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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 3/2019.   

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2019. május 29-
én 17 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Ruff Brigitta elnök, Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettes  
                               
 
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                      Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                                                       
 
Ruff Brigitta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  2 fő képviselő  közül 
2 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona elnök-
helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettest  
kijelölte.  
 
Ruff Brigitta elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2018. évi költségvetésének  
     módosítása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök   
 
2./  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2018. évi költségvetési  
      zárszámadása  
      Előadó: Ruff Brigitta elnök   
 
3./ Fanni Házat Támogató Alapítvány támogatása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök  
 
 
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 2018. évi költségvetésének  
     módosítása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök   
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Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt, a 2018. évi költségvetés módosító javaslatot.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ruff Brigitta elnök javasolta, hogy a melléklet szerint a 2018. évi költségvetés módosítását 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A testület 2 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
            5/2019. (V. 29.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint  
módosítja.  
 
 
 

2./  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2018. évi költségvetési  
      zárszámadása  
      Előadó: Ruff Brigitta elnök   

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ruff Brigitta 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: 
 
 
6/2019. (V. 29.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 90. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
Törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő határozatot hozza:  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás költségvetési bevételei és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát 

1.408.625 Ft Költségvetési bevétellel 
                   1.048.413 Ft Költségvetési kiadással 
                     360.212 Ft Költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 
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A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el, felhalmozási 
célú bevétele és kiadása nem keletkezett. 

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nem keletkezett.  

Az Önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 4. mellékletben 
foglaltak szerint 30 ezer Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 5. mellékletben szereplő 
adatok alapján hagyja jóvá. 

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 
3./ Fanni Házat Támogató Alapítvány támogatása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök  
 
 
Előadó ismertette a Fanni Házat Támogató Alapítvány támogatást kérő levelét. Javasolta, 
hogy 50 ezer Ft-tal támogassák az Alapítványt. Kérte a testület döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
7/2019. (V. 29.) határozat 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér  
úgy határoz, hogy 50.000 Ft-tal azaz Ötvenezer  
forinttal támogatja a Fanni Házat Támogató 
Alapítványt (8460 Devecser, Homok utca 37.)  
 
Felkéri az Elnököt, hogy az összeg átutalására 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Ruff Brigitta 
                elnök 
 

 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  17,30 órakor bezárta.   
  
 

K. m. f. 
 
Horváthné Vörösházi Ilona                                                                       Ruff Brigitta 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök         


