
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Roma Nemzetiségi Önkormányzat Őr 2019. május 29 -ei  üléséről. 

                

Jelen vannak:  Horváth András RNÖ elnök, 

    RNÖ Jónás Tibor elnökhelyettes 

    Horváth Gyöngyi Ágnes tag, 

 

Tanácskozási joggal:  Dr. Kapin Béla jegyző, 

                                      

Horváth András RNÖ elnök köszöntötte a megjelent  Nemzetiségi  Képviselő-Testületi   

tagokat,valamint a jelenlévőket , megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 

képviselők jelen vannak. 

 

Javasolta, a meghívóban feltüntetett  napirendi pontok megtárgyalását. 

 

A Képviselő-Testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan jóváhagyta. 

 

1.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Őr 2018. évi költségvetésének módosítása 

     Előadó: Horváth András Elnök 

 

Horváth András Elnök e napirend keretében elmondja, hogy mint ahogyan a Tisztelt Képviselő-

Testület tagjai előtt is ismeretes a nemzetiségi önkormányzat  elfogadta az önkormányzat 2018. évi 

költségvetését. Valamint jogszabályi kötelezettsége az önkormánytatnak,hogy a 2018.évi 

zárszámadás elfogadását megelőzően amennyiben szükséges a2 018.évi költségvetésést módosítsa. 

 

Ennek megfeleleően a 2018.évi költségvetés módosításáról szóló határozat tervezet,valamint annak 

számszaki adatokat tartalmazó mellékletei elkészültek, melyek e napirend keretében ismertetésre 

kerülnek a Tisztelt Képviselő-Testület tagjai felé. 

 

Ezt követően Horváth András Elnök részletesen ismerteti a határozat -tervezet és  a táblázatos anyag 

tartalmát,és .kérné a Tisztelt Képviselő-Testület tagjait, hogy határozat formájában fogadják el a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetésésnek módosítását. 

 

Ezt követően  megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Felkéri a jelenlévőket   a hozzászólásra. 

 

Hozzászólás nem volt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelenlévők egyetértettek az elnök által elmondottakkal és  3 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozták: 



 

Őr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

16/2019. (V.29.) határozata 

 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló.4/2018. (III.14.) határozatának 

módosításáról 

 

1. § 
 

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 
 

(1) pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját 

bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított 

 

Költségvetési kiadási főösszegét 2.288.767 Ft-tal 

Költségvetési bevételi főösszegét 2.288.767 Ft-tal 
 

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi 

 

módosított költségvetési bevételét 3.070.767 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását 3.070.767 Ft-ban 
 

állapítja meg. 

 

2. § 
 

A költségvetési határozat módosításának részletezése 

 

(1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását 

jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 

elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el képviselő-

testület. 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított 

előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg képviselő-

testület. 

(4) Az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, a 

képviselő-testület a 4.1. melléklet szerint hagyja jóvá. 

3. § 
 

A határozat végrehajtásának rendje 

 

 

(1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 
  

  

2.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Őr 2018.évi zárszámadásának elfogadása 

     Előadó:Horváth András Elnök 

 



 

Horváth András Elnök szóbeli előterjesztésésben elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége,hogy az adott évet követően minden év május 31.napjáig 

elfogadja az előző év költségvetési zárszámadását határozat formájábanm. Ennek megfelelelően 

elkészült a 2018.évi költségvetési zárszámadásról szóló határozat tervezete ,valamint annak 

számszaki adatokat tartalmazó mellékletei, melyek e napirend keretében ismertetésre kerülnek a 

Tisztelt Képviselő-Testület tagjai felé. 

 

Ezt követően Horváth András Elnök részletesen ismerteti a határozat -tervezet és  a táblázatos anyag 

tartalmát,és .kérné a Tisztelt Képviselő-Testület tagjait, hogy határozat formájában fogadják el a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetési zárszámadását. 

 

Ezt követően  megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Felkéri a képviselőket  a hozzászólásra. 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

A jelenlévők egyetértettek az elnök által elmondottakkal és  3 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozták: 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Őr 

17/22019.(V.29.)határozata 

a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról 

A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 

1. § 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát 

3.074.713 Ft Költségvetési bevétellel 

3.070.493 Ft Költségvetési kiadással 

4.220 Ft költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül 



 

megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 

(5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az 

5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését a 6.1…..6.n. mellékletben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.1 

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

Ez a határozat 2019.  május 29.napján  lép hatályba. 

 

 
  

  

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Horváth András  RNÖ elnök megköszönte a tagok munkáját, az 

ülést  11 órakor bezárta. 

 

Őr,2019.május 30. 

 

 

   Horváth András                          Horváth Gyöngyi Ágnes 

     RNÖ elnök                                                                   jkv. hitelesítő   

                                                 
1 


