VESZPRÉMI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8200 Veszprém, Szeglethy u. 4.
Szám: KOZP/919/9/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 29-én (kedd) 12.45 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Veszprém, Szeglethy u. 4.
Az ülésen megjelentek:

Akopjan Nikogosz elnök
Szappanos László képviselő
dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczi Árpád csoportvezető

Távol maradt:

Fodorné Jobbágy Éva elnökhelyettes

(Az ülésen elhangzottak örmény nyelven is megtörténtek.)
Akopjan Nikogosz: elnök köszöntötte a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének ülésén megjelent képviselőket. Megállapította, hogy a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének 3 tagjából 2 jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szappanos László képviselő kijelölését és kérte,
hogy erről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete szavazzon.
A 3 tagú nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen
szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek Szappanos Lászlót jelölte ki.
Ezt követően Akopjan Nikogosz elnök javaslatára - azzal a kiegészítéssel, hogy a
meghívóban szereplő napirendi javaslat nem jó - a 3 tagú nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 2 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az elnök előterjesztése alapján - a napirendre vonatkozóan
meghozta a következő határozatot:
A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2016. (XI. 29.) határozata
a napirend elfogadásáról
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A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
november 29-i ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
NAPIREND:
1.)

A Veszprémi Örmény Nemzetiségi
költségvetésének módosítása
Előadó: Akopjan Nikogosz elnök

Önkormányzat

2016.

évi

2016.

évi

2.) Nemzetiségek karácsonya közös rendezvény szervezése
Előadó: Akopjan Nikogosz elnök
3.) Koszorúzás az Aradi Vértanúk napja alkalmából
Előadó: Szappanos László képviselő
4.) Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.)

A Veszprémi Örmény Nemzetiségi
költségvetésének módosítása
Előadó: Akopjan Nikogosz elnök

Önkormányzat

Akopjan Nikogosz elnök:
Elmondta, hogy van a költségvetésben 81.000,-Ft reprezentációs költség, ezt nem
használják fel, ezért ezt kérjük áttenni a dologi kiadásokba. A módosításban benne
van az is, hogy a számítógép beszerzésre 300.000,-Ft volt előirányozva,de csak
236.000,-Ft a kiadás. A különbözet visszamegy itt is a dologi kiadások közé. Ennyi
lesz a költségvetés változása.
Kérte, hogy a képviselő-testület erről szavazzon.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel és hozzászólás nem hangzott el,
így az elnök, szavazást rendelt el.
A 3 tagú nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:
A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2016. (XI. 29. határozata
a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről
szóló 7/2016.(II.26.) határozatának módosításáról
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A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:
1. A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016.(II.26.) határozata 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. A Veszprémi Örmény Nemzetiségi
költségvetésének
költségvetési hiányát
ebből: működési hiányát
ebből: felhalmozási hiányát
állapítja meg.”

Önkormányzat

2016.

évi

327 eFt-ban,
91 eFt-ban,
236 eFt-ban

2. A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016.(II.26.) határozata 3.1. - 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az Önkormányzat kiadásai
3.1. Az 1.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport
szerinti részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
3.1.1. Működési költségvetési kiadások
3.484 eFt
3.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások
236 eFt
3.2. A 3.1. pontban meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
3.1.1. Személyi juttatások

1.011 eFt

3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
138eFt
3.1.3. Dologi kiadások
3.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
3.1.5. Egyéb működési célú kiadások
3.1.6. Működési célú tartalék

2.165 eFt
0 eFt
170 eFt
0 eFt

3.3. A 3.1. pontban meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
3.3.1. Beruházások
3.3.2. Felújítások

236 eFt
0 eFt

3.3.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)0 eFt”

3.
A 7/2016.(II.26.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 1.
melléklete lép.
4.
A 7/2016.(II.26.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 2.
melléklete lép.
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5.
A 7/2016.(II.26.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 3.
melléklete lép.
6.

Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a határozatot a VMJV
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának küldje meg.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Akopjan Nikogosz elnök

(A határozat szövegének ismertetése örmény nyelven is megtörtént.)
2.) Nemzetiségek karácsonya közös rendezvény szervezés
Előadó: Akopjan Nikogosz elnök
Akopjan Nikogosz elnök:
Az örmény, ukrán és lengyel nemzetiséggel együtt, ami a nemzetek karácsonyi
szokásainak a bemutatásáról szól, e rendezvény közös költségmegosztásáról van szó.
Erre az örmény nemzetiségi önkormányzat 100.000,-Ft-ot szán, az örmény karácsony
megünneplése címén. Ez a rendezvény december 30-án lesz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel és hozzászólás nem hangzott el,
így az elnök, szavazást rendelt el.
A 3 tagú nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:
A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2016. (XI. 29. határozata
a nemzetiségek karácsonya közös rendezvény szervezéséről
A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat együttműködve a Veszprémi Ukrán
és Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatokkal „Nemzetiségek Karácsonya” nyilvános
rendezvényt szervez. A társönkormányzatokkal történő kapcsolattartással, időpont –
várható időpont 2016. december 30. – és helyszín kiválasztásával, egyeztetéssel
Szappanos László képviselőt bízzák meg. A rendezvény előzetes költsége 100.000,-Ft,
amelyre az összeget a 2016. évi dologi kiadások terhére biztosítja a nemzetiségi
önkormányzat. A képviselő – testület engedélyezi a jelen feladattal összefüggő
50.000,-Ft feletti számlák kiegyenlítését, kifizetését.
Határidő: 2016. december 30.
Felelős: Akopjan Nikogosz elnök és
Szappanos László képviselő
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(A határozat szövegének ismertetése örmény nyelven is megtörtént.)
3.) Koszorúzás az Aradi Vértanúk napja alkalmából
Előadó: Szappanos László képviselő
Szappanos László képviselő:
Elmondta, hogy október 6-án megtartották az Aradi Vértanúk napján a szokásos
koszorúzást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együtt. Nekik csak a
koszorú költsége jelentett kiadást.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, így az elnök az ülést 12.55 órakor bezárta.
K.m.f.
Akopjan Nikogosz
elnök

Szappanos László
jegyzőkönyv hitelesítő

