
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 13-i ülésén hozott határozatai 
 

 
32/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. szeptember 13-i 
soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előadó: Tinti Sándor elnök 
 
2.) Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 
      Előadó: Tinti Sándor elnök 
 
3.) Bejelentések 

 
 
 
33/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 31/2016. (VIII. 11.) 
RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
34/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2016. (I. 26.) sz. RomaNÖ. 
határozattal megállapított 2016. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
  
Költségvetési bevételi előirányzatát 210 e Ft összegben növeli, melyből 1 e Ft egyéb 
kamatbevétel, 20 e Ft Nemzetiségi Önkormányzattól átvett működési célú támogatás 
bevétel, 155 e Ft központi kezelésű előirányzattól átvett támogatásértékű működési 
bevétel és 34 e Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata. A 
kiadások előirányzatát 210 e Ft dologi kiadások előirányzatával növeli.   
E Ft 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
Bevételek  
A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

782 992 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

782 992 



 
 

 
 
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 782 992 
Ebből:   
- személyi jellegű 
kiadások 

  

- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű 
kiadások 
 

782 992 

- működési célú 
támogatásértékű 
kiadás 

  

- működési célú 
céltartalékok 

  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 
 
 
35/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. I. félévi gazdálkodásának 
helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá: 
 
 

I. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
előirányzatainak első féléves alakulása  

 
A helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának első féléves 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
           
 e Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadási előirányzat  
Főösszege 

782 992 336 34 

Bevételi előirányzat  782 992 912 92 



 
 

Főösszege 
 

II. Költségvetési bevételek 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.) 
 

III. A költségvetési kiadások 
 
1. Működési kiadások 
 
a.) A mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. első félévben 
teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, 
fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 

 
eFt 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. 
féléves 

teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

% 
Működési kiadások  782 992 336 34 
Ebből:     
- személyi jellegű kiadások     
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

    

- dologi jellegű kiadások 782 992 336 34 
- ellátottak pénzbeli juttatásai     
- működési célú támogatások     
- függő, átfutó kiadások     
 
b.)  A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az alcímek 2016. 
évi első félévében teljesített (eredeti, és a módosított előirányzat szerinti) működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
2. Felhalmozási kiadások 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási kiadásai nem voltak. 
 

IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása 
 
a.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak tartaléka nem volt.  
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. féléves 
teljesítés  
(tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 
alakulása 

% 

Tartalék - - - - 
Ebből: - - - - 
- általános tartalék - - - - 



 
 

- céltartalék - - - - 
 
 
b.) A helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem 
volt.  
 
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2016. féléves 
teljesítés 
(tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 
alakulása 

% 

Hiány: - - - - 
Többlet - - - - 
 

V. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016. első félévben teljesített költségvetését 
feladatonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

VI. 2016. I. félévi mérleg 
 
Az önkormányzatnak a pénzkészletén kívül más vagyona nem volt, melyet szállítói 
kötelezettség terhel 10 e Ft értékben. 
A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. félévi mérlegét a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tinti Sándor  
                 elnök 
 
 
36/2016. (IX. 13.) sz. RomaNÖ. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Máriapócsi búcsúra 
történő utazás megszervezéséről dönt, melynek fedezetére 300.000,-Ft-ot biztosít a 
2016. évi költségvetéséből a dologi kiadások terhére.  
 
Határidő: 2016. szeptember 18. 
Felelős: Tinti Sándor 
                 elnök 
 


