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35/2013. (IX.26.) RNÖ  határozat:  a Képviselő-testület elfogadta a2013.IX.26-i ülés 

napirendjét. 

 

 36/2013.(IX.26.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a  2013.I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztést. 

 

 37/2013.(IX.26.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület hozzájárul a Bárándért Egyesület által beadott pályázattal kapcsolatos 

támogatói nyilatkozat megkötéséhez. 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 
Báránd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. szeptember 26-án megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:  Kovácsné Csatári Éva   elnök 

    Csatári Vilmos   képviselő 

    Csikiné Nagy Mária   képviselő 

                                         

     

Jelen van továbbá:  Dr. Kiss Gyula   jegyző 

    Szilágyi Klára               pénzügyi előadó 

Kovácsné Csatári Éva elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképességét. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az 

alábbiak szerint határozta meg jelen ülésének napirendjét: 

 

                               35/ 2013.(IX.26.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

1.napirend:  Előterjesztés az RNÖ 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről. 

                    Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök 

2. napirend: Különfélék 

 

Kovácsné Csatári Éva elnök az 1. napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy az első félévben 

előirányzat módosítás nem volt, így a költségvetési rendeletet nem kell változtatni. 

A teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy az általános működési támogatás és a 

pénzmaradvány jóváírásra került. A képződött bevételből 129 e Ft felhasználásra került a 

korábban jóváhagyott célokra. 

 

Észrevétel, kérdés nem hangzott el, így az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 

igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

 

                            36/2013.(IX.26.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a  2013.I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztést. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A 2. napirend keretében Kovácsné Csatári Éva tájékoztatta a testületet, hogy a Bárándért 

Egyesület játszótér és kondi park kialakítására pályázatot nyújtott be, melyhez kérte az RNÖ 

részéről az együttműködés biztosítását, illetve támogató nyilatkozat aláírását. 

A nyilatkozat alapján az RNÖ-nek nyitó rendezvényen részt kell vennie. 

Csikiné Nagy Mária képviselő szerint támogatni kell a pályázatot, hiszen a játszótér és  kondi 

park  kialakításának a falu ifjúsága nagyon fog örülni. 

 

 

 

 

 



 

                                                                   -2- 

 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így az elnök szavazást kért, melynek 

eredményeként 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 

 

                       37/2013.(IX.26.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület hozzájárul a Bárándért Egyesület által beadott pályázattal kapcsolatos 

támogatói nyilatkozat megkötéséhez. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

 

Különfélék napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Kovácsné Csatári 

Éva  RNÖ elnök megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

Dr. Kiss Gyula                                   Kovácsné Csatári Éva 

        jegyző             RNÖ elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


