
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

2014. január 28-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő 
 
 
Előzetes bejelentéssel távolmaradt: 
 
Nagy Elemérné képviselő 
 
 
Az ülés teljes tartamára tanácskozási joggal megjelent: 

 
Dr. Ronyecz Róbert 
aljegyző 
 
 
A Képviselő-testület létszáma: 4 fő 
 
 
Nagy Elemér elnök 
 
Bejelentem, hogy a mai ülésünkön jegyzőkönyvvezetőként Balázs Andrea, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársa vesz részt. 
 
Megállapítom, hogy 3 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Kótai Natália Ágnes képviselő 
személyében. Aki egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.  
 

Javasolt napirendi pontok: 
 
Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1.)   Javaslat az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 10/2013. (II. 27.) 
sz. határozatának módosítására 

 Nagy Elemér 
elnök 
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2.)   Javaslat Kazincbarcika Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésére 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

3.)   3 db sertéshízó eladásából származó 
bevétel befizetése számlára 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

4.)   Javaslat útiköltség kifizetésére  Nagy Elemér 
elnök 
 

5.)   Útiköltség térítési díj kifizetése RNÖ két 
képviselője részére 

 Nagy Elemér 
elnök 
 

6.)   Javaslat útiköltség előleg felvételére  Nagy Elemér 
elnök 

 
 
A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat nem 
érkezett. A napirendi pontot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
napirendet fogadta el: 

 
Elfogadott napirendi pontok: 

 
Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1.)   Javaslat az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 10/2013. (II. 27.) 
sz. határozatának módosítására 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

2.)   Javaslat Kazincbarcika Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésére 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

3.)   3 db sertéshízó eladásából származó 
bevétel befizetése számlára 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

4.)   Javaslat útiköltség kifizetésére  Nagy Elemér 
elnök 
 

5.)   Útiköltség térítési díj kifizetése RNÖ két 
képviselője részére 

 Nagy Elemér 
elnök 
 

6.)   Javaslat útiköltség előleg felvételére  Nagy Elemér 
elnök 
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Tárgyalt napirendi pontok: 
 
Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1.)   Javaslat az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 10/2013. (II. 27.) 
sz. határozatának módosítására 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

2.)   Javaslat Kazincbarcika Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésére 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

3.)   3 db sertéshízó eladásából származó 
bevétel befizetése számlára 
 

 Nagy Elemér 
elnök 

4.)   Javaslat útiköltség kifizetésére  Nagy Elemér 
elnök 
 

5.)   Útiköltség térítési díj kifizetése RNÖ két 
képviselője részére 

 Nagy Elemér 
elnök 
 

6.)   Javaslat útiköltség előleg felvételére  Nagy Elemér 
elnök 

 

   

 
 
1. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (II. 27.) sz. 
határozatának módosításáról 
 
Nagy Elemér elnök 
 
A teljesítési adatok alakulása szükségessé teszi a költségvetési előirányzat 
módosítását, melyet a jogszabály is lehetővé tesz a költségvetési beszámoló irányító 
szervhez történő megküldésének határidejéig. 
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, az eredeti határozati javaslatról 
dönthetünk. 

 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

……../2014. (I. 28.) határozata 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

10/2013. (II. 27.) határozatának módosításáról 
 

A Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Nemzetiségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§.(1) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013.évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) szóló többször módosított 10/2013. (II. 27.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1) A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 
 
2) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének 
    előirányzatát 
 

         23.040 E Ft-ról 279 E Ft bevétellel 23.319 E Ft költségvetési bevételre 
 23.040 E Ft-ról 279 E Ft kiadással 23.319 E Ft költségvetési kiadásra 

   
módosítja. 
 
3) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosítását részletesen az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
4) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
 
5) Az elnök a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 
képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 
 
6) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
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KIMUTATÁS 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2013. évi előirányzatának módosításáról 
 
   ezer Ft-ban 
    
    

Megnevezés 
Módosított Módosí- Új módosí- 

előirányzat tás 
tott 

előirányzat 
Bevétel       
  - működési bevétel 5 1 6 
        = kamatbevétel 5 1 6 
  - támogatásértékű működési 
bevétel 20 796 173 20 969 
  - pénzmaradvány műk.célú 
igénybev. 1 994 - 1 994 
  - intézményi működési bevétel 245 105 350 
Összesen: 23 040 279 23 319 
        
Kiadás       
  - személyi juttatás 15 012 907 15 919 
  - munkáltatót terhelő befizetések 2 889 -628 2 261 
  - dologi kiadás 5 139 0 5 139 
  - beruházási kiadás 0 0 0 
        
Összesen: 23 040 279 23 319 
 
 
A szavazáson részt vevők: 3 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2/2014. (I. 28.) határozata 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (II. 27.) határozatának 
módosításáról 

 
A Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Nemzetiségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§.(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013.évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) szóló többször módosított 10/2013. (II. 27.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
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1) A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 
 
2) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének 
    előirányzatát 
 

         23.040 E Ft-ról 279 E Ft bevétellel 23.319 E Ft költségvetési bevételre 
 23.040 E Ft-ról 279 E Ft kiadással 23.319 E Ft költségvetési kiadásra 

   
módosítja. 
 
3) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosítását részletesen az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
4) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
 
5) Az elnök a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 
képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 
 
6) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: 
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KIMUTATÁS 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2013. évi előirányzatának módosításáról 
 
 
   ezer Ft-ban 
    
    

Megnevezés 
Módosított Módosí- Új módosí- 

előirányzat tás 
tott 

előirányzat 
Bevétel       
  - működési bevétel 5 1 6 
        = kamatbevétel 5 1 6 
  - támogatásértékű működési 
bevétel 20 796 173 20 969 
  - pénzmaradvány műk.célú 
igénybev. 1 994 - 1 994 
  - intézményi működési bevétel 245 105 350 
Összesen: 23 040 279 23 319 
        
Kiadás       
  - személyi juttatás 15 012 907 15 919 
  - munkáltatót terhelő befizetések 2 889 -628 2 261 
  - dologi kiadás 5 139 0 5 139 
  - beruházási kiadás 0 0 0 
        
Összesen: 23 040 279 23 319 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésére 
 
Nagy Elemér elnök 
 
A 2014. évi költségvetés elkészült, a beszámoló kiküldésre került. A 2014-es évre 
1.735 E forint a Roma Önkormányzat költségvetése. 
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, az eredeti határozati javaslatról 
dönthetünk. 
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Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
…./2014. (I. 28.) határozata 
a 2014. évi költségvetéséről 

 
A Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Nemzetiségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 
 
2) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését 
 

1.735 E Ft költségvetési bevétellel 
1.735 E Ft költségvetési kiadással 

állapítja meg. 
 
3) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását 
jogcímenként a határozat 1.1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 
 
4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 
elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. sz. mellékletek szerint fogadja 
el. 
 
5) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 3. sz. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
6) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. sz. melléklet 
mutatja be. 
 
 7) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a jegyző felelős. 
 
8) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
 
9) Az elnök a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 
képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 
 
10) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. 
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11) A Nemzetiségi képviselő-testület – az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 
közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a nemzetiségi képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 
 
12) A Nemzetiségi képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok túllépése 
fegyelmi felelősséget von maga után. 
 
13) A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működéséért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző felelős. 
 
14) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Többcélú Kistérségi Társulás 
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a 
jegyző köteles gondoskodni. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: 2014. február 
 
 
 
A szavazáson részt vevők: 3 fő 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
3/2014. (I. 28.) határozata 

a 2014. évi költségvetéséről 
 
 

A Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Nemzetiségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 
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2) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését 
 

1.735 E Ft költségvetési bevétellel 
1.735 E Ft költségvetési kiadással 

 
állapítja meg. 
 
3) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását 
jogcímenként a határozat 1.1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 
 
4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 
elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. sz. mellékletek szerint fogadja 
el. 
 
5) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 3. sz. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
6) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. sz. melléklet 
mutatja be. 
 
7) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a jegyző felelős. 
 
8) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 
 
9) Az elnök a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 
képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 
 
10) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. 
 
11) A Nemzetiségi képviselő-testület – az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 
közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a nemzetiségi képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 
 
12) A Nemzetiségi képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok túllépése 
fegyelmi felelősséget von maga után. 
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13) A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működéséért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző felelős. 
 
14) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Többcélú Kistérségi Társulás 
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a 
jegyző köteles gondoskodni. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: 2014. február 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása 
3 db sertéshízó eladásából származó bevétel befizetése számlára 
 
Nagy Elemér elnök 
 
A Szociális Földmunkaprogram keretében felnevelt hízókból 3 db sertés eladásra 
került 105.300.- Ft értékben, amely a bankszámlára befizetésre kerül.  
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, az eredeti határozati javaslatról 
dönthetünk. 
 
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
………/2014. (I. 28.) határozata 

sertés eladásból származó bevétel befizetéséről  
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy 3 db hízósertés eladásából származó 105.300.- Ft bevétel az 
Önkormányzat bankszámlájára befizetésre kerüljön. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazáson részt vevők: 3 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
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Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
4/2014. (I. 28.) határozata 

hízósertés eladásból származó bevétel befizetéséről  
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy 3 db hízósertés eladásából származó 105.300.- Ft bevétel az 
Önkormányzat bankszámlájára befizetésre kerüljön. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat útiköltség kifizetésére 
 
Nagy Elemér elnök 
 
A Képviselő-testület hozzájárulását kérem 40.000.- Ft értékben útiköltség térítés 
kifizetésére, melyről kiküldetési rendelvény készült. 
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, az eredeti határozati javaslatról 
dönthetünk. 
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
………/2014. (I. 28.) határozata 

útiköltség kifizetéséről 
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja 40.000.- Ft összegben útiköltség térítés kifizetését. 
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazáson részt vevők: 3 fő 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
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Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
5/2014. (I. 28.) határozata 

útiköltség térítés kifizetéséről 
 

Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja 40.000.- Ft összegben útiköltség térítés kifizetését. 

 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása 
Útiköltség térítési díj kifizetése RNÖ két képviselője részére 
 
Nagy Elemér elnök 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a NAV által kiírt üzemanyagnorma szerint 2013. 
december havi útiköltség elszámolást részemre 125.000.- Ft összegben, Nagy Oszkár 
képviselő részére 55.000.- Ft összegben kiküldetési rendelvény alapján, engedélyezze.  
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, az eredeti határozati javaslatról 
dönthetünk. 
 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2014. (I. 28.) határozata  
útiköltség térítési díj kifizetéséről  

 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a NAV által kiírt üzemanyagnorma szerint 2014. január havi 
útiköltség elszámolás Nagy Elemér elnök részére 125.000.- Ft összegben, Nagy 
Oszkár képviselő részére 55.000.- Ft összegben kiküldetési rendelvény alapján 
kifizetésre kerüljön.  
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazáson részt vevők: 3 fő 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
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Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014. (I. 28.) határozata 
útiköltség térítési díj kifizetéséről  

 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a NAV által kiírt üzemanyagnorma szerint 2014. január havi 
útiköltség elszámolás Nagy Elemér elnök részére 125.000.- Ft összegben, Nagy 
Oszkár képviselő részére 55.000.- Ft összegben kiküldetési rendelvény alapján 
kifizetésre kerüljön.  
 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
6. napirendi pont tárgyalása 
Javaslat útiköltség előleg felvételére 
 
Nagy Elemér elnök 
 
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását 20.000.- Ft útiköltség előleg felvételéhez, 
Budapesten megrendezésre kerülő pályázati tájékoztatón való részvételhez. 
 
Hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, az eredeti határozati javaslatról 
dönthetünk. 
 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2014. (I. 28.) határozata  
útiköltség előleg felvételéről 

  
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy 20.000.- Ft összegű útiköltség előleg felvételre kerüljön az 
Önkormányzat bankszámlájáról. 

 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazáson részt vevők: 3 fő 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (I. 28.) határozata  
útiköltség előleg felvételéről 

  
Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy 20.000.- Ft összegű útiköltség előleg felvételre kerüljön az 
Önkormányzat bankszámlájáról. 

 
Felelős: Nagy Elemér elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag lezárta a 
napirendi pontot. 
 
 
 
A Képviselő-testületi ülést 16.10 órakor bezárom. 

 
 

k. m. f. 
 
 

 
Kótai Natália Ágnes       Nagy Elemér 
      jkv. hitelesítő                  elnök 
 
 


