Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
Telefon: 25/517-902; Fax: 25/517-901
E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu
Szám: RÁC/238-2/2022.
JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 3. napján 10.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Napirend:
1. Javaslat a 2021. évi zárszámadásról
2. Javaslat az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervéről
3. Javaslat tavaszköszöntő roma nemzetiségi kulturális rendezvényről
Határozatok:
• 8/2022. (V. 3.) a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
• 9/2022. (V. 3.) a napirend elfogadásáról
• 10/2022. (V. 3.) a 2021. évi zárszámadásról
• 11/2022. (V. 3.) az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
• 12/2022. (V. 3.) tavaszköszöntő roma nemzetiségi kulturális rendezvényről

Jegyzőkönyv
Készült: Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 3.
napján 10.00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója - 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
Jelen van:
Nagy Údó elnök
Góman Brigitta elnökhelyettes
Nagy Melinda képviselő
Távol maradt: Állandó meghívott:
dr. Nagy Gábor jegyző
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető
Meghívott: Hallgatóság: Nagy Údó elnök: Köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét, a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselő-testületből 3 fő jelen van, a testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölésére Góman Brigitta
elnökhelyettes személyében. Kéri, szavazzanak, hogy elfogadják-e jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő)
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (V. 3.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Góman Brigitta elnökhelyettest jelöli ki.
Nagy Údó elnök: Javasolja a meghívóban megjelölt napirend elfogadását. Mivel nincs kérdés,
észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő)
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (V. 3.) határozata
a napirend elfogadásáról
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A képviselő-testület a napirendet a következők szerint fogadja el:
1. Javaslat a 2021. évi zárszámadásról
2. Javaslat az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervéről
3. Javaslat tavaszköszöntő roma nemzetiségi kulturális rendezvényről
1. napirendi pont
Javaslat a 2021. évi zárszámadásról
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Tájékoztat a 2021. évi költségvetés
végrehajtásáról.
Nagy Údó elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel, aki egyetért az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, igennel szavazzon.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő)
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (V. 3.) határozata
a 2021. évi zárszámadásról
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d)
pontja alapján a 2021. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:
1. § A Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
a) 2 456 387 Ft Költségvetési bevétellel,
b) 2 447 570 Ft Költségvetési kiadással,
c) 8 817 Ft Költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és
felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Nemzetiségi
Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4.
melléklet szerint fogadja el.
(5) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az
éves létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
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(6) A Nemzetiségi Önkormányzat az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését
a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak
felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a költségvetési
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
2. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervéről
Nagy Údó elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel, aki egyetért az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, igennel szavazzon.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő)
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (V. 3.) határozata
az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése
alapján az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
elfogadja. Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a törvény hatálya
alá, klasszikus ajánlatkérőként.
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3. napirendi pont
Javaslat tavaszköszöntő roma nemzetiségi kulturális rendezvényről
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Tájékoztat a rendelkezésre álló
pénzeszközökről és azok szabályos felhasználásának módjáról.
Nagy Údó elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel, aki egyetért az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, igennel szavazzon.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő)
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022. (V. 3.) határozata
tavaszköszöntő roma nemzetiségi kulturális rendezvényről
Az önkormányzat 2022. május 8-án 19.00 órakor a Ráckeresztúr, Kölcsey Ferenc u. 12/V. sz.
alatt tavaszköszöntő roma nemzetiségi műsoros kulturális rendezvényt szervez, melyen
meghívott előadó is közreműködik, továbbá a résztvevőket vendégül látják. A rendezvényen a
koronavírus járvány megelőzése érdekében kihirdetett szabályokat be kell tartani.
A képviselő-testület a rendezvény költségeire 400.000 Ft keretösszeget hagy jóvá a 2022. évi
költségvetés terhére.
A képviselő-testület felkéri az elnököt a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Nagy Údó elnök
Határidő: azonnal
Nagy Údó elnök: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, és az
ülést 10.30 órakor bezárja.
k. m. f.
Nagy Údó
elnök

Góman Brigitta
jegyzőkönyv-hitelesítő
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