Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. január 29-én 10,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Biróné Horváth
Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna
aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára.
Javasolt napirendi pont:
1./ Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pont:
1./ Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a törvényben
előírt együttműködési megállapodást tavaly januárban megkötöttük. Ezt a megállapodást most
felül kell vizsgálni.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai szerint az
együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás
esetén pedig az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A 2015. január
27-én Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületével megkötött
együttműködési megállapodás a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés szempontjából
felülvizsgálatra került. A települési önkormányzat részéről a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez biztosított személyi, tárgyi és technikai feltételekben változás nem történt,
azonban a gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre,
módosításra kerültek. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását a tavalyi évben az Állami
Számvevőszék vizsgálta. Az ellenőrzés során a települési önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat közötti együttműködési megállapodást is átnézték és a vizsgálati jelentésben
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javaslatot tettek az együttműködési megállapodás kiegészítésére. A nemzetiségi
önkormányzat belső ellenőrzésének szabályai beépítésre kerültek a megállapodás tervezetébe,
mivel a belső ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések megállapodásban történő rögzítése
elvárás az Állami Számvevőszék részéről. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartásba vételével és az adószáma megkérésével kapcsolatos határidők megjelölését is
az Állami Számvevőszék írta elő. A módosításokat félkövér, dőlt, aláhúzott betűkkel jelöltük
az együttműködési megállapodás tervezetében. Az új együttműködési megállapodás
képviselő-testületek általi elfogadása esetén a megállapodás aláírásának napján a korábban
kötött együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Birkás Zoltán polgármester: Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a települési
önkormányzat kapcsolata jó, több programunk megrendezéséhez hozzájárultak anyagiakkal.
Kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a
felülvizsgált együttműködési megállapodás elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
1/2016. (I. 29.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistolmács Roma
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületével kötött, 2015. január 27-én
aláírt együttműködési megállapodást felülvizsgálta és elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.
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Határidő: megállapodás aláírására 2016. január 31.
felülvizsgálatra 2017. január 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,15 órakor
bezárom. Köszönöm a jelenlévőknek az ülésen való részvételt.
K.m.f.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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