
Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Száma:  M/413-3/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 2022. május 25-én /szerdán/   

12:30   órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános ülésén.  

 

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterem  

 Monostorapáti, Petőfi u.12. 

 

Jelen vannak: Kovács György Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 László Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettes  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Kovács Anna Júlia Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 Török Andrea jegyzőhelyettes  

 

Kovács György elnök köszöntötte a megjelenteket majd megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 2 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat majd további javaslat 

hiányában kérte azok elfogadását. 

 

Tagok határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t  : 1./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének zárszámadása 

 Előadó: Kovács György   elnök 

 

2./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének módosítása 

 Előadó: Kovács György elnök 

 

3./ 2021. évi ellenőrzésről szóló éves ellenőrzés összefoglaló jelentés 

 Előadó: Kovács György elnök   

 

  

1. napirend: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének zárszámadása 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy az első napirendi pont a Monostorapáti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása, melynek előterjesztési 

anyagát a tagok megkapták. Röviden ismertette a 2021. évi költségvetés végrehajtásának 

főszámait, majd kérte a testület tagját mondja el véleményét. Hozzászólás hiányában kérte 
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kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének zárszámadását. 

 

A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúlag, 2 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

7/2022. (V.25.) RNÖ h a t á r o z a t a 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi 

költségvetésének zárszámadását az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

az alábbi határozatot hozza. 

 

(1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete a 2021. évi 

költségvetésének végrehajtását  

1.922.816 Ft költségvetési bevétellel 

1.922.816 Ft költségvetési kiadással 

0 Ft előző évi költségvetési maradvánnyal fogadja el. 

 

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az összes bevételét 

forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen, 

határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg. 

 

(3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a működési célú 

bevételi- és kiadási előirányzatokat a 2. és 3. számú melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

maradványának összegét 0 Ft-ban a 4. számú melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(5) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegét 

107.944 Ft összeggel a 6. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással 

járó kiadásokkal, adósságot keletkeztető kiadásokkal, 

részesedésekkel EU-s és közvetett támogatásokkal nem 

rendelkezik. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 

Kovács György elnök elmondta, hogy a 2. napirendi pont a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2022. évi költségvetésének módosítása, majd ismertette 2022. évi költségvetés módosításának 
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bevételi és kiadási összegét és kérte az előterjesztés véleményezését. Hozzászólás hiányában 

felkérte a testület tagját kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását.  

 

A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúlag, 2 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

8/2022. (V.25.) RNÖ h a t á r o z a t a 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi 

költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 

módosítását az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetés módosításáról az 

alábbi határozatot hozza. 

 

(1) Az 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 3. pontja (1) bekezdése 

helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete a 2022. 

évi költségvetését  

2.93.854 Ft költségvetési bevétellel 

2.093.854 Ft költségvetési kiadással 

0 Ft költségvetési egyenleggel, 

0 Ft finanszírozási bevétellel  

állapítja meg.” 

 

(2) Az 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 1. melléklete helyébe jelen 

határozat 1. melléklete lép. 

(3) Az 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 2. melléklete helyébe jelen 

határozat 2. melléklete lép. 

(4) Az 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 3. melléklete helyébe jelen 

határozat 3. melléklete lép. 

(5) Az 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 4. melléklete helyébe jelen 

határozat 4. melléklete lép. 

(6) Az 1/2022. (II.10.) RNÖ határozat 5. melléklete helyébe jelen 

határozat 5. melléklete lép. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: 2021. évi ellenőrzésről szóló éves ellenőrzés összefoglaló jelentés 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy a 2021. évi ellenőrzésről szóló éves összefoglaló 

jelentést, a korábbi évekhez hasonlóan mindig az előző évi ellenőrzési jelentést véleményezni 

kell.  

 

Török Andrea jegyzőhelyettes elmondta, hogy minden évben más terület kerül ellenőrzés alá, 

a 2021. évi belső ellenőrzés tárgya a Magyar Államkincstár által lefolytatott 2019. évi 
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szabályszerűségi ellenőrzésre megtett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése volt. Röviden 

ismertette az ellenőrzés megállapításait. 

 

Kovács György elnök hozzászólás hiányában felkérte a testület tagját kézfeltartással jelezze, 

ha elfogadja a 2021. évi ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést.  

 

A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete egyhangúlag, 2 igen szavazattal 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

9/2022. (V.25.) RNÖ h a t á r o z a t a 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete a 

2021. évi ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja. 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Ellenőrzési jelentést megismerte, az abban foglaltakat 

tudomásul vette.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Kovács György elnök 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy a napirendi pontok végére érkeztek, mivel további 

javaslat nem érkezett megköszönte a részvételt és az ülést 12:45 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 Kovács György László Józsefné  

 elnök jkv.hitelesítő  

 

 

 

 

 

 


