
   
12/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetési 
előirányzat-módosítás tárgyában készült előterjesztést napirendre vette.  
  
   
13/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. március 17-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                           Vitális Gábor 
 határozatok végrehajtásáról                               elnök 
 
2.) A 2014. évi költségvetés vég- 
 rehajtásáról szóló beszámoló meg-                          Vitális Gábor 
 tárgyalása, jóváhagyása                                 elnök 
   
3.) Kulturális Nap előkészítése                                               Vitális Gábor 
                                                                                                      elnök 
 
4.) A 2014. évi költségvetési elő-                                           Vitális Gábor 
      irányzat-módosítása                                                                elnök 
 
5.) Bejelentések 
 
 
14/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2015. (I. 20.) RNÖ. 
számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
15/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi költségvetési 
bevételi előirányzatát 150 e Ft támogatásértékű működési bevétel előirányzatával 
növeli. A kiadások előirányzatát 108 e Ft dologi, 42 e Ft céltartalék előirányzatával 
növeli.   

E Ft 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

222 822 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

222 822 



  

 
Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
Működési kiadások 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását a Képviselő-
testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 

                                                                                     E Ft 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat  
Módosított előirányzat 

Működési kiadások 222 822 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

222 780 

- működési célú 
támogatásértékű kiadás 

  

- működési célú 
céltartalékok 

 42 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
16/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési határozata teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
1. A határozat hatálya kiterjed a helyi nemzetiségi Önkormányzatra. 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a 2014. évi költségvetési határozat bevételi 
és kiadási módosított előirányzat 822 e/Ft főösszegének teljesítését  
a) bevételi főösszeg esetén 822  ezer forintban  
b) kiadási főösszeg esetén 780 ezer forintban, állapítja meg. 
I. A teljesített költségvetési bevételek 

1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2014. évi teljesített - továbbá 
eredeti, módosított 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 
előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 780 e/Ft 
 Ebből: 
- személyi jellegű kiadások:                            e/Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:             e/Ft 



  

- dologi jellegű kiadások:                 780  e/Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:  .                     e/Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás :               /Ft 
2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat teljesített - az eredeti, és a módosított 

előirányzat 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 

melléklet tartalmazza. 
V. A pénzmaradvány 
1. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 42.005 Ft-ban kerül 
jóváhagyásra. A pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt szabad 
pénzmaradvány. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős Vitális Gábor elnök 
 
17/2015. (III. 17.) RNÖ. sz. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. május 23. napján 
Kulturális Nap megrendezéséről dönt.  
A rendezvény költségeire 120 ezer Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetéséből a dologi 
kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 


