
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. március 17-i ülésén hozott határozatai

10/2015. (III. 17.) sz. RomaNÖ. határozat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a  2014. évi költségvetési előirányzat módosítása
tárgyában, valamint a ,,Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” megnevezésű pilot
programhoz való csatlakozás tárgyában készült előterjesztéseket napirendre vette.
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A Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. március 17-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D  ELŐADÓJA, TÁRGYA

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Előadó: Tinti Sándor elnök

2.) 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása
     Előadó: Tinti Sándor elnök

3.) 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása
     Előadó: Tinti Sándor elnök

4.) ,,Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” megnevezésű pilot programhoz való
     csatlakozás 
     Előadó: Tinti Sándor elnök

5.) Bejelentések
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Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2015. (I. 21.), 6/2015.
(I. 21.), 7/2015. (I. 21.) RomaNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja. 
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Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi költségvetési
bevételi előirányzatát 45 e Ft támogatásértékű működési bevétel előirányzatával növeli.
A kiadások előirányzatát 35 e Ft dologi, 10 e Ft céltartalék előirányzatával növeli.  



                                             E Ft
Megnevezés Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

Kiadási előirányzat 
főösszege

45

Bevételi előirányzat 
főösszege

45

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 45
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
-  munkaadókat  terhelő
járulékok
- dologi jellegű kiadások 35

-  működési  célú
támogatásértékű kiadás
-  működési  célú
céltartalékok

10

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor elnök
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Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Önkormányzat 2014. évi
bevételének 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 45 e/Ft főösszegének teljesítését 

a) bevételi főösszeg esetén    45  ezer forintban 

b) kiadási főösszeg esetén 35 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: 35 e/Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:                e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:             e/Ft
- dologi jellegű kiadások:        35    e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                    e/Ft
- működési célú pénzeszköz átadás :           e/Ft

2 A Roma 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: 9.603 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány.

Határidő: azonnal
Felelős Tinti Sándor 
                 elnök
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Mezőkovácsháza  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  részt  kíván  venni  a
„Kitörési  pont  a  háztáji  gazdaságok irányába”  elnevezésű  Békés  Megyei  Közmunka
Pilot Programban egy darab 11 fős brigáddal. Felhatalmazza az elnököt a Csatlakozási
szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tinti Sándor 
                  elnök


