SZIKSZÓI RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: Sz/471-3/2012.
Jegyzőkönyv
Készült 2012. április 18. napján 15.00 órakor a Szikszói Polgármesteri Hivatal jegyzői
tárgyalójában tartott Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
ülésén.
Jelen vannak:

Szántói Béla elnök
Mokrai Zoltán elnökhelyettes
Koscsó Ernő képviselő

Szántói Béla elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így
azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Koscsó Ernő képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítő
személyére tett javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Szántói Béla elnök javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa
ülését, az alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ 2011. évi költségvetési zárszámadás elfogadása
2./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
3./ Nyári kirándulás megbeszélése
4./ Nemzetiségi konferenciáról beszámoló
- Indítványok, bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti
napirend szerint tartja ülését.
NAPIREND:
1./ 2011. évi költségvetési zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Szántói Béla elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők, elfogadásra javasolja a
zárszámadást.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület azt előterjesztést egyhangúlag elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 4/2012.(IV.18.) HATÁROZAT
Tárgy: 2011. évi költségvetési zárszámadás elfogadása
A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) d.) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő
határozatot hozza.
1.§
A Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
272 E Ft
225 E Ft_______
47 E Ft

Bevételi főösszeggel
Kiadási főösszeggel__________
Pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
2 §.
A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását
részletesen a következők szerint állapítja meg.
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1.számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és
kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként,bevételeit forrásonként, továbbá az
éves létszám előirányzatot a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 4. sz. mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3.§.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a pénzmaradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
A Nemzetiségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott zárszámadási
határozatot a helyi önkormányzat polgármestere részére továbbítsa.
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.
2./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: elnök
Szántói Béla elnök: szóbeli előterjesztésében elmondja, elhangzott a nemzetiségi
konferencián, hogy a Szikszó Város Önkormányzatával 2010. november hónapban kötött
együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni, ezért javasolja, fogadjanak el egy
határozatot, melyben kérik Szikszó város jegyzőjét, hogy az önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a törvénynek megfelelően készítse elő, június
1-ig ezt felül kell vizsgálni, a 2012. májusi testületi ülésre a jegyző vigye be Szikszó Város
Képviselő-testülete elé. Javasolja továbbá, hogy miután a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
neve ez évben - törvényi szabályozás miatt - megváltozott, a képviselő-testület az
Együttműködési Megállapodást módosítsa úgy, hogy ahol az Együttműködési

Megállapodásban „Ruszin Kisebbségi Önkormányzat” megnevezés szerepel, helyette
„Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat” szerepeljen, illetve ahol a „kisebbségi
önkormányzat” megnevezés szerepel, helyette „nemzetiségi önkormányzat” megnevezés
legyen.
A képviselő-testület Szántói Béla elnök szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 5/2012.(IV.18.) HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Szikszói Ruszin
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
között
megkötésre
került
Együttműködési Megállapodás módosítása
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
között 2010. november hónapban megkötésre került Együttműködési Megállapodást az
alábbiak szerint módosítja.
Ahol „Ruszin Kisebbségi Önkormányzat” megnevezés szerepel, mindenütt „Szikszói Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat” megnevezésre változik, illetve ahol „kisebbségi önkormányzat”
megnevezés van, mindenütt „nemzetiségi önkormányzat” megnevezésre változik.
Az Együttműködési Megállapodás egyéb részei változatlanul maradnak.
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr.Ronyecz
Róbertet Szikszó város jegyzőjét, hogy a Szikszó Város Önkormányzatával 2010.
novemberében megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát készítse elő és a
képviselő-testület 2012. májusi ülésére terjessze a testület elé.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal, illetve 2012. május 31.
3./ Nyári kirándulás megbeszélése
Előterjesztő: elnök
Szántói Béla elnök: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy május vége – június eleje között
egy egynapos kirándulás lenne Ópusztaszerre, valamint július vagy augusztus hónapban a
szlovákiai Bártfa környékére mennének kirándulni. Kéri a képviselőket, fogadják el a szóbeli
előterjesztését.
A képviselő-testület Szántói Béla elnök szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 6/2012.(IV.18.) HATÁROZAT
Tárgy: Nyári kirándulás
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy május
vége – június eleje között egy egynapos kirándulást szervez Ópusztaszerre, valamint július
vagy augusztus hónapban a szlovákiai Bártfa környékére szervez kirándulást.
Felelős: elnök
Határidő: folyamatos

4./ Nemzetiségi konferenciáról beszámoló
Előterjesztő: elnök
Szántói Béla elnök: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy részt vett a nemzetiségi
konferencián, röviden beszámol az ott elhangzottakról. Elmondja, hogy az elhangzottak egy
részét már megvalósították, pl. az egyéni számlanyitás megtörtént, az együttműködési
megállapodás felülvizsgálata szintén megtörtént. Kéri a képviselőket, határozattal fogadják el
a beszámolóját.
A képviselő-testület Szántói Béla elnök szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 7/2012.(IV.18.) HATÁROZAT
Tárgy: Nemzetiségi konferenciáról szóló beszámoló elfogadása
A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szántói Béla elnöknek a
nemzetiségi konferenciáról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
Felelős: elnök
Határidő: folyamatos
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja.
Kmf.

Szántói Béla s.k.
elnök

Koscsó Ernő s.k.
hitelesítő

