DFRNÖ 2012. április 19-i ülésére
Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Készítette: Gálné
Előzmény: jelen előterjesztés mellékleteként a képviselők kézhez kapták a kormányhivatali
törvényességi felhívást, mely a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2012.(II.9.)RNÖ
határozatával kapcsolatosan került kibocsátásra, ugyanakkor szóbeli észrevétel érkezett az
önkormányzat pénzügyi ellenjegyzőre vonatkozó határozata tekintetében azzal, hogy nem lehet
ellenjegyző a jegyző az államháztartási szabályok szerint.

Javaslat: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal való
egyetértés és a pénzügyi ellenjegyzőre vonatkozó határozat módosítása.
…./2012.(IV.18.)RNÖ határozat-tervezet
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 felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a BKMKH Törvényességi
Főosztályát értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

