Szám:

/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
24.-én megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti év szerint.
Botos Katalin elnök: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert a 4 tagú testületből 4 fő jelen van.
Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Sebián Istvánné képviselőt kéri fel.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag elfogad az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Kóspallagi
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületénk
…./2012.(…) SZNÖ határozata az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
2. Tájékoztató a Szlovák önkormányzatot érintő változásokról
3. Egyebek
1. Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületénk …./2012.(…)
SZNÖ határozata az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Botos Katalin elnök: A képviselők az írásos előterjesztést és a költségvetés tervezetét
megkapták. A bevételi oldalt az előző évi általános támogatás összegével határoztuk meg, a
kiadási oldalnál a 2011. évi költségvetést vettük figyelembe. Kéri, akinek észrevétele van azt
tegye meg.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2012.(I.28.) SZNÖ határozat
Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2012.
évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Bevételi főösszegét
219 e Ft-ban
Kiadási főösszegét
219 e Ft-ban állapítja meg.
2. A működési kiadásait - az 1. melléklet szerinti - dologi kiadásokban
határozza meg.
3. A nemzetiségi önkormányzatnak létszámkerete nincs.
4. Költségvetését saját hatáskörben állapítja meg és módosítja a helyi
önkormányzattól elkülönülten.
Felelős: Botos Katalin elnök

Határidő: folyamatos

2. Tájékoztató a Szlovák önkormányzatot érintő változásokról
Botos Katalin elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló jogszabályt felváltó, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényről. Kiosztja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztató levelét. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv részét képezi.)
Az egyik fontos változás, hogy az Alaptörvénnyel összhangban 2012. január 1. napjától a
nemzetiségi önkormányzat megnevezést kell használni. Ezért, meg kell rendelni az új

bélyegzőket, valamint számlát kell nyitni. Felül kell vizsgálni a Kóspallag Község
Önkormányzatával kötött megállapodást és össze kell hangolni az új szabályozással.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2012.(I.28.) SZNÖ határozat
Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvénnyel összhangban az önkormányzat elnevezésének változása miatt
felmerült költségeket: számlanyitás, bélyegzőcsere stb. a 2012. évi
költségvetésből biztosítja.
Felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Botos Katalin elnök

Határidő: folyamatos

3. Egyebek
Botos Katalin elnök:
- tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodások aláírásra
kerültek.
- Továbbá tájékoztatja a testületet, a Szlovák Önkormányzat elnökével Fuzik János úrral
történt szóbeli egyeztetésről, mely szerint, amennyiben igény van rá fakultatív szlovák
nyelvű oktatást lehetne indítani a településen.
További felszólalás nem lévén Botos Katalin elnök bezárja a képviselő-testületi ülést.
K.m.f.
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