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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 2/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. február 11-
én 16 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Jakab Sándorné elnök-helyettes,   
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző                                                   
                                                         Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                                                       
Távol maradt: Ruff Brigitta  k é p v i s e l ő 
 
 
Birkás Kálmán elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  
közül 2 fő megjelent, 1 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést 
megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándornéelnök-helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné elnök-helyettest kijelölte.  
 
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 

1./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi költségvetésének elfogadása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
2./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi költségvetésének elfogadása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
testület döntését.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
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A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatait: 
 
 
          2/2015. (II. 11.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi költségvetését a következők 
szerint fogadja el: 
 
A/BEVÉTELEK 

  
 Támogatásértékű működési bevétel   380 e Ft 
 Maradvány igénybevétele      57 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 BEVÉTEL ÖSSZESEN    437 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 

B/KIADÁSOK 
 
 Működési költségvetés kiadásai: 
  Dologi kiadások: 
   Gyógyszerbeszerzés 10 e Ft 
   Irodaszer  40 e Ft 

Élelmiszer  42 e Ft     
Egyéb anyag           140 e Ft  230 eFt 

  Szolgáltatási kiadások 
   Szállítási szolg. 50 e Ft 
   Egyéb üzemeltetés      31 e Ft   

Bank költség  30 e Ft     
  Műk.c.előz.felsz.áfa  84 e Ft       
  Műk.célú tám.ÁH-n belülre 10 e Ft  205 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 KIADÁS ÖSSZESEN    437 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 

A 2015. évi költségvetés pénzügyi mérlegét az 1.1. melléklet, a működési célú 
bevételek és kiadások mérlegét a 1.2. melléklet, a Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt 
előirányzatok szerinti bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, a kiadások és bevételek 
részletezését COFOG szerinti bontásban az 5. melléklet, az előirányzat-felhasználási 
tervet a 3. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a 4. 
melléklet tartalmazza. 
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3/2015. (II. 11.) határozat 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér  
az adósságot  keletkeztető ügyletből származó fizetési 
kötelezettség megállapításához  nem rendelkezik saját bevétellel. 
A 2016-2017-2018 években adósságot keletkeztető 
ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.  

 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes javasolta, hogy vásároljanak tombolatárgyakat az általános 
iskolai gyermekek farsangi rendezvényére.  
 
Birkás Kálmán elnök egyetértett a javaslattal. 10 ezer Ft-ot javasolt e célra. Kérte a testület 
döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
         4/2015. (II. 11.) határozat 
 
          A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
          a pápateszéri általános iskolás gyermekek farsangi 
          rendezvényét 10.000 Ft értékű tombolatárgy 
          megvásárlásával támogatja.  
          Felkéri az elnök-helyettest a tombolatárgyak 
          beszerzésére és átadására.  
 
          Határidő: 2015. február 14.  
          Felelős:   Jakab Sándorné 
                          elnök-helyettes 
           
 
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes felvetette, hogy a települési önkormányzattal közösen 
tervezett vetőmag program végrehajtását szervezni kellene.  
 
Birkás Kálmán elnök véleménye az, hogy kevés roma műveli a kertjét, pár csomag vetőmag 
elég lesz, ne vonják be a települési önkormányzatot.  Felméri majd az igényeket a vetőmagra.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes javaslata az, hogy egységesen kapjon mindenki vetőmag 
csomagot. Felvette a kapcsolatot a pápai roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjével. 
Javasolta, hogy kössenek együttműködési megállapodást.  
 
Birkás Kálmán elnök felkérte Jakab Sándorné elnök-helyettest, hogy tartsa a kapcsolatot a 
pápai roma nemzetiségi önkormányzat elnökével.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes véleménye az, hogy az elnök úr tartsa a kapcsolatot. Ő akart 
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elnök lenni, az ő joga, lássa el a feladatát.  
 
Birkás Kálmán elnök kérdezte, hogy a pápai elnök miben tud segíteni? 
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes válaszában elmondta, hogy mindenben tud segíteni a pápai 
elnök.  
 
Birkás Kálmán elnök szerint nem szorulnak segítségre, helyben el tudják látni a feladatokat, a 
KI MIT TUD szervezésében a jegyzőnő segített. Májusban gyermeknapot tervez a vásártéren.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes véleménye az, hogy el kellene fogadni a pápai elnök 
segítségét. A jegyzőnek nem az a dolga, hogy a nemzetiségi elnök feladatait ellássa.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,50 órakor bezárta.   
 
  

K. m. f. 
 
 
 
 
Jakab Sándorné                                                                                      Birkás Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


