
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. május 28. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 

 

Határozat: Tárgy: 

19/2013.(V.28.) Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat pénzkezelési 

szabályzatának elfogadása 

 

20/2013.(V.28.) Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályzatának 

elfogadása 

 

21/2013.(V.28.) Felsőtárkány Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Felsőtárkány 

Község Önkormányzata között kötendő 

együttműködési megállapodás 

elfogadása 

 

22/2013.(V.28.) 17/2013.(IV.10.) számú határozat 

módosítása 

23/2013.(V.28.) 18/2013. (IV.10.) számú határozat 

módosítása 

 

A jegyzőkönyv vezetése a 12. oldaltól a 17. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2013. május 28. 

13.00 óra. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénztár, pénzkezelési szabályzatának 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

2. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

3. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Felsőtárkány Község 

Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása és 

elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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4. 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 

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. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

A testületi ülés megkezdése előtt szeretném elmondani, hogy az Ön által megküldött 

Együttműködési Megállapodást átdolgoztam, mert ebben a formában nem felel meg a pályázati 

kiírásnak. Kérem, hogy mielőtt erről szavaznának, olvassák el ezt a másfél oldalas 

dokumentumot, és annak ismeretében terjessze elő elnök úr.  

 

1. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat  pénzkezelési szabályzatának 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) pénzkezelési 

szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 

módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.) foglaltak szerint kerül 

meghatározásra. 

A pénzkezelési szabályzat célja, hogy a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál 

meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés 

folyamán érvényesíteni kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés 

bizonylati rendjét, valamint a vezetendő nyilvántartások rendszerét. 
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Szeretném, ha a határozati javaslatot pontosítanák, hiszen a határozat mellékleteként csatolt 

tartalommal kell elfogadni ezt a szabályzatot. Maga a hatályvesztés benne van a szabályzatban, 

azt nem kell külön a határozatba is feltüntetni. A határozatban az kell, hogy szerepeljen, hogy ezt 

a szabályzatot, amit mellékletként csatolunk, a Képviselő-testület elfogadja. Ezen kívül a felelőst 

és a határidőt kell, hogy tartalmazza. Ugyanez érvényes a másik szabályzatra is. A jegyzőkönyvet 

már eszerint a módosítás szerint írjuk.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztésben szerelő módosított határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 

egyhangúlag  elfogadta. 

 

19/2013.(V.28.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta és a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadta 

a pénzkezelési szabályzatát.   

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés érvényesítés rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII..31.) Kormányrendeletben, a 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól intézkedő 249/2000. (XII.24.) 

Kormányrendeletben foglalt előírások alapján a következők szerint határozza meg. 

A szabályzat célja, hogy a Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási 

tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, 

illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztésben szerelő módosított határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot 

egyhangúlag  elfogadta. 

 

20/2013.(V.28.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta és a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadta 

a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát. 

 

Felelős: Elnök 



 15 

Határidő: azonnal 

 
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

3. Napirendi pont: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Felsőtárkány Község Önkormányzata 

között kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Gubancsik Sándor elnök felolvassa a Képviselő-testületnek a jegyző által elkészített – 

mellékletként csatolt - Együttműködési Megállapodást. 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A pályázat címét kell még megadni, mert úgy látom, hogy a megállapodásba be kell írni.  

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Olyan címet kellene adni a pályázatnak, ami utal az egész projekt tartalmára, de ezt a 

későbbiekben is bele tudjuk írni a megállapodásba.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Aki egyetért az Együttműködési Megállapodás tervezetével, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

21/2013.(V.28.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 

előterjesztésében megtárgyalta, és a határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadta 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtandó pályázat benyújtásához és 

megvalósításához Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületével kötendő 

Együttműködési Megállapodást. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: 2013. június 19.  

 

4. Napirendi pont: 

Egyebek 

 

A 17/2013.(IV.10.) számú határozat módosítása 

 

Gubancsik Sándor elnök: 

A 2013. áprilisban megtartott testületi ülésen elfogadtuk a 17/2013. (IV.10.) számú határozatot, 

amelyben a megvásárolni kívánt telefon fajtáját és árát határoztuk meg. Mivel a telefon drágább 

lett a meghatározottnál ezért kérem a határozat szövegében az árat módosítani nettó 13.990,- Ft + 

áfa-ra, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 
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22/2013.(V.28.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013. (IV.10.) 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

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 13.990,- Ft + áfa, valamint a havi előfizetési díjat a 

költségvetése terhére biztosítja.  

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

A 18/2013.(IV.10.) számú határozat módosítása 

 

Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes: 

Az áprilisi ülésen elvi döntést hoztunk arról, hogy a Felsőtárkányi búcsú alkalmával egy bált 

szervezünk. Tudomásunkra jutott, hogy a közművelődés is programokat, illetve zenés 

rendezvényt szervez, ezért szeretnénk ezt a bált áttenni augusztus 20-ára. Van-e erre lehetőség? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Az ünnepi konkrét programokkal kapcsolatban Rakusz Mártát kellene megkeresni, mert ő 

koordinálja a rendezvényeket.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Ez a rendezvény a 300 főt meghaladja, akkor engedélyek beszerzése is szükséges? 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző: 

Igen, elég komoly engedélyek beszerzésére lesz szükség. A bál egyéb engedélyekhez is kötött, 

elsősorban polgármester úrral kell beszélni, és ha büfét vagy működési engedély köteles 

tevékenységet is szeretnének működtetni, akkor olyan vállalkozót kell hívni, aki mindenféle 

engedéllyel rendelkezik.  

 

Gubancsik Sándor elnök: 

Javaslom, hogy módosítsuk meg a 18/2013.(IV.10.) számú határozatunkat, úgy, hogy augusztus 

20-a alkalmából kívánunk bált rendezni. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

23/2013.(V.28.) sz. Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata: 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013. (IV.10.) 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 

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

dolgozza ki.  

 

Felelős: elnök 

Határidő: 2013. július 30. 
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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 


