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                                                    2013. november 28-i ülésének 

 

                                                       J e g y z ő k ö n y v e 

 

 

 

38/2013. (XI.28.) RNÖ  határozat:  a Képviselő-testület elfogadta a2013.XI.28-i ülés 

napirendjét. 

 

 39/2013.(XI.28.)számú RNÖ Képviselő-testületi határozat: 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a  2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.19.) számú határozatának módosítását,mely 

szerint a bevételi és kiadási előirányzatot 1.182 e Ft-ban állapítja meg. 

 

 40/2013.(XI.28.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat: 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a  2013. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítését. 

 

 41/2013.(XI.28.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat: 
Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a 2014. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 222 e Ft-ban. 



 

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

2013. november 28-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: 

 

                               38/2013.(XI.28.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

1.napirend:  Előterjesztés az RNÖ 2013. III. negyedévi  költségvetési előirányzatának            

                    módosításáról 

                    Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök 

2. napirend: Előterjesztés az RNÖ 2013. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről 

                    Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök 

3. napirend: Előterjesztés az RNÖ 2014.évi költségvetési koncepciójáról 

                    Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök 

4. napirend: Különfélék 

 

Az  1.napirend megtárgyalása során Kovácsné Csatári Éva elnök elmondta, hogy a 

feladatalapú támogatás összegével (946 e Ft) módosult az előirányzat. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el,így az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 

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

 

                            39/2013.(XI.28.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a  2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.19.) számú határozatának módosítását,mely 

szerint a bevételi és kiadási előirányzatot 1.182 e Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A 2. napirend keretében megtárgyalásra kerültek a 2013. III. negyedévi teljesítési adatok. 

A feladatalapú támogatás felhasználása a pályázatban megjelölt célokra megtörtént. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el,így az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 

igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 
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                            40/2013.(XI.28.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a  2013. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítését. 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A 3.napirend keretében a 2014.évi koncepció került megtárgyalásra. 

Kovácsné Csatári Éva elnök elmondta, hogy a 2013.évi állami támogatás összegével kell 

tervezni. A K&H Bank Zrt számlavezetési költségeit magasak, így a dologi kiadásokat 70 e 

Ft-ra, az ösztöndíjat 42 e Ft-ra javasolta módosítani. 

kérdésként  merült fel, hogy az RNÖ nyithat-e más banknál számlát, illetve lehetőség van-e a 

költségek csökkentésére. 

Dr. Kiss Gyula jegyző elmondta, hogy az RNÖ csak az önkormányzat bankjánál vezethet 

számlát. A költségek csökkentése érdekében megkeresést fog indítani a K&H Bank felé. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el,így az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 

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

 

                            41/2013.(XI.28.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a 2014. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 222 e Ft-ban. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


