
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. február 20-i ülésén hozott határozatai 
 

   
7/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. február 20-i 
soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 

  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Vitális Gábor elnök 
 
2.) Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása 
      Előadó: Vitális Gábor  
                   elnök 
  
3.) Bejelentések 
 
 
8/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2018. (I. 23.), 6/2018. 
(I. 23.) sz. RNÖ. számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
9/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2/2017. (I. 24.) RNÖ. 
sz. határozattal megállapított 2017. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Költségvetési bevételi előirányzatát 1.402.473,- Ft összegben növeli, melyből 162.075,-
Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 14,- Ft intézményi 
működési bevétel előirányzata, 910.384,- Ft központi kezelésű előirányzattól átvett 
támogatásértékű működési bevétel előirányzata, 330.000,- Ft egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzattól működési célú támogatás bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 
1.402.473,- Ft dologi kiadások előirányzatával növeli. 
2017.12.31. nappal a fel nem használt működési támogatások alapján a dologi kiadások 
előirányzatát 215.663,- Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát 215.663,-Ft-
tal növeli. 
  

(Adatok forintban) 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

782.000 2.184.473 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

782.000 2.184.473 
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Bevételek  
 A helyi nemzetiségi önkormányzat 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: 
 

(Adatok forintban) 
Megnevezés Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 782.000 2.184.473 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

782.000 1.968.810 

- működési célú 
támogatásértékű kiadás 

  

- működési célú 
céltartalékok 

 215.663 

Felhalmozási kiadások   
Ebből:   
- beruházások   

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vitális Gábor 
                elnök 
 
  
10/2018. (I. 23.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. 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 2017. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási 
módosított előirányzatát 2.184.473,-Ft főösszegben, teljesítését  
  
a) bevételi főösszeg esetén 2.184.473,- forintban  
 
b) kiadási főösszeg esetén 1.968.810,- forintban állapítja meg. 
 
I. A teljesített költségvetési bevételek 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat (összevont) 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
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és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá. 
 
II. A költségvetési kiadások 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított 
előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 
 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 1.968.810,-Ft 
 
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások:                       Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok:                   Ft 
- dologi jellegű kiadások:     1.968.810,-Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás :                                Ft 
 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2017. évben teljesített – továbbá eredeti, illetve 
módosított előirányzat szerinti – beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak. 
 
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi teljesített - az eredeti, és a módosított 
előirányzat szerinti - költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 2. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
4. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak 2017. évben többéves kihatással járó feladatai 
nem voltak. 
 
III. Költségvetési kiadások és bevételek   
 
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetését feladatonként a 
határozat 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
IV. Mérleg-jelentés 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza. 
 
V. Pénzeszköz változás 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változás alakulását az 5. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
VI. A pénzmaradvány 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos 
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 215.663,-Ft-ban kerül jóváhagyásra, 
mely szabad pénzmaradvány.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Vitális Gábor 
                elnök 
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11/2018. (II. 20.) sz. RNÖ. határozata 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat Mezőkovácsháza az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
1. A szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete helyére jelen határozat 1. sz. 
melléklete kerül. 
2. A szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete helyére jelen határozat 2. sz. 
melléklete kerül. 
 
3. Jelen módosítás 2018. március 01. napján lép hatályba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  
                 elnök 
 


