Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő–testületének
2012. november 28. napján megtartott soros üléséről
Jelen vannak:
Dimovics Antal
Rostás János
Kovács Gábor
Dr. Lajkó Norbert
Boriné Dóka Erika

elnök
képviselő
képviselő
jegyző
gazd. csop. vez.

Kovács József

képviselő

Igazoltan távol:

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Dimovics Antal: Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket a soron
következő testületi ülésen, megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Gábort, aki ezzel egyet ért kérem,
hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2012. (XI. 28.)

határozat

Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő - testülete Kovács Gábor képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.

Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Dimovics Antal elnök
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kovács Gábor képviselőt
Irattár
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Dimovics Antal: Kérem, hogy a napirendi pontokat tárgyalási alapul fogadják el,
ha valami észrevétel van, azt jelezzék.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2012. (XI. 28.)

határozat

Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő - testülete a meghívóban rögzített napirendi
pontokat tárgyalási alapul elfogadja az alábbiak szerint:

Napirendi pontok
1) 2012. III. negyedévi
megtárgyalása

költségvetési

beszámoló

2) Egyebek, interpellációk, bejelentések
Ea:Dimovics Antal
Erről értesítést kapnak:
1. Dimovics Antal elnök
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző
3. Irattár
Dimovics Antal: Van-e valami kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban?

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2012. (XI.28.)

határozat

Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő –
testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. harmadik
negyedévi költségvetési helyzetéről szóló beszámolót
megtárgyalta és jóváhagyta.
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Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.

Dimovics Antal elnök
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Irattár

Dimovics Antal: Most szeretném átadni a szót a jegyző úrnak, a törvényességi
észrevételek következnek.
Dr. Lajkó Norbert: A törvényességi észrevételek megválaszolásra kerültek. A
költségvetési koncepcióról néhány gondolatot szeretnék megosztani a testülettel.
Az első és legfontosabb, hogy november 30-áig kell a költségvetési koncepciót a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elé terjeszteni, ahogyan a nagy testületnél is.
Tulajdonképpen irányelveket foglal magába, melyek a központi költségvetések
alapján a jövő évi költségvetés tervezését vetítik előre. Magyarországnak még nincs
2013. évre vonatkozóan költségvetése, csak költségvetési törvény javaslata van,
várhatóan decemberben lesz végszavazás róla, ezért a törvényjavaslat alapján
tudunk egy koncepciót összeállítani. Feladatalapú finanszírozás lesz mind a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzatoknál, mind a nagy Önkormányzatoknál, azaz
meghatározott feladatokhoz, így a működéshez is meghatározott normatívát fognak
biztosítani. Ami nagyon lényeges, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatoknak a
bevétel szerző tevékenységénél egyáltalán nincs mozgástere, a pályázatok útján
tudnak csak érvényesülni. A legjelentősebb irányelveket a központi költségvetésből
átvettem. Ezek közül, ami szerintem nagyon fontos, hogy elkerül tőlünk a
gépjárműadónak a 60%-a, az adóerő-képesség vizsgálatnál a személyi
jövedelemadónak a helyben maradó része is beolvad a központi költségvetésbe és
ez ezért érinti a nemzetiségi önkormányzatot is. Nehéz úgy konkrétumokról
beszélni, hogy nincsenek még számadatok, de a törvényi kötelezettsége minden
képviselő-testületnek az, hogy a központi jogszabály alapján, a törvényjavaslat
alapján ezt a koncepciót elkészítse. Én úgy gondolom, hogy minden
önkormányzatra egy más gondolkodással párosuló szervezeti struktúra hárul. Át
kell gondolnunk sok mindent, itt elsősorban arra gondolok, hogy amit tudunk
ésszerűsítenünk kell, elsősorban intézményi szinten, amik összevonhatóak, azt meg
kell próbálnunk kevesebb létszámmal, kisebb struktúrával ellátni. Személyi juttatás
és dologi kiadással együtt 4.500.000 Ft-ot kapunk egy főre jövő évben
önkormányzati szinten a hivatalra. Ez azt jelenti, hogy bruttó bérestől ennyi. Ebből
személyi juttatásra adnak 3.600.000 Ft-ot, a dologi kiadás a 900.000 Ft, amit
irodaszerekre, nyomtatóra, fénymásolóra költhetünk. Úgy gondolom, hogy mi
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nagyon jól gondolkodtunk, akkor, amikor elindultunk a pályázatok készítésének
rögös útján. Amikor azt mondtuk, hogy ne külsős cégek vigyék el a sok pénzt
pályázatírásért, hanem alkalmazzunk 2 fő köztisztviselőt megfelelő képesítéssel,
akik tudom, hogy egy kicsit több pénzt keresnek, mint mondjuk mások itt a
hivatalon belül is, de nekik a termelőképességük más és ez a falun meglátszik.
Dimovics Antal: Elfogadásra javaslom a költségvetési koncepciót.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2012. (XI.28.)

határozat

A képviselő-testület Baks Községi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a következő évi költségvetési
törvény tervezetéből az önkormányzatokat érintő
lényeges feltételeket megismerte.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
szóló
rendelet-tervezet
kidolgozásához az irányelveket az előterjesztésben
foglaltak figyelembe vételével elfogadja.
3. A Képviselő-testület a 2013. évi önkormányzati
költségvetés előterjesztés szerinti koncepcióját, az
abban szereplő általános elveket elfogadja.
Felhívja a Testület Elnökét, hogy a költségvetésre
vonatkozó határozattervezetet határidőre terjessze a
képviselő-testület elé. Utasítja a Jegyzőt és az
intézményvezetőket, hogy a további tervező munka
során a koncepcióban megfogalmazott elveknek
megfelelően járjanak el.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Dimovics Antal elnök
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Dr. Lajkó Norbert jegyző
Erről értesítést kapnak:
1. Dimovics Antal elnök
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző
3. Irattár

K.m.f.

Dimovics Antal
elnök

Kovács Gábor
jkv. hitelesítő

