
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

képviselő-testületének 2012. február 09-én megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Oláh Petra elnökhelyettes 

    Ruszóné Gazsi Alexandra képviselő 

    Gazsi Viktorné képviselő 

Kereszti Márta a Ludányhalászi Község Önkormányzatának  

jegyzője 

 

Oláh Petra elnökhelyettes köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az elnök megállapítja, hogy a testület határozatképes mivel 4 fő képviselőből 3 

jelen van. 

Oláh Jenőné elnök betegsége miatt van távol. 

 

A képviselő-testület a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1.Napirend: Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

Előterjesztő: Oláh Jenőné elnök 

 

2. Napirend:  Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot érintő 

jogszabályi változásokról 

Előterjesztő: Oláh Jenőné elnök 

 

3. Napirend: 2012. évi feladatalapú támogatás 

Előterjesztő: Oláh Jenőné elnök 

 

4. Napirend: Egyebek 

 

 

1.Napirend: Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2012. évi költségvetése 

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2012-től külön elemi 

költségvetést kell készíteni a helyi önkormányzatnak és a nemzetiségi 

önkormányzatnak, melyet a polgármester illetve a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke hagy jóvá. Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-

től a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni 

és önálló beszámolót kell készíteni. 

Oláh Petra elnökhelyettes ismerteti az önkormányzat I. sz. melléklet szerinti 

2012. évi költségvetését. 



A testület az előterjesztést egyhangú 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

           Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

           Képviselő-testületének 

           3/2012. (II.09.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

2012. évi költségvetését az I. sz. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Oláh Jenőné elnök 

Előterjesztő: értelemszerűen 

 

2. Napirend:  Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot érintő jogszabályi 

változásokról 

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a jogszabályi előírások 

alapján, hogy amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat még nem 

rendelkezik adószámmal, részére önálló adószámot kell kérni a Magyar 

Államkincstár útján az állami adóhatóságtól. Az önkormányzat nem végez 

gazdasági tevékenységet csak közhatalmi tevékenységet így az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-a alapján nem minősül 

adóalanynak, így a nyilvántartásba vételt ez alapján javasolja megtenni: 

Az önkormányzat a névmódosítás bejelentését és a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő átvezetését követően a székhely szerinti helyi önkormányzat által 

nyilvántartott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni. 

A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és az elnökhelyettes vagy egy 

képviselő aláírása legyen szükséges. 

A gazdálkodási feladatait (tervezéstől a beszámoláson át és az ellenőrzésig) a 

települési önkormányzat önkormányzati hivatala látja el. Megváltoztak továbbá 

a gazdálkodás során a kötelezettségvállalás és utalványozás szabályai is. 

Az új nemzetiségi törvény a települési önkormányzattal kapcsolatos viszonyát 

rendezi azzal, hogy meghatározza a jelenleg hatályos együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát illetve új együttműködési megállapodás 

megkötését 2012. június 1. napjáig. A nemzetiségi törvény előírja az 

együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemeit, amelyet természetesen 

a szerződő felek a helyi kialakult elemekkel – a jogszabályi keretek mellett – 

szabadon bővíthetnek. 

A jegyző felhívja az elnök figyelmét, hogy a meghívókat a Kormányhivatalnak 

is meg kell küldeni. 

 

A testület a tájékoztatót tudomásul vette. 



 

3. Napirend: 2012. évi feladatalapú támogatás 

 

2012. évi feladatalapú támogatás igényléséről 

 

Kereszti Márta tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a kisebbségi 

önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű 

előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 

rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.9 Korm. rendelet alapján a 2012. évi 

feladatlapú támogatás igénylését el kellett készíteni. A feladatalapú támogatás 

igénylési nyomtatványok beadási határideje: 2012. április 15. 

 

A testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

         Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

           Képviselő-testületének 

           4/2012. (II.09.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, 

valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott 

támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 

szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a 2012. évi 

feladatalapú támogatásra igényét bejelenti, egyidejűleg 

felkéri elnökét, hogy tegye meg az igénybejelentés 

benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Oláh Jenőné elnök 

Határidő: értelemszerűen 
 

4. Napirend: Egyebek 

 

Oláh Petra elnökhelyettes javasolja a testületnek, hogy a Ludányhalászi Község 

Önkormányzathoz kérelmet nyújtsanak be a kisebbségi iroda 2012. évi 

villamosenergia költségének átvállaláshoz, mivel az állami támogatásunk felére 

csökkent 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 



 

         Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

           Képviselő-testületének 

           5/2012. (II.09.) határozata 

 

A képviselő-testület megbízza az elnökhelyettest, hogy 

kérelmet nyújtson be Ludányhalászi Önkormányzathoz a 

kisebbségi iroda a 2012. évi villamosenergia költségének 

átvállalásához. 

 

Felelős: Oláh Petra elnökhelyettes 

Határidő: értelemszerűen 

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén az elnökhelyettes az ülést bezárta 

 

 

 

 

 

  Oláh Jenőné         Oláh Petra 

             elnök      elnökhelyettes 

  



 

 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i  

2012. év 2. sz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. február 09-én megtartott testületi ülés 

jegyzőkönyve 

  


