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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 4/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. április 29-
én 14 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Jakab Sándorné elnök-helyettes, Ruff Brigitta                                   
                             k é p v i s e l ő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                      Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                                                       
 
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 Sándorné elnök-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./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi költségvetésének  
     módosítása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
2./  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi költségvetési  
      zárszámadása  
      Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
3./ 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./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi költségvetésének  
     módosítása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt, a 2014. évi költségvetés módosító javaslatot.   
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy a melléklet szerint a 2014. évi költségvetés módosítását 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            5/2015. (IV. 29.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
2014. évi költségvetését az 1. melléklet szerint  
módosítja.  
 
 
 

2./  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi költségvetési  
      zárszámadása  
      Előadó: Birkás Kálmán elnök   

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            6/2015. (IV. 29.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi zárszámadását a 
következők szerint fogadja el: 

 
 A/BEVÉTELEK 
  
 Támogatásértékű működési bevétel   417 e Ft 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     0  e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 BEVÉTEL ÖSSZESEN    417 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 3 

 B/KIADÁSOK 
 
 Működési költségvetés kiadásai: 
 
  Dologi kiadások: 
   Gyógyszer    9 e Ft 
   Élelmiszer  42 e Ft 
   Irodaszer   34 e Ft 
   Hajtó-kenőanyag  20 e Ft 
   Nem sz.anyag            136 e Ft 241 e Ft 
     
  Szolgáltatási kiadások 
   Bank ktg              30 e Ft 
   E.üzem.fennt.szolg.     38 e Ft    68 e Ft 
  
  Általános forgalmi adó          73 e Ft     73 e Ft 
                         
  Műk.c.támogatás ért.kiad       10 e Ft                10 e Ft 
 
    
 -------------------------------------------------------------------------- 
 KIADÁS ÖSSZESEN    392 e Ft 
 --------------------------------------------------------------------------  
 
 

A 2014. évi költségvetés pénzügyi mérlegét az 2. melléklet, a működési célú bevételek 
és kiadások mérlegét a 3. melléklet, az önkormányzat mérlegét a 4. melléklet, a 
pénzeszközváltozás levezetését a 5. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatást az 6. melléklet tartalmazza. 
 
 

 
3./ Egyéb ügyek  
 

- ROMA KI MIT TUD 
 
 Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. április 10-én a KI MIT 
TUD rendben lezajlott, sok és ügyes szereplővel: Lovászpatona, Vanyola, Csót, Pápateszér 
községek roma fiataljai mutatkoztak be énekkel, verssel, tánccal. A résztvevők is, a közönség 
is jól érezte magát, sikeres rendezvény volt, melyet jövőre is megrendeznek.  
 

- Vetőmag program 
 
 Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. április 16-án vetőmag 
programot hirdettek meg, 120 ezer Ft értékben, amit a roma családok között osztottak szét.  
 

- Köztartozásmentes adatbázisból való törlés 
 

Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Veszprém Megyei Adóigazgatósága tájékoztatta a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 



 4 

Jakab Sándornét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér képviselőjét a 
köztartozásmentes adódói adatbázisból 2015. január 10-én törölték.  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott VEB/004/548-2/2015. számú 
levelében tájékoztatást kért arról, hogy a NAV értesítése alapján a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete milyen intézkedést tett.  
2015. április 8-án írásban tájékoztattam Kormánymegbízott Urat, hogy Jakab Sándorné 
nemzetiségi önkormányzati képviselő 2015. március 30-án ismételten kérte felvételét a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Képviselő-testületünk ezért az ügyben nem tett 
intézkedést.  
 

- Falunapon való részvétel 
 
Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pápateszér Község 
Önkormányzata 2015. július 11-én falunapot tart. A kulturális programok szervezésében a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz, roma gyermekek szerepelnek énekkel, 
tánccal. Futballmérkőzést tervez roma és nem roma fiatalok között.  
 

 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  14,45 órakor bezárta.   
  
 
 
 

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


