JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácskozó
termében 2015. február 04.-én 16 óra kezdettel Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat testületi üléséről.
Jelen vannak:
Varga Piroska

RNÖ elnök

Szappan Lászlóné

RNÖ testületi tag

Csemer Norbert

RNÖ testületi tag

Beke Andrea Edit

Jegyző

Az elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes az ülést megnyitotta. A testület vita
nélkül önkéntes jelentkezés alapján egyhangú igennel Csemer Norbert lett a jegyzőkönyv
hitelesítő és Szappan Lászlónét választották jegyzőkönyv vezetőnek.

Napirendi pontok:
1. Az RNÖ 2015 évi költségvetésének elfogadásáról.
Előterjesztő: RNÖ
2. Az RNÖ és a Mátraverebély Községi Önkormányzat között Együttműködési
Megállapodás megkötése.
Előterjesztő: RNÖ
1. Az RNÖ 2015 évi költségvetésének elfogadásáról.
A működési költségvetési támogatás utalásáról a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet előírásai alapján minden év január 31-ig kell rendelkeznie az Emberi
Erőforrások Minisztériumának. E rendelkezés értelmében megszületett a döntés a települési és
területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi működési költségvetési támogatásáról.
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi működési költségvetésének
támogatási listája alapján Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
működési támogatásának összege ………,-Ft.
Varga Piroska elmondja a tagoknak, hogy 2015. évben a z előző évi pénzmaradvánnyal együtt
………. Ft áll rendelkezésre az RNÖ részére. Átadja a 2015. évi költségvetésről szóló
előterjesztést és szavazást indít ennek elfogadásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési
tervezetének határozat-javaslatát megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015.(II.04.) számú határozata
Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének bevételi
főösszegét ….. e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadási
főösszegét …. e Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket
és kiadásokat a mellékletek szerint fogadja el.
Mátraverebély Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 3
egybehangzó igen szavazattal elfogadta a 2015 évi költségvetésről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló határozatot.
Felelős: RNÖ Elnöke
2. Az RNÖ és a Mátraverebély Községi Önkormányzat között Együttműködési
Megállapodás megkötése.
Beke Andrea Edit jegyző átadja a Képviselő tagoknak az Együttműködési Megállapodás
tervezetet a Mátraverebély Községi Önkormányzat és a Mátraverebély Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között. Kéri a tisztelt Képviselő tagokat, hogy fogadják el a 2015. évre szóló
együttműködési megállapodást és egyben kéri a tagok felhatalmazását, hogy a RNÖ nevében,
az elnök aláírja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi együttműködési megállapodás
tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
A testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015.(II.04.) számú határozata
Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi együttműködési
megállapodásának elfogadásáról.

Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Mátraverebély Községi Önkormányzatával kötendő
Együttműködési Megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az Együttműködési Megállapodást
aláírja.

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy kívánnak-e hozzászólni az elhangzottakhoz vagy
bármi javaslatuk van-e.
A Tagok nem kívánnak hozzászólni.
Az elnök a testületi-ülést bezárja, megköszöni a jelenlévőknek a részvételüket.
Kelt: Mátraverebély, 2015-02-04
…………………………………..
Varga Piroska
RNÖ elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő:
…...…..………………………….
Csemer Norbert
RNÖ tag

