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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. február 26-i 
testületi ülésén. 
 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Ábel János: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 3 fővel 
megjelent, az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontok az 
egészülnek ki. 
 
 
N a p i r e n d i    p o n t o k: 
 

1. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
határozatsor elfogadása  

Előadó: Ábel János elnök 
 
2. Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetés II. 

fordulós jóváhagyása  
Előadó: Ábel János elnök 

 
 

3. Nemzetiségi Nap várható költségei 
Előadó: Ábel János elnök 

 
 

4. Márciusi rendezvény szervezőivel kötendő együttműködési 
megállapodásokról 

Előadó: Föglein Károly tag 
 
 

5. Egyebek 
 
Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Simon Andrásnét, hitelesítésre Föglein Károly 
tagot. 
 
Az elhangzottakat 3 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 
 
 



 
1. sz. n a p i r e n d 

 
 

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
határozatsor elfogadása  

 
Ábel János: A német nemzetiségi önkormányzat testülete február 18-án I. 
fordulóban elfogadta a 2015. évi költségvetését.  
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tervezetét I. fordulóban a 2015. 
február 19-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a mellékelt határozati sort. 
A mellékelt és kiküldött előterjesztés ismeretében kerülhet sor a költségvetési 
határozat elfogadására. 
 
A testület II. fordulóban 3 igen szavazattal elfogadta a határozatsort, majd 
az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2015. (II.26.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
A Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2015. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és 3 igen szavazattal  
az alábbi határozatsort fogadja el az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján: 
 
1. E határozat hatálya Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésére, annak végrehajtására, illetve 2016. évi költségvetésének 
elfogadásáig terjedő időszak átmeneti gazdálkodására terjed ki. 

 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot. 
 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét, továbbá a 

kiadási előirányzatok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzati bontását 
mérlegszerűen a maradvány figyelembevételével az 1. sz. melléklet mutatja be. 

 
4. Felhalmozási kiadás az 1. sz. melléklet szerint elfogadott előirányzatok terhére nem 

teljesíthető. 
 
5. Adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell 
eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára támogatás csak megállapodás 
alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2016. 
január 31-ig elszámolni. 

 
6. Adott támogatásokat helyben szokásos módon közzé kell tenni a döntést követő 

15 napon belül. 
 



7. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért az elnök a felelős. 

 
8. E határozat mellékletében szereplő adatok tartalmazzák a határozat elfogadását 

megelőzően vállalt kötelezettségeket. A felmerülésüket követő 60 napon belül elő 
kell terjeszteni határozat módosításra az ismertté vált és az eredeti előirányzatot 
módosító bevétel kiesést/többletet, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 

 A bevétel kiesés/többlet átvezetésével egyidejűleg rendelkezni kell a többlet 
felhasználásáról, illetve a kieséssel egyező kiadás csökkentéséről. 

 
9. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, 

támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A 
központi előirányzat-növekedésekről negyedévente kell a képviselő-testületet 
tájékoztatni. 

 
10. Tartozásállomány alakulásáról a negyedévenkénti rendeletmódosításokat 

megelőzően tájékozódik a képviselő-testület. 
 Amennyiben 60 napon túli adósság áll fenn, úgy annak átütemezéséről az elnök 

köteles intézkedni. Amennyiben az átütemezés 30 napon belül nem realizálódik, 
úgy minden előirányzat felhasználása felfüggesztésre kerül annak pénzügyi 
teljesítéséig. 

 
11. Bármely kiadás megrendelésének, illetve teljesítésének előfeltétele a pénzügyi 

fedezet tényleges rendelkezésre állása. 
 
12. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 01-03. hóra 

vonatkozó likviditási tervét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
13. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás 

folyamatosságának biztosítása érdekében 2016. január, február hónapokban a 2015. 
évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról 
gondoskodjon. 

 Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év 
működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési 
jogcímenként 50.000,-Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2016. 
évi költségvetés részét képezik. 

