
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 19-i ülésén hozott határozati

10/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2013. évi költségvetési
rendeletről szóló 3/2013. (I. 22.) sz. RNÖ határozat módosítása tárgyában készült szó-
beli előterjesztést napirendre vette.

11/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. március 19-i soros ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D

T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok                                    Vitális Gábor
       végrehajtásáról         elnök

2.) 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
     beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása Vitális Gábor

        elnök

3.) Bejelentések

12/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2013. (I. 22.), 5/2013.
(I. 22.), 7/2013. (I. 22.) RNÖ számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfo-
gadja.

13/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az Önkormányzat 2012.
évi költségvetési határozata teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint
hagyja jóvá.

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2012. évi költségvetési határozat bevételi és ki-
adási módosított előirányzat 673 e/Ft főösszegének teljesítését

a) bevételi főösszeg esetén    673  ezer forintban

b) kiadási főösszeg esetén     346 ezer forintban, állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek



1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, mó-
dosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési
és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirány-
zat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a követke-
zők szerint hagyja jóvá:

 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 346 e/Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:         100 e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:        25 e/Ft
- dologi jellegű kiadások:         221 e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 - e/Ft
- működési célú pénzeszköz átadás :                      -  e/Ft

2.  A  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  teljesített  -  az  eredeti,  és  a  módosított  elői-
rányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai
nem voltak.

4. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nem voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú mel-
léklet tartalmazza.

V. A pénzmaradvány

1. A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 327 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
pénzmaradványból 41 eFt kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány, 286 eFt
szabad pénzmaradvány, melyet dologi kiadásokra kell felhasználni.

Határidő: azonnal
Felelős Vitális Gábor elnök

14/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2012.(II. 1.) sz. RNÖ
határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:



1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 19. §. (5) bekezdése törlésre kerül, helyére az
alábbi az (5) bekezdés kerül:
  „Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése
és a 27.§ (2) bekezdése valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX
törvény 80. § (3) bekezdése alapján együttműködési megállapodást köt a települési
önkormányzattal. A megállapodás az SZMSZ 2. sz. melléklete.”

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészül a jelen határozat melléklete szerinti
2. számú melléklettel.

3. Jelen módosítás 2013. április 1. napján lép hatályba.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős: Vitális Gábor elnök

15/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata dönt az Európa a polgáro-
kért program- Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat benyújtásáról.

Az igényelt támogatás összege: bruttó 9000 EUR
A tervezett megvalósítás időpontja: 2013. december11 -2013. december 16. Karácsonyi
ünnepség

Meghatalmazza az elnököt a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                  elnök

16/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata tekintettel arra, hogy az
Európa a polgárokért program- Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat utófi-
nanszírozott, és saját költségvetése terhére nem tudja megfinanszírozni arról dönt, hogy
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatához fordul annak érdekében, hogy támogatás-
ként biztosítsa a Román Nemzetiségi Önkormányzat részére a megpályázott összeget
annak kifizetéséig.

A támogatási szerződés tervezete kerüljön előterjesztésre az önkormányzat képviselő-
testülete elé.

A pályázat csak a támogatási megállapodás aláírását követően nyújtható be.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Vitális Gábor
                        elnök



17/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös feladataik hatéko-
nyabb elvégzése, a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése, a nemzetiségi önazonosság
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása
és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében  a  Ro-
mánság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesülettel való együttműködésről dönt.

Felhatalmazza az elnököt a határozat melléklete szerinti tartalmú együttműködési meg-
állapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                   elnök

18/2013. (III. 19.) RNÖ. számú határozata

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2013. (I. 22.) RNÖ
számú, a 2013. évi költségvetése elfogadásáról szóló határozatát a következők szerint
módosítja:

1. A határozat hatálya kiterjed a helyi Nemzetiségi Önkormányzatra

2. A helyi Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét  222 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét  222 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1. A helyi Nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrá-
sonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú mel-
léklet tartalmazza.

2.A helyi Nemzetiségi önkormányzat intézményt nem tart fent.

II. A költségvetési kiadások

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 222 ezer forint,

Ebből:
- dologi jellegű kiadások: 222  ezer forint,

2. A nemzetiségi önkormányzat testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat, vala-
mint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellék-
let szerint hagyja jóvá.



3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évre felújítási és felhalmozási kiadáso-
kat nem tervez.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nem
voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.

2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jel-
leggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

 Az önkormányzat testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat számára létszám-
előirányzatot nem tervez.

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyv-
vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoz-
tathatóak.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségve-
tési határozat módosítása.

4.Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a költ-
ségvetési határozat módosításáról a testület a jegyző által történő elkészítése után, az el-
nök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat tes-
tülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 15-ig - de-
cember 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításá-
ról.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől
kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Vitális Gábor
                  elnök


