
Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.                 

február 13-án du. 13:00 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 

                                   Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető                                     

   

Varga Ferenc elnök 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.  

 

1/2020. (II.13.) 
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 ismertette a meghívó szerinti (1. sz. melléklet) napirendi pontokat. 

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

                            

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

2/2020. (II.13.) 
Tárgy: Napirend elfogadása 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.  

 

1./ Elnök beszámolója az eltelt időszakról 

2./ 2020. évi költségvetés elfogadása 

3./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési  

     megállapodás felülvizsgálata 

4./ Egyebek   

 

 

1. NAPIRENDI PONT 
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ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak január 31-ig 

voltak határidős elvégzendő feladataik. Eddig az időpontig kellett leadniuk a 

vagyonnyilatkozataikat, ezt megtették. Továbbá a 2019. évi működési támogatás elszámolása 

beadásra került a gazdálkodási osztály segítségével a támogató felé. Megkérdezte, hogy van-e 

kérdés hozzászólás? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha elfogadják az elnök beszámolóját 

az eltelt időszakról, kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

3/2020. (II.13.) 
Tárgy: Az elnök beszámolója az eltelt időszakról 

 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eltelt 

időszakról szóló elnöki beszámolót elfogadta.  

 

2. NAPIRENDI PONT 

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA 

 

Varga Ferenc elnök átadta a szót Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezetőnek.  

 

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat 2020. 

évi költségvetése alapvetően a működési célú bevételekre irányul, hiszen ezt ismerik 

pontosan, illetve az előző évről áthozott maradvánnyal tudnak számolni. Ezek szerint az állam 

által folyósított támogatás l.040.000,- forint, a számlán a tavalyi évről megmaradt 178.270,- 

forint, ez az előző évi feladatalapú támogatásból maradt meg. Ezt tovább viheti az 

önkormányzat és ezzel gazdálkodhat. Amennyiben az önkormányzat évközben kap 

feladatalapú támogatást, akkor a költségvetést módosítani szükséges. A bevételi és kiadási 

összesen 1.218.270,- forint. A működési célú támogatásnál meghatározott a felhasználói 

jogosultság, dologi kiadásra lehet felhasználni, ennek megfelelően történt meg a 2019. évi 

elszámolás is. (2. sz. melléklet) 

 

Varga Ferenc elnök kiegészítésül elmondta, hogy az 1.040.000,- forint támogatást több 

részletben fogják megkapni. Az első részlet január 31-ig megérkezett a számlájukra. A 

második részlet augusztus 31-ig fog megérkezni. A feladatalapú támogatás elsőkörös 

pontszámait március 31-ig közlik, majd kis idő elteltével, mely a fellebbezésre ad lehetőséget, 

közlik a végleges pontszámokat. Bízik abban, hogy az idén is sikeresek lesznek a feladatalapú 

támogatás pontszámait illetően. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem 

volt kérte a képviselőket, ha elfogadják a 2020. évi költségvetést, kézfeltartással jelezzék.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

4/2020. (II.13.) 
Tárgy: 2020. évi költségvetés elfogadása 
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Határozat 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXXI. törvényben 

foglaltak szerint és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesítése alapján a Szegvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.040.000 Ft működési támogatásban részesül. 

A fentieket figyelembe véve készült el a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. 

évi költségvetése. 

A 2019. évi feladatalapú támogatás maradványa 178.270,- Ft. 

 
A fentiek szerint a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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):  1 218 270 

    1.) Állami központosított támogatás:  1 040 000 

    2.) Előző évi maradvány: 178 270 

    3.) Támogatásértékű bevétel: 0 

          - Önkormányzati támogatás: 0 

          - Egyéb pénzeszközátvétel: 0 

II. Felhalmozási célú bevételek: 0 

BEVÉTELEK  MINDÖSSZESEN (I.,II.): 1 218 270 

  

 

  

KIADÁSOK:   

III. Működési célú kiadások (4..7):  1 218 270 

    4. Személyi juttatások 0 

    5. Munkaadót terhelő járulékok 0 

    6. Dologi kiadások 1 218 270 

    7. Működési célú pénzeszközátadás 0 

IV. Felhalmozási célú kiadások 0 

 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III.,IV.) 1 218 270 

  
Felelős: RNÖ elnök 

 Határidő: 2020. február 15. 

 Határozatot kapják: Szegvári RNÖ elnöke, jegyző, polgármester, 

gazdálkodási osztályvezető 

  

 

3. NAPIRENDI PONT 
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SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA 

Varga Ferenc elnök átadta a szót Dr. Szecskó Tamás jegyzőnek. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy minden évben felül kell vizsgálni az 

együttműködési megállapodást. (3. sz. melléklet) Megvannak határozva a tartalmi feltételek, 

adatok módosultak a IV. 3. pontjánál a 3A Takarékszövetkezet helyett Takarékbank Zrt. A 

személyi-tárgyi feltételek biztosításánál kiegészítésül bele került az együttműködési 

megállapodásba, hogy „Az eszközöket a nemzetiségi önkormányzat köteles a jó gazda 

gondosságával használni, kezelni.”  

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük? Mivel nem volt kérte, aki 

egyet ért a Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

5/2020. (II.13.) 
Tárgy: A Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

Határozat 

 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 

a Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodást. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

EGYEBEK 

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, hogy bárkinek bármilyen hozzászólása, javaslata van-e? 

Mivel nem volt megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.  

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 

                  Varga Ferenc                                                        Ajtainé Kondor Katalin 
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                      elnök                                                                          jk. hitelesítő 


