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Moln6r D6ra elnok
Piller Magdolna lldik6 elnokhelvettes
Jriger Istvrln Tamris kdpviseld
dr. B6nis Csilla iagyzb
M6tisnd Szab6 Er:zsdbet jegyz6krin yvvezet|

/2014.

amely a N6met lliemzetis6gi Onkormrinyzat Pula Kdpvisel6-testrilet6nek20l5. febru6r 11-en 17,30 6rakor tarfott nyilv6nos testtileti ril6s6r6l kisziilt.

Az til6s helyszinel pula Faluh6z

Jelen voltak:

I. Napirend el6tt:

Molndr D6ra eln<ik ridvoz<jlte a megielentek
mivel a 3 frs testriletb6l 3 fti jelen volt.
Istv6n 'Tamds kdpvisel6t javasolta. A
jegyzokcinyv hitelesit6 szem6ly6vel -
egyhangrilag egyet6rtett.

Elfogadott napirend:

1. A N6met Nemzetis6gi onkormfinyzatpula 2015. 6vi kiilts6gvet6se
El6terjeszt<i : Moln 6r D ora eln<ik

II. Napirend tfrgyalfsa

1. A N6met Nemzetis6gi onkormfunyzatpula 2015. 6vi kiilts6gvet6se
El6terjeszt6: Molnrlr D6ra elniik

Moln6r D6ra elnolq: ismertette az el6terjes ztds tartalmffi, a f6bb sz1mad,atokat 6s k6rte ahozzSszolSsokat. Szerinte drthet<i 6s rdszlltes az el6terjesztes.

HozzdszSIils, k6rd6s nem volt.

Moln6r D6ra elnrik: szavazfusra bocsdjtotta az elSterjeszt6s szerinti hat1rozatiiavaslatot.

Jelen ldv6 kdpvisel6-testiileti tagok szitma:3 fo
Dcintdshoz atalbanr6szt vev6k sz6ma: 3 f6

A Ndmet Nemzetisdgi Onkormanyzat Pula Kdpvisel6-testiilete 3 igen szavazattal, nemszauazat ds tart6zkod6s n6lkiil a kcivetkez6 tfurozatothorta:



N6met Nemzotis6gi Onkormr{nyzat pula
2 /2015. (II. 1 1.) hatfurozata

. a20lS" 6vi ktilts6gvet6s6r6l

A N6met Nemzetisdgi onkormdnyzat l?ula (tov6bbiakban: Nemzetis6gi Onkormilnyz at) az
6llanhdztart6sr6l sz6l6 20lt.6vi. GXCV. ton6ny 23. $ (1) bekezd6s6ben 6s a
Nemzetis6gek jogair6l szolo 2011. 6viCLXXIX. torv6iry ir+. g (1) bekezd6s6benkapott
felhatalmazils alapjhn a 2015.6vi pdnziigyi tervdr6l (kcilisdgvetlitoU i, itaili hathrozatot:
nozza.

1. S A hutirozathati.lrya
Ahatftrozathat|lya a Nemzetisdgi onkorminyzatkdpviselo-testiilet6re, bizotts6gair a,6s az
|ltala l6trehozott 6s fenntartott krilts6gvet6si szervekr-e (nt6zm6nyekre) terjed ki.

2. S A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiaddsai
(1) A Nemzetis6gi Clnkorm5nyzat k6pviselo-testiilete a2015.6vi kolts6evet6s6t

200 E Ft Kiilts6gvet6si bev6tellel
200 E Ft Kiilts6gvet6si kiadfssal

E
E Ft -ebb6l miikiid6si
EFt felhalmozfsi

6llapitja meg.

lzl * dnkormdnyzat osszes bev6tel6t forr6sorakent, cisszes kiaddsdt jogcimenk ent a
hathr o zat L m e I I 6 kl e t e alapj 6n hat 6r o zza me g a kdpvis e 16 - t estrilet.

(3) A mrikciddsi ds felhalmo zitsi celv bevdteli ds kiad6si el6rhnyzatokat egym6st6l
elktilonitetten, egytittesen egyensrilyban az 2/l. ds 2/2. mell1kletekrr".irrt fogadja el.
(4) Az onkorm6nyzat kcilts6gvetds6ben szerepl6 beruhdz6si 6s fehjit6si kiadrisok
elSrfnyzatartberuhindsonkdnt ds fehijit6sonkdnt i 3. melleklet szeint 6[u;ftju'^;;
(5) Az )nkotmhinyzat ad6ss6got keletkezteto rigyletekb6l 6s kezess6gvilllal6sokb6l
fennSll6 kotelezettsegelt a 4. melleklet rlszletezi. -'
(6) Az Onkormhnyzat saj6t bevdteleinek rdszletezesdt az ad6ss6got keletk ert3oiigyletbdl
sz6tmaz6 thtgylvi frzetesikotelezetts6g meg rllapit6.s6ho z az 5. mell1klet tarralmazza.

Q) .Az onkorm6nyzat 2015. dvi ad6ss6got keletkeztet6 fejlesztesi celjait a 6. mell4klet
rEszletezi.

(8) Az EU-s tdmogat6ssal megval6sul6 programokat 6s projekteket, valamint az
cinkorm6nyzaton kivtil megval6sul6 projektekhei val6 hozzq1ruI1it u z. melleklet szerint
hagyja j6v6.

