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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 3/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2016. május 18-
án 15 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Ruff Brigitta  elnök-helyettes 
 
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                      Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                                                       
Távol maradt: Horváthné Vörösházi Ilona képviselő 
 
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 Ruff Brigitta elnök-helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ruff Brigitta 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 2015. évi költségvetésének  
     módosítása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
2./  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. 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 2015. évi költségvetésének  
     módosítása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök   
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt, a 2015. évi költségvetés módosító javaslatot.   
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy a melléklet szerint a 2015. évi költségvetés módosítását 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            4/2016. (V. 18.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint  
módosítja.  
 
 
 

2./  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. 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: 
 
 
            5/2016. (V. 18.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. évi zárszámadását a 
következők szerint fogadja el: 

 
 A/BEVÉTELEK 
  
 Támogatásértékű működési bevétel   566 e Ft 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     57 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 BEVÉTEL ÖSSZESEN    623 e Ft 
 -------------------------------------------------------------------------- 
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 B/KIADÁSOK 
 
 Működési költségvetés kiadásai: 
 
  Dologi kiadások: 
   Gyógyszer    7 e Ft 
   Élelmiszer           128 e Ft 
   Irodaszer   40 e Ft 
   Hajtó-kenőanyag    7 e Ft 
   Egyéb anyag            147 e Ft  
     
  Szolgáltatási kiadások 
   Bank ktg              30 e Ft 
   Egyéb szolg.                63 e Ft 
  
  Általános forgalmi adó          104 e Ft      
                         
  Műk.c.támogatás ért.kiad        30 e Ft                 
 
    
 -------------------------------------------------------------------------- 
 KIADÁS ÖSSZESEN    556 e Ft 
 --------------------------------------------------------------------------  
 
 

A 2015. 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 tartalmazza. 
 
 

 
3./ Egyéb ügyek  
 

- ROMA KI MIT TUD 
 
 Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. április 9-én a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Vanyola által szervezett Ki mit tud-on Pápateszér roma fiataljai 
részt vettek, jó hírét vitték a falunak, az első helyezést megszerezték.   
 

- Kirándulás a Grófi fürdőhöz  
 
 Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. április 5-én kirándultak a 
roma gyermekek és szüleik a Grófi fürdőhöz, közös főzéshez húst vásároltak.  
 
 

- Vetőmag program 
 
 Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy vetőmagot osztottak szét a 
roma családok között 2016. április 13-án  33.875 Ft értékben.  
  



 4

- Cigánybál  
 
 Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. május 7-én cigánybált 
rendeztek a művelődési házban, melyen részt vettek roma és nem roma családok, erősítve a 
kapcsolatokat.   
 

 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  15,35 órakor bezárta.   
  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Ruff Brigitta                                                                                           Birkás Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


