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Pusztai Lajos elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Csonka Gábor képviselő jelezte 
távollétét az ülésről , mert munkája miatt vidéken tartózkodik. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalására.  
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint állapította 
meg:  
 

NAPIREND:  

1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetési tervének megtárgyalása. 
Előadó: Pusztai Lajos elnök ( írásos és szóbeli előterjesztés )  
2. Éves munkaterv és tennivalók meghatározása 
Előadó: Pusztai Lajos elnök ( szóbeli előterjesztés ) 
3. Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Medina Község Önkormányzat 
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata és megkötése. 
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző ( írásos és szóbeli előterjesztés ) 
4.Medina Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének véleményezése és  
előkészítése 
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző ( írásos és szóbeli előterjesztés )  
 
Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását. 
 
 
 
 
1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetési tervének megtárgyalása 
Előadó: Pusztai Lajos elnök – írásos és szóbeli  előterjesztés   
 
Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy minden képviselő megkapta az írásos anyagot. Pusztai 
Lajos ismerteti a képviselő- testülettel , hogy mivel a testületi ülés időpontjáig nem volt ismert 
a 2013.évi általános működési támogatás összege, ezért a tervezés során a 2012.évi működési 
támogatás  adatainak figyelembe vételével készült el a nemzetiségi önkormányzat 2013.évi  
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költségvetési tervezete. A feladatalapú támogatásra  a nemzetiségi önkormányzat pályázni 
kíván , de a költségvetés összeállításakor a támogatás nem került beépítésre.  Miután ismerté 
válnak a 2013.évi általános működési támogatás adatai és a feladatalapú támogatás összege 
szükség lesz a költségvetési előirányzatok módosítására. Pusztai Lajos a feladatalapú 
támogatásnál megjegyzi, hogy nem tartja igazságosnak a rendszert, mert szerinte 2012.évben 
is azok a nemzetiségi önkormányzatok kaptak több támogatást , akik szerinte merészebbek 
voltak , hiszen  a határozatok számán múlott a támogatás odaítélése. A Medinai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat csak a biztosan megvalósuló programokra vonatkozóan döntött és 
a közeljövőben is ugyanezt az elvet vallja.  
 
Pusztai Lajos kéri a testületet, hogy döntsön a 2013.évi költségvetés elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1/2013. (I.22.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi  Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013.évi költségvetését  
az alábbiak szerint  fogadja el: 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi tervezett bevételek: 
Működési költségvetési támogatás ( ezer Ft ) : 214  
( Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől ) 
Bevételek összesen ( ezer Ft ) : 214 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi tervezett kiadások:  
Működési kiadások ( ezer Ft )215 
( Dologi kiadások ) 
Készletbeszerzés ( ezer Ft ):80 

- irodaszerek, nyomtatványok: 15, 
- egyéb készletbeszerzés: 65. 

Kommunikációs szolgáltatások ( ezer Ft ): 54 
- nem adatátviteli célú távközlési díjak: 54. 

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ezer Ft ): 80 
- belföldi kiküldetés: 50, 
- reprezentáció: 30. 

Kiadások összesen ( ezer Ft ): 214. 
 
Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 

 

 
2.)  Éves munkaterv és tennivalók meghatározása 
Előadó: Pusztai Lajos elnök – szóbeli  előterjesztés   
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselő társait, hogy napolják el a napirendi pontot és februárban 
újra üljenek össze, mert a részletes munkaterv elfogadásához több időre van szükség és 
szeretné ha Csonka Gábor képviselő is jelen lenne. A képviselők egyetértenek Pusztai Lajos 
javaslatával. 
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3.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Medina Község Önkormányzat 
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata és megkötése. 
Előadó: Dr. Baranyai Eszter jegyző  –  írásos és szóbeli  előterjesztés   

dr. Baranyai Eszter jegyző tájékoztatja a testületet , hogy az önkormányzatok között létrejött 
pénzügyi együttműködési megállapodás felülvizsgálatát el kell végezni január 31-ig. Egyrészt  
azért, mert 2013. január 01. napjától Medina Község Önkormányzata a Kölesdi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott, másrészt pedig azért mert 2013. január 01. napjától 
több ponton változott az államháztartási törvényről szóló 2011. CXCV. törvény illetve az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet. 
dr. Baranyai Eszter elmondja, hogy minden képviselő megkapta az írásos anyagot , amelyben 
külön megjelölésre kerültek az együttműködési megállapodás azon pontjai, melyek  a 
jogszabály változás következtében 2013. január 01-től megváltoznak. Többek között módosul 
a költségvetési koncepció és  a költségvetés elfogadásának határideje , megváltozott a számla 
vezető pénzintézet neve illetve  a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának folyósítási 
rendje. 
 
Dr. Baranyai Eszter jegyző kéri a testületet, hogy döntsön a Medinai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és Medina Község Önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálatáról és megkötéséről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
2/2013. (I.22.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi  Önkormányzati Képviselő-testülete a Medinai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és Medina Község Önkormányzat együttműködési 
megállapodását felülvizsgálta és azt elfogadta. 
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
 
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4.) Medina Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének véleményezése és  
előkészítése 
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásos és szóbeli előterjesztés 
 
dr. Baranyai Eszter jegyző  elmondja a képviselőknek, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatoknak 2012.évtől nem kell kötelezően véleményezni a települési 
önkormányzatok költségvetését, azonban ha a nemzetiségi önkormányzat él ezen jogával a 
feladatalapú támogatás megítélésénél ez plusz pontot jelenthet. 
A szöveges előterjesztés tartalmazza az önkormányzatokat érintő 2013. január 01-től érvényes 
legfontosabb változásokat. Medina Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének 
előkészítéséről készült tájékoztató azonban még számadatokat nem tartalmaz, hiszen azok az 
ülés időpontjáig teljes körűen nem állnak rendelkezésre. Magyarország 2013.évi költségvetési 
törvénye már elfogadásra került, amely alapján az állami támogatások összege már ismert. dr. 
Baranyai Eszter ismerteti a képviselőkkel, hogy 2013.évtől kezdődően megszűnik a normatív 
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támogatás, az önkormányzati kötelező feladatellátás alapján azt felváltja a feladat 
finanszírozás.   
 
dr. Baranyai Eszter jegyző kéri a testületet, hogy Medina Község Önkormányzat 2013.évi 
költségvetésének előkészítéséről szóló tájékoztatót fogadják el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
3/2013. (I.22.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi  Önkormányzati Képviselő-testülete Medina Község 
Önkormányzat 2013.évi költségvetésének előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Határidő: 2013. február 06. 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
 
 
További megtárgyalnivaló nem volt, az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Pusztai Lajos             Pusztai Krisztofer Márk 

      elnök          hitelesítő 


