
     AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI 
   Ö N K O R M Á N Y Z A T A 
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 
       (88) 521-100       fax:(88) 212-794 
________________________________________ 

Ügyszám: 1/58-7/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 2015. november 20.-án 

11.00 órakor tartott üléséről 

 

Az ülés helye:              Ajka, Városháza VI. emeleti Fekete István terem 

 

Jelen vannak: Dömötör Norbert       elnök 

 Szalay Csaba             elnökhelyettes 

 Farkas Csaba              tag 

   

Hiányzó képviselő: Farkas András            tag 

 

Dömötör Norbert 

 

Köszönti Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tagjait és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a testület 4 megválasztott tagja közül 3 fő jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szalay Csaba képviselőt javasolja. 

 

Dömötör Norbert 

 

Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Szalay 

Csaba képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli. 

 

Napirend megállapítása 

 

Dömötör Norbert 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.  

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
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12/2015. (XI.20.) RNÖ határozat 

 

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

1. Ajka város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2015. év költségvetésének 

módosítása   

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

2. „Mi leszek, ha nagy leszek” című pályázat 

kiírása 

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

 

 

Napirend 

 

1. Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. év költségvetésének 

módosítása 
Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

 

Dömötör Norbert  

 

Közeledik az év vége, s már jobban látszik, hogy eddig mi teljesült. Adódtak még feladatok, 

amiről év elején még nem tudtak, s ennek megfelelően kell a költségvetést igazítani. Itt 

gondol a mikuláscsomagokra, valamint a kispályás csapat téli teremtornára megy, ennek is 

közel 40 000 Ft-os költség vonzata várható, mivel szeretnék megvendégelni a csapatot meccs 

után.  

Farkas András, aki most nem tudott eljönni, átküldte tervezetét. A tervek szerint általános 

iskolásoknak rendeznének egy rajzpályázatot, majd a pályamunkákból szerveznének kiállítást. 

Elsősorban a Művelődési Központtal szeretne a helyszínről tárgyalni. Szeretnék a részvételi 

kedvet fokozni, a pályamunkát beadók díjazásával. Javasolja támogatásra. 

Korábban már egyeztettek arról, hogy szükség lenne sportszerekre, a teremtornán 

résztvevőknek cipőkre, mezekre. Ezen feladatokra is megoldást kell találni a költségvetésben.   

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

13/2015. (XI.20) RNÖ határozat 
 

1. Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

2015. évi költségvetésének: 

bevételi főösszegét 1.782.000 forintban 
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kiadási főösszegét 1.782.000 forintban 

az 1., 1/a. mellékletek szerinti bevétel – kiadás mérleg 

egyezőségével állapítja meg. 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási 

főösszegén belül 

személyi jellegű kiadásokat       

272.000 forintban, 

szociális hozzájárulási adó       

244.000 forintban, 

dologi kiadásokat 1.266.000 forintban, 

működési célú pénzeszközátadás    0      forintban, 

a 2. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. 

 

Az előirányzatok felhasználása a 3. melléklet, az 

előirányzat felhasználási ütemterv szerint  történhet. 

 

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

Határidő: azonnal 

 

 

2. „Mi leszek, ha nagy leszek” című pályázat kiírása 
 Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

A pályázattal kapcsolatos tervezetet megkapták, egyelőre a díjátadó helyszíne bizonytalan. 

Azért van szükség a határozati javaslat elfogadására, hogy Farkas András el kezdhesse 

szervezni a pályázati kiírást.  

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

 

14/2015. (XI.20) RNÖ határozat 

 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

„Mi leszek, ha nagy leszek” című pályázat 

kiírásáról dönt a határozat mellékletét képező 

tartalommal. 

 

Felelős:  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő:   azonnal 
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Megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 11.20 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dömötör Norbert                                                  Szalay Csaba 

          elnök                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 