(9) Az Onkorm6nyzat bev6teleit ds kiad6sait
d'llapitjameg.

frbb jogcfmenkdnt a 8. melleklet szeint

I 
A k\hseg'eftsi bevdtelek ok kiltdnbdzetekdnt a kdltsdgvet|si tdbbletet vagy hitinyt (kdltsdgvetdsi egenleg) kellbemutatni (Aht.4/A. S @ 015. janudr t-jdt6l a2014. dviXCIX. t6rv6nv.



(1)

(2)

(1)

3. $ A kiilts6gvet6s v6grehajt6s6nak szabflyai
A Nemzetis6gi d*otmdnyzat koltsegvet6s6nek v6grehajt6s66rt az elncik, a

kcinywezetdssel kapcsolatos feladatok ellilTSshert * 
"gwit^iit<-<iaesi 

meg6llapod6sban
rogzitettek szerint a jegyz6 felel6s.

A kolts6gvet6si hi6ny cstikkent6se 6rdek6ben 6vkcizben folyamatosan figyelemmel kellkfs6mi a kiadrisok cscikkent6s6nek 6s a bev6telek novel6s6nek lehet6sdseit.

4. $ Az elilirinyzatok m6dosft6sa
Az onkorminyzat bevdteleinek ds kiadrisainak m6dositris6rol, akiad,irsi e16ir6nyzatok:.
kOzotti iitcsoportosit6sr6l a k6pviselo-testiilet drint.

(2) A kdpvisel6 testiilet az Onkormilnyzat s akiadrisi kiemelt elotrfnyzatok kozotti 6t
mely esetenk6nt a 50.000 Ft cisszeghatdrr f;.Egydb esetekben a kdpvisel6-testii6t a kiaddLsi ellrdnyzatok kcizcitti atcsoportosit6s
j o g6t fennt artja magdnak.

(3) Az (2) bekezd6sben foglalt 6tcsoportositasr6l az eln<ik negyed6vente kcjteles
beszilrnolni, a kciltsdgvet6s m6dosit6srira egyidejrileg javaslatot t-enni. Az {firuhi,,ott'hat6skcjni el6i6nyzat-m6dosit6si jogkor 201i. d"L"mier 31-ig gyakorolhat6.

(4)Akciltsdgvetdsis ge
szflmla ellendben dre
juttatrisok terhdre

kordben szellemi tevdkenysdg szerzoddssel,
szolg6l6 kiad6si el6trinyzat csak a szerndlyi

(5) Amennyiben a nemzetisdgi tinkorm5nyzat 6v kdzben a kolts6gv etesi hat;rozatk6szitdsekor nem ismert tobblertbevdielhez:, jut, vagy bevdtelei a tervezettbl
elmaradnak, arr6l az elncik a Kdpvisel6-testrileteti ai,euonatia.

(6) A kdpvisel6.testtilet 6Ital j6v6hag
koltsdgvetdsi szerv, valamint az
elotrdnyzatok felett rendelkez6 kcjlts
trilldpds fegyelmi felelcissdget von rna

5. $ A kiilts6gvet6s v6grehajtfsr{nak ellen6rz6se

(1) A nemzetis6gi onkormfnyzat ds koltsdgvet6si szervei onkormhnyzati ellen6rzdse abels6 kontrollrendszer keret6ben val6sul meg, melynek ldtrehozksircrt, miikodtetdsdrt eistov6bbfejleszt6s66rt az rinkormfunyzat eset6ben a'jegyz6, az tntezminyek esetdben aztntdzmenyve zet<i fele 16 s.

(2) A nemzetisdgi onkorm6nyzat a belso ellenorzds kialakit6s6r6l a megb iz6s ttj6ngondoskodik' A megfelelo mrikcidtetdsrdl ds a fiiggetlensdg biztositrisrir 6l a jeiyzb kotelesgondoskodni.

6. g Z615 6s vegyes rendelkez6sek



A kcilts6gvet6si hatarozat2015. febru{r 11. l6p hatillyba.

I

I

Egy6b tdrgyalanfl6 iigynem volt, az.hok az:dillst 1g 6rakor bezhrta.
I

Molnrir D6ra
elnrik

k.m.f

j egyz5kcinyv hitelesit6

4



JELENLET'r iv

A k6pvisel6-testiileti iil6s id6pontja:

A k6pvisel6-testiileti iil6s helyszfne:

Jelen vannak:

2015. februfr 11.

Faluhfz Pula

17.30 6ra

Molnfr D6ra elndk

Jfger Istvin T'amfs k6pvisel6

Piller Magdolna Ildik6 k6pvisel6

dr. B6nis Csilla jegyzfl

Mftisn6 Szab6 Erzs6bet
jegyz6kdnywezet6 u/A'P'q

Meghfvott vend6gek :



N6met Nemzetis6gi Onkorm ilnyzat P ula
8291 Pula F6 u. 31.

Meghivd

A N6met Nemzetis6gi Onkormilnyzat Pula K6pvisel6-testiilete 2015. februfr
11-6n (szerd6n) 17r30 6rai kezdettel nyilvfnos k6pviset6-testtileti iil6st tart,
melyre ezfiton tisztelettel meghivom.

Helye: Pula Faluhfz

A kdpvisel6-testrileti i.i16s napirendj e :

1. N6met Nemzetis6gi OnkormhmyzatPula 2015. 6vi kolts6gvet6se.
El6terjeszt6: Mo1n6r D6ra elnok

2. E gyeb aktu6lis tigyek

Pula. 2015. febru6r 3.

Moln6r D6ra
elnok


