
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    
Tel. 87/437-060. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. 

február 10-én (csütörtök) 13 órakor megtartott  munkaterv szerinti nyilvános üléséről.   

 

Helye:  Polgármester Irodája, Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

    Kovács György           Elnök             

   Kovács Anna Júlia            tag 

 

igazoltan távol:    

 

László Józsefné            Elnökhelyettes 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   dr. Varga András                 jegyző 

   

 Jegyzőkönyvvezető: 

 

   dr. Varga András  

 

Kovács György elnök üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 2 képviselő jelen van, a testületi ülést 

megnyitotta.   

 

Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 2 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

Napirendet: 

1./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Kovács György elnök 

1. Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

elfogadása. 

Előadó: Kovács György elnök 

Kovács György elnök elmonda, hogy elkészült a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése a melléklet előterjesztés szerint. 



Kérte a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják a 

munkatervet. 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 2 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

1/2022.(II. 10.) RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2022. (II.10.) RNÖ. határozata 

a 2022. évi költségvetéséről 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

1. A határozat hatálya 

 A határozat hatálya a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.  

2. A költségvetés címrendje 

 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.  

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 (1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését  

                                                        1.040.000 Ft költségvetési bevétellel  

                                                        1.040.000 Ft költségvetési kiadással  

                                                        0 Ft költségvetési egyenleggel, 

                                                        0 Ft finanszírozási bevétellel                                                               

állapítja meg.  

 (2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az összes bevételét forrásonként, összes kiadását 

jogcímeként mérlegszerűen, a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg.  

 (3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a működési célú bevételi- és kiadási előirányzatokat 

a 2. számú melléklet szerint fogadja el.  

 (4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előirányzat-felhasználási tervét a 3. számú 

melléklet szerint fogadja el.  

(5) A Roma  Nemzetiségi Önkormányzat a középtávú tervét a 4. számú melléklet szerint 

fogadja el.  

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai  



 (1) A Roma  Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője felelős.  
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(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kiadási- és bevételi előirányzatok módosítására és 

a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök részére felhatalmazást 

ad. Az elnök köteles erről a Képviselő-testületnek beszámolni és kezdeményezni az 

előirányzatok módosításának átvezetését.   

 (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület 

elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását.  

 (4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 23. § (1) g) pontjában meghatározott 

adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint saját bevételekkel nem rendelkezik.   

 (5) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.   

 (6) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat EU-s projektekkel nem rendelkezik, ilyen 

projekthez nem csatlakozott.   

 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a 

Képviselő-testület az elnököt hatalmazza fel.   

 (8) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt arra, 

hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források 

felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.  

5. Záró rendelkezések 

 A költségvetési határozat a kihirdetést követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 

2022. január 1-jétől kell alkalmazni.  

 

Felelős: Kovács Gyula elnök 

Határidő: folyamatos  

 

Több észrevétel indítvány nem volt, ezért Kovács György elnök megköszönte a részvételt, majd 

az ülést 13.30 órakor bezárta. 

k.m.f. 

Kovács György         Kovács Anna Júlia 

  elnök       jegyzőkönyv hitelesítő

   


