
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019 szeptember 10-i ülésén hozott határozatai 
 
18/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata és a Dokumentációs és Információs Központ meghívása tárgyában 
készült szóbeli előterjesztést jelen ülése napirendjére vette.  
 
  
19/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. szeptember 10-i soros, 
közmeghallgatással egybekötött nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Vitális Gábor 
                          elnök 
 
2.) Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat I. félévi költségvetése  

végrehajtásáról 
Előadó: Vitális Gábor 

                         elnök 
 
3.) Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat választási ciklus ideje alatt végzett  

tevékenységéről 
Előadó: Vitális Gábor 

                        elnök 
 
4.) Bejelentések 
 
20/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2019. (I. 22.), 14/2019. (II. 
19.), 16/2019. (IV. 29.), 17/2019. (IV. 29.), RNÖ. számú határozat végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
21/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. I. félévi 
gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá: 
 
I. Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetési 
előirányzatainak első féléves alakulása. 
 
A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetési előirányzatának első 
féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
            
         (adatok forintban) 



Megnevezés 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2019. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadási előirányzat  
Főösszege 

1.040.000 1.773.534 189.780 11 

Bevételi előirányzat  
Főösszege 

1.040.000 1.773.534 1.503.912 85 

 
II. Költségvetési bevételek 
 
A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. év első félévben teljesített - továbbá 
eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 
következők szerint hagyja jóvá: 
         (adatok forintban) 

 
b.) A képviselő-testület a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az alcímek 
2019. 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 Román Nemzetiségi Önkormányzatnak felhalmozási kiadása 2019. év első félévben 
nem volt. 
         (adatok forintban) 

Megnevezés 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2019. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Működési kiadások  1.040.000 1.773.534 189.780 11 
Ebből:     
- személyi jellegű kiadások     
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

    

- dologi jellegű kiadások 1.040.000 1.773.534 189.780 11 
- ellátottak pénzbeli juttatásai     
- működési célú támogatások     
- függő, átfutó kiadások     

Megnevezés 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2019. féléves 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Felhalmozási kiadások  - - - - 
Ebből:     
- beruházások - - - - 



 
IV. Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása 
 

a.) A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak tartaléka nem volt. 
         (adatok forintban) 
 

Megnevezés 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2019. féléves 
teljesítés  
(tartalék 
felhasználás) 

Teljesítés 
alakulása % 

Tartalék - - - - 
Ebből: - - - - 
- általános tartalék - - - - 
- céltartalék - - - - 
 
b.) A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak költségvetési hiánya, illetve többlete nem 
volt.  
         (adatok forintban) 

Megnevezés 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2019. féléves 
teljesítés 
(tartalék 
felhasználás) 

Teljesítés 
alakulása % 

Hiány: - - - - 
Többlet - - - - 
 
V. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként 
 
A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év első félévben teljesített költségvetését 
feladatonként a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
VI. 2018. I. félévi mérleg 
 
Az önkormányzatnak a 964.132 Ft összegű pénzkészlete volt 2019. 06. 30. napján, melyet 
kötelezettség nem terhel. 
Az önkormányzat 16/2019. (IV. 29.) sz. RNÖ. határozata alapján 2019. 06. 08-09. időszakban 
anyaországi kirándulás megszervezéséről döntött. Kiadásainak fedezetére 
foglalkoztatottaknak adott előleg kiadására került sor 350.000 Ft összegben, az előleggel 
történő elszámolás 2019. 07. hónapban történt meg, mely a mérlegjelentésben 2019. 06. 30. 
nappal adott előlegként, mint követelés jelenik meg. 
A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi mérlegét a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 
 
 
 
 
 



22/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2014-2019. évi választási 
ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
 
23/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi munkatervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
A májusi soros ülés és annak napirendje munkatervéből törlésre kerül.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vitális Gábor elnök  
 
 
24/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2019. (I. 22.) sz. RNÖ. 
határozatával megállapított 2019. évre szóló költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
2019. I. félévben költségvetési bevételi előirányzatát 733.534,- Ft összegben növeli, melyből 
194.288,-Ft előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel előirányzata, 4,- Ft intézményi 
működési bevétel előirányzata, 539.242,- Ft központi kezelésű előirányzattól átvett 
támogatásértékű működési bevétel előirányzata. A kiadások előirányzatait 733.534,- Ft dologi 
kiadások előirányzatával növeli. 
 
 
 
2019. I. félév (Adatok forintban) 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Kiadási előirányzat 
főösszege 

1.040.000 1.773.534 

Bevételi előirányzat 
főösszege 

1.040.000 1.773.534 

 
 
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: 
2019. I. félév (Adatok forintban) 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat  

Módosított 
előirányzat 

Működési kiadások 1.040.000 1.773.534 
Ebből:   
- személyi jellegű kiadások   
- munkaadókat terhelő 
járulékok 

  

- dologi jellegű kiadások 
 

1.040.000 1.773.534 

- működési célú 
támogatásértékű kiadás 

  

- működési célú 
céltartalékok 

  

Felhalmozási kiadások   
Ebből:   
-beruházások   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vitális Gábor  

elnök 
 
 
25/2019. (IX. 10.) sz. RNÖ. határozata 
 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. szeptember 14-én, 
Gyulán megtartandó „XV. Országos Román Gasztronómiai Fesztivál” rendezvényen részt 
kíván venni. 
 
A főzéshez szükséges gázpalack költségeire 5.000,- Ft-ot biztosít a költségvetésből, a dologi 
kiadások terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vitális Gábor elnök 
 


