
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 11-i ülésén hozott határozatai 

   

 

8/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az Országos Román 

Bálon való részvétel tárgyában készült szóbeli előterjesztést napirendre vette. 

 

   

9/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. február 11-i rendkívüli 

ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1.) Román Nemzetiségi Önkormányzat                                          Vitális Gábor 

       2015. évi költségvetésének elfogadása                                          elnök 

        

 

2.) Országos Román Bálon való részvétel                                      Vitális Gábor 

                                    elnök                                                                  

 

 

10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi 

költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A határozat hatálya Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatára 

terjed ki  

 

2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési  

a) kiadási főösszegét  380 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  380 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési 

bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 

1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat intézményt nem tart fent. 

 

II. A költségvetési kiadások 

 
1. A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási kiadási 

előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 380 ezer forint, 
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Ebből: 

                       - dologi jellegű kiadások:  380  ezer forint, 

 

2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete az alcímek működési kiadásait 

kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre felújítási és felhalmozási 

kiadásokat nem tervez. 

 

4. A Román Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatai nem 

voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 

 
1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel, 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 Román Nemzetiségi Önkormányzat számára 

létszám-előirányzatot nem tervez. 

 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
 1. A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 

 

3. A Román Nemzetiségi Önkormányzat testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

költségvetési határozat módosítása. 

 

4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a 

költségvetési határozat módosításáról a testület a jegyző által történő elkészítése után, 

az elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat 

testülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 15-ig, 

december 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő 

módosításáról. 

 

 

 

 



 3 
 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vitális Gábor  

                elnök  

 

 

11/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozata 

 

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának meghívását, és részt vesz a 

2015. február 7. napján Gyulán megrendezésre kerülő országos román bálon.  

A részvétel költségeire, 11 db belépőjegyre 49.500.-Ft-ot biztosít, 10.000 Ft összeget 

pedig működési célú pénzeszközátadásként felajánl a Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata részére. A költségek fedezetét a dologi kiadások terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vitális Gábor  

                  elnök 

 


