
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 2013. április 10. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

 

Határozat: Tárgy: 

16/2013.(IV.10.) Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012.évi zárszámadásának 

elfogadása 

17/2013.(IV.10.) Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat telefon szolgáltatás 

megválasztásának megtárgyalása, elfogadása 

 

18/2013.(IV.10.) Magdolna napi búcsú alkalmából bál 

rendezésének elfogadása 

 

A jegyzőkönyv vezetése a 8. oldaltól a 11. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2013. április 

10. 13.00 óra. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi zárszámadásának elfogadása. 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

2. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat telefon szolgáltatás megválasztásának 

megtárgyalása, elfogadása. 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

3. 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 a Képviselő-testületi ülésen Gubancsik János hivatalos elfoglaltság miatt 

nem jelent meg, 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 
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Képviselő-testület tagját, Gubancsik István Károlyné képviselőt. Kérem a Képviselő-

testületet a javaslat elfogadására. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

egyhangúlag  elfogadta. 

 

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 

egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi zárszámadásának elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A 2012. évi költségvetési zárszámadás az Államháztartási törvény, valamint a 2012. évi 

költségvetési törvény alapján készült. 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a értelmében, a 26.§.(1) bekezdésben 

meghatározott eltérésekkel: 

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat tervezetet a helyi nemzetiségi önkormányzat 

elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. 

A Képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.  

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 

költségvetése teljesítésének 

                                                      Módosított ei.        Teljesítés         
a) Bevételi főösszegét              423.000           428.000           
b) Kiadási főösszegét        423.000        38.000             

            Ft-ban állapítja meg. 
 

A 2012. évi nemzetiségi önkormányzati gazdálkodás során a 38.000 Ft-ot dologi kiadásokra 

fordítottuk, a 390.000 Ft maradvány a 2013. évi költségvetésbe bekerült. 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott költségvetési zárszámadási 

határozat bekerül Felsőtárkány Község Önkormányzatának 2012. évi Költségvetési 

zárszámadásába.  

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2012. évi költségvetési zárszámadást elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 

egyhangúlag  elfogadta. 

 

16/2013.(IV.10.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi nemzetiségi költségvetési 

zárszámadást az alábbiak szerint: 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 

2012. évi költségvetése teljesítésének 
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                                                       Módosított ei.     Teljesítés         

 

c) Bevételi főösszegét              423.000          428.000      

d) Kiadási  főösszegét        423.000       38.000        

               Ft-ban állapítja meg. 

 

A 2012 évi nemzetiségi önkormányzati gazdálkodás során a 38.000 Ft-ot dologi kiadásokra 

fordítottuk, a 390.000 Ft maradvány a 2013. évi költségvetésbe bekerült. 

 

2. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat telefon szolgáltatás megválasztásának 

megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hatékonyabb érdekképviselet, érdekvédelem 

érdekében az előterjesztésben szereplő telefon árlistából válasza ki a legmegfelelőbb készüléket. 

Az előterjesztésben szereplő árlista tartalmazza a készülékek árát.  

A tárgyalt napirendi pontot a Képviselő- testület az előző testületi üléseken nem tárgyalta, és 

ebből kifolyólag nem született határozat. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiváló 

gazdálkodása (költségvetése) lehetővé teszi a kiválasztott készülék megvásárlását. 

Az előzetes megbeszélések alapján a SAMSUNG GT- E1190/SL típusú mobiltelefonra esett a 

választás, ennek a készüléknek az egyösszegű ára 9.440,- Ft. Ez az összeg nettó és a számla a 

költségvetés terhére fizetendő ki. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A listában meg van jelölve még 30,- Ft, amit javaslok, hogy vegyünk figyelembe, illetve el 

szeretném mondani, hogy nemcsak a havi számla, de a készülék ára is a költségvetés terhére 

fizetendő ki.  

 
Gubancsik Sándor elnök: 

Szavazzunk, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

17/2013.(IV.10.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta a telefonkészülékre és előfizetésre vonatkozó előterjesztést, 

és úgy határozott, hogy a nemzetiségi önkormányzat irodájába SAMSUNG GT- E1190/SL 

típusú készüléket és T-mobile előfizetést vásárol.  

Az egyösszegű készülékárat nettó 9.471,- Ft, valamint a havi előfizetési díjat a költségvetése 

terhére biztosítja.  

 

Határidő: 2013.április 20 

Felelős: Gubancsik Sándor elnök 

 

3. Napirendi pont: 

Egyebek 
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Gubancsik Sándor elnök: 

Azt szeretném megkérdezni, hogy a búcsú pontos dátuma ismert-e. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A búcsú időpontját az egyház határozza meg, amikor kihirdetik, akkor lesz biztos időpont. Az 

idén szeretnénk a búcsút összekötni a Víg Tárkányi Malacságok és az Úszóalkalmatlanságok 

Világbajnoksága rendezvényeinkkel.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a búcsú alkalmából egy bált szeretne szervezni a tóparton. 

Szeretném, ha erről egy elvi határozatot elfogadnánk. 

 

Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes: 

A felsőtárkányi templom védőszentje Mária Magdolna, így a búcsút a Magdolna naphoz 

közelebb eső vasárnap szokták tartani. Az a kérdésem, hogy amennyiben az Önkormányzatunk 

szervezi a bált, választhatunk-e vállalkozót, aki a büfét üzemelteti.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A bál megszervezése előtt első, hogy polgármester úrral leüljenek és megtárgyalják, 

engedélyezi-e a tópart használatát, ha igen, milyen feltételekkel. Büfét olyan vállalkozó 

üzemeltethet, kitelepülve is, aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel, ezen felül a bejelentési 

kötelezettségeinek eleget tesz. A rendezvény nagyságától függően a rendőrségnek, illetve a 

katasztrófavédelemnek is be kell jelenteni a rendezvényt.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Szeretném, ha az elvi határozatot elfogadnánk, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

18/2013.(IV.10.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2013. július 20-ai héten bált kíván rendezni, melynek részleteit a későbbiekben 

dolgozza ki.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést órakor 13.20 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Gubancsik Sándor Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

                                elnök  jegyző 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Gubancsik István Károlyné 

                                     képviselő 


