
Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

  E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu 
 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. április 17. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

 

19/2012.(IV.17.) 

 
A 2011. évi zárszámadás megtárgyalása és 
elfogadása 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 17. oldaltól a 18. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2012. április 17. 10.00 
óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. 2011évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
2. Egyebek 
 

Jelen vannak: 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 
Gubancsik Sándor elnök 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
Egy be nem töltött képviselői hely – jelenlévők létszámába be kell számítani a javaslat elfogadásához. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. Megállapítom, 
hogy az ülésen minden képviselő megjelent, a képviselők létszáma 2 fő a testület határozatképes. 
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a 
jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület tagját, 
Gubancsik István Károlyné képviselőt. 
Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában, az ülést a kiadott napirendnek megfelelően 
szeretném levezetni. Kérem a testületet az előterjesztés elfogadására. 
 
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 2 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
1. Napirendi pont: 
2011évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 



 18
A 2011. évi költségvetési zárszámadás az Államháztartási törvény, valamint a 2011. évi 
költségvetési törvény alapján készült. 
Az államháztartásról működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet  
37. §-a értelmében: 
„(2) A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési (zárszámadási) 
határozat tervezetét, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi kisebbségi 
önkormányzat testülete elé. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési (zárszámadási) határozatát az 
elnök a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester 
részére.”  
A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése teljesítésének 
                                                      Módosított ei.        Teljesítés         

a) Bevételi főösszegét           270.000           210.000           
b) Kiadási főösszegét        270.000        57.000             

              Ft-ban állapítja meg. 
 
A 2011. évi nemzetiségi önkormányzati gazdálkodás során a 57.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottuk, a 
213.000 Ft maradvány a 2012. évi költségvetésbe bekerült. 
 Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési zárszámadási határozat 
bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési zárszámadásába.  
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetési zárszámadást elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
19/2012.(IV.17.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata (javaslat) 
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök előterjesztésében 
megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi kisebbségi költségvetési zárszámadást az alábbiak szerint: 
A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése teljesítésének 
                                                     Módosított ei.     Teljesítés         
 

c) Bevételi főösszegét           270.000          210.000      
d) Kiadási  főösszegét        270.000       57.000        

              Ft-ban állapítja meg. 
 
A 2011. évi kisebbségi önkormányzati gazdálkodás során a 57.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordítottuk, a 
213.000 Ft maradvány a 2012. évi költségvetésbe bekerült. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 10.15 órakor bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Gubancsik Sándor Hegyiné Kertész Zsuzsanna 
                                elnök  jegyző 
 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 

 
Gubancsik István Károlyné 

        képviselő 


