
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült:  Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

                február 12-én de. 10.00 órakor tartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:           Varga Ferenc elnök, 

   Ajtainé Kondor Katalin képviselő, 

                                    Mihály Mária képviselő. 

    

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  

 

   Dr. Szecskó Tamás jegyző, 

                                   Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, 

                                   Lukácsné Csurgó Csilla gazd. osztályvez. helyettes.   

   

Varga Ferenc elnök tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta 

Ajtainé Kondor Katalin képviselőt. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

 

9/2018. (II.12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása. 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésével Ajtainé Kondor Katalin képviselőt bízta 

meg. 

 

 

Varga Ferenc elnök javaslatot tett a meghívó szerinti (1. sz. melléklet) napirendi pontok 

elfogadására. Kérte, aki elfogadja, a napirendi pontokat kézfeltartással jelezze. 

                            

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

10/2018. (II. 12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Napirend elfogadása 
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Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.  

 

 

1. Elnök beszámolója az eltelt időszakról 

2. 2018. évi költségvetés elfogadása 

3. Ösztöndíj pályázat kiírása 

4. Beszámoló a ROM-RKT-18 kódszámú pályázat beadásáról 

5. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, a két ülés között beadták a ROM-RKT-18 kódszámú 

pályázatot, elkészült a beszámoló és beadásra került a 2016. évi feladatalapú támogatásokról 

és a 2017. évi működési célú támogatásokról. A testület tagjainak vagyonnyilatkozata 

leadásra került.  Kérte, aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

 

11/2018. (II.12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Az elnök beszámolója az eltelt időszakról. 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

elhangzott elnöki beszámolót elfogadta.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA 
 

Varga Ferenc elnök ismertette a második napirendi pontot (2. sz. melléklet) és átadta a szót 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezetőnek.  

 



3 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a Szegvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2018. évben 782 ezre forint támogatásban részesül. Ezt a támogatást az 

önkormányzat működési kiadásokra fordítja, előzetes megbeszélés alapján.  Az elmúlt évről 

181.964,- forint pénzmaradványa van az önkormányzatnak, feladatlapú támogatásból, 

melyből 150 ezer forintot az ösztöndíj pályázatra terveztek be átadott pénzeszközként a 

költségvetésbe. A különbözettel a 31.964,- forinttal szabadon rendelkezik az önkormányzat, 

melyet dologi kiadásra fordíthat.  A 2018. évi költségvetésben a kiadási és a bevételi összegek 

megegyeznek. 

 

Varga Ferenc elnök megkérte a képviselőket, ha elfogadják, a 2018. évi költségvetést 

kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

 

12/2018. (II.12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: 2018. évi költségvetés 

 

Határozat 

 

 

1.) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. 

számú melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21/2 Települési és 

területi nemzetiségi önkormányzatok támogatások előirányzata terhére a Szegvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 782.000 Ft működési támogatásban részesül 2018. 

évben. 

2.) A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése tekintetében a 

kiadásokat az alábbi kiemelt előirányzatonként, a bevételeket az alábbi bevételi 

forrásonként tervezi:  

 

 BEVÉTELEK: 
Megnevezés Összeg Ft-ban 

I. Működési célú bevételek (1..3):   

    1.) Állami központosított támogatás:  782.000 

    2.) Előző évi pénzmaradvány: 181.964 

    3.) Támogatásértékű bevétel: 0 

          - Önkormányzati támogatás: 0 

          - Egyéb pénzeszközátvétel: 0 

II. Felhalmozási célú bevételek: 0 

BEVÉTELEK  MINDÖSSZESEN (I.,II.): 963.964 

  

KIADÁSOK:  
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III. Működési célú kiadások (4..7):  963.964 

    4. Személyi juttatások 0 

    5. Munkaadót terhelő járulékok 0 

    6. Dologi kiadások 813.964 

    7. Működési célú pénzeszközátadás  150.000 

IV. Felhalmozási célú kiadások 0 

 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III.,IV.) 963.964 

  

Felelős: RNÖ elnök 

Határidő: 2018. február 5. 

Határozatot kapják: Szegvári RNÖ elnöke, jegyző, polgármester, gazdálkodási 

osztályvezető 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

 

 

Varga Ferenc elnök tájékoztatta képviselőket a pályázati kiírásról, illetve a benyújtandó 

nyilatkozatról (3. sz. melléklet) Megkérdezte dr. Szecskó Tamás jegyzőt, hogy szerinte 

megfelelő-e a pályázati kiírás, illetve a nyilatkozat.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte, hogyan gondolták a befogadás igazolását? 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy szerinte emeilben, vagy levélben fogják benyújtani a 

pályázatokat, a címek valamelyikén a befogadást igazolni lehet.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte, ki írja alá az igazolást? Javasolta, hogy az átvétel 

papíralapon történjen, a beadott mellékletek meglétét az átvevő nem vizsgálja.  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető javasolta, hogy a pályázathoz kapcsolódó 

nyilatkozatot két példányban nyújtsák be. Az egyik példányon lehet igazolni az átvétel 

tényét, dátummal és aláírással. 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a határidőnek azért jelölték meg az április 20-át, mert 

május 26-án lesz egy rendezvényük ahol jelképesen kiosztanának a nyertes pályázóknak 

oklevelet, vagy valamilyen más dokumentumot.  A két dátum közötti idő elég lenne arra, 

hogy a pályázatokat elbírálják, de megkellene határozni egy időpontot az elbírálás 

határidejének is. Javasolta, hogy az elbírálás dátuma május 4-e péntek legyen. A támogatói 

szerződéseket később fogják megírni. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte, hogy a támogatói szerződésben meg kell-e jelölni 

kormányzati funkciót?  
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Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető ígéretet tett arra, hogy megkérdezi a 

Kincstártól, hogy kell-e külön kormányzati funkció. 

 

 Varga Ferenc elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, vagy egyet értenek 

az elhangzottakkal.  Mivel a képviselők egyet értettek a javaslattal, az elnök kérte, hogy 

kézfeltartással jelezzék ezt. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 

határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

 

13/2018. (II.12.) SzRNÖ 

 

Tárgy: Ösztöndíj pályázat kiírása 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetértett az ösztöndíj pályázat kiírásával. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ A ROM-RKT-18 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT BEADÁSÁRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a pályázatot érvényesnek minősítették, a folyamat 

elindult. Az önrész 50 ezer forint, amiről a testület a korábbiakban már határozott. A 

pályázattal kapcsolatosan partneri szerződést kötöttek az Újszentiván Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Nemzedékek Generációja Egyesülettel, a Csongrád Megyei Bugyi István 

Kórházzal, Kistelek Városi Önkormányzattal, a Szegedi Görög Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Bánát Szerb Kulturális Egyesülettel és a Szentesi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nem volt kérte, 

aki elfogadja a beszámolót a ROM-RKT18 kódszámú pályázattal kapcsolatban 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 

határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

 

14/2018. (II.12.) SzRNÖ 

 

Tárgy: Beszámoló a ROM-RKT-18 kódszámú pályázat beadásáról 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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elfogadta ROM-RKT-18 kódszámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést. 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető megkérdezte mikor lesz a rendezvény és hol? 

 

Varga Ferenc elnök elmondta 2018. május 26-án a Kórógy-tónál lesz a rendezvény. 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

 

EGYEBEK 

 

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte van-e valakinek előterjesztése, kérdése, javaslata? Mivel 

nem volt megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

                    Varga Ferenc                       Ajtainé Kondor Katalin 

                           elnök            jkv. hitelesítő 

 