 A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott 
intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásakor benyújtott 
előterjesztés keretében számoljon be és azoknak határozattervezetbe történő 
beépítéséről gondoskodjon. 

 
14. A 2015. január-február havi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő-

testület tudomásul veszi. 
 
15. Jelen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 



 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát.  
 
 

Határidő:2015. március 5.  
Felelős: Ábel János elnök 

 
 
 

2. sz. n a p i r e n d 
 

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi 
költségvetés II. fordulós jóváhagyása  

 
Ábel János: A kiküldött előterjesztésben foglalt 2015. évi költségvetés keretszámai 
már ismertek a testület tagjai előtt, hiszen február 18á-án I. fordulóban tárgyalásra 
került, ahol jóváhagyták.  
 
Hasonlóan az előző évhez, a határozat-tervezet mellékletei azok a számszaki táblák, 
amelyek közgazdasági illetve államháztartási osztályozás szerint tartalmazzák a 
nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A táblák garantálják azt is, hogy a 
költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra. 
 
Ezt követően a testület 3 igen szavazattal elfogadta a költségvetés 
keretszámait és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2015. (II.26.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a 2015. évi 
költségvetését  II. fordulóban is, és  az 1-2 . sz. melléklet alapján 3 igen szavazattal  
jóváhagyja, mely költségvetés fő összegei: 
 
BEVÉTELEK  FŐÖSSZEGE:  2.570 .e.-Ft 
KIADÁSOK  FŐÖSSZEGE:  2.570 .e.-Ft 
 
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát.  
 

Határidő:2015. március 5.  
Felelős: Ábel János elnök 

 
 



3. sz. n a p i r e n d 
 

Nemzetiségi Nap várható költségei 
 
Ábel János: Mint arról már korábban is szó esett, a május 1-jei Nemzetiségi Napot 
programokkal töltik meg a nemzetiségi önkormányzatok. Így a német nemzetiségi 
önkormányzat is készül, már egyeztetéseket folytattam együttesekkel, melynek 
várható költségei 200.000.-Ft körül lesz. Ez csak a meghívott együttesek ellátására 
vonatkozik, hiszen a színpadot és sátrat az önkormányzat biztosítja. 
 
Ezt követően a testület 3 igen szavazattal  elfogadta az elhangzottakat, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

8/2015. (II.26.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta a Nemzetiségi Nap rendezvényének várható költségeit, mely 200.000.-Ft 
összeg. 
 
Felkérte az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ábel János elnök 

 
 

4. sz. n a p i r e n d 
 
 
Márciusi rendezvény szervezőivel kötendő együttműködési 
megállapodásokról 
 
 
Föglein Károly: Jégl Zoltán a Komlói Civil Fórum koordinátora azzal kereste meg, 
hogy ez év március 28-án szeretnének egy civil fórumot tartani a komlói német 
klubban, ahol a Foltvarró Szakkör is rendezne egy kiállítást, valamint a Mázai 
Fúvószenekar is ellátogatna a klubba, ahol műsort adna. Ő ennek semmi akadályát 
nem látja, a klub szabad. 
 
Ábel János: Javasolta, hogy kössenek a szervező és programadó felek 
együttműködési megállapodást a fentiekkel kapcsolatosan. Továbbá javasolta, hogy 
a Mázai Fúvószenekar ideutazására, valamit ellátásukra 50.000.-Ft-ot különítsenek 
el.  
 



Ezt követően a testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

9/2015. (II.26.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
megismerte és elfogadta a 2015. március 28-án a komlói német klubban tartandó 
civil fórum megrendezését, melyre 50.000.-Ft-ot különít el.  
 
Felkérte az elnököt, hogy a programban érintett szervezetekkel kössön 
együttműködési megállapodást, és a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ábel János elnök 

 
 
 
Ezt követően megköszönte a testület munkáját, az ülést bezárta. 
 
 
 
Ábel János        Föglein Károly 
elnök         tag 
 


