
Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 

03. napján 09 órai kezdettel megtartott rendes ülésén 

 

 

 

a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata  

c.) határozatai (   11 - 14  ) 

Száma: RNÖ/3 -    /2020. 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1. Előterjesztés Roma Kulturális és Sport Nap megrendezése tárgyában 

2. Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

ellenőrzési jelentése tárgyában 

 

3. Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati határozat 

megalkotása tárgyában 

 

4. Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (I.30.) RNÖ határozat módosítása tárgyában 

 

 

 

 

 

 

        Bogdán Zoltán 

          RNÖ elnöke 
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J e g y z ő k ö n y v  
 

Mely készült Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. július 03. napján 09 órai kezdettel megtartott rendes ülésén. 

 

Ülés helye: Nagykálló Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalóterme 4320 Nagykálló, 

Kállai Kettős tér 1. 

 

Jelen vannak: Bogdán Zoltán elnök 

   Hamza Róbert elnök-helyettes 

   Dobó Lajos képviselő 

    

Távol van:  Hegedűs Imre képviselő, 

Balogh János képviselő 

 

Meghívottak:  Kovácsné dr. Dalanics Beáta mb. aljegyző 

   Séra András mb. gazdasági vezető 

 

Bogdán Zoltán köszönti a megjelenteket. Külön köszönti aljegyző asszonyt! 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő van jelen az 

ülésen. Balogh János és Hegedűs Imre képviselők igazoltan vannak távol. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére Hamza Róbert személyében. 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért. 

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 

1. Előterjesztés Roma Kulturális és Sport Nap megrendezése tárgyában 

 

2. Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

ellenőrzési jelentése tárgyában 
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3. Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati határozat 

megalkotása tárgyában 

 

4. Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (I.30.) RNÖ határozat módosítása tárgyában 

 

Van-e valakinek egyéb napirendi javaslata? – Nincs. 

Aki egyetért a javasolt napirendi pontok megtárgyalásával, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a javasolt napirendi pontok megtárgyalását elfogadta. 

 

N a p i r e n d e k: 

 

Tárgy: (1. tsp.) Előterjesztés Roma Kulturális és Sport Nap megrendezése tárgyában  

Előadó: Bogdán Zoltán elnök  (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Bogdán Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta. Roma Kulturális és Sport Napot 

szeretnénk tartani 2020. július 11. napján a nagykállói sportpályán. A környező 

településekről is szeretnénk meghívni együtteseket, sportolni vágyókat. A rendezvényre a 

költségvetésünkben a működési támogatás biztosít fedezetet, mely 490.000,-Ft. A 

szervezéssel a Tűzrózsa Egyesületet bíznánk meg. 

 

Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a tervezetet elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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11/2020. (VII.03.) RNÖ.  

 

h a t á r o z a t a 

 

Roma Kulturális és Sport Nap megrendezése tárgyában 

 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
1.) Támogatja a 2020. július 11. napján megrendezésre kerülő Roma Kulturális és Sport 

Nap megtartását. 

 
2.) Megállapítja, hogy a Roma Kulturális és Sport Nap megrendezésének költségeire a 

tárgyévi költségvetés terhére fedezetet biztosít a működési támogatás. 

 
3.)  A Roma Kulturális és Sport Nap megrendezésének várható költsége 490.000 Ft, 

amely tartalmazza a szervezési-, zenekari- és fellépési díjakat. 

 
4.) A rendezvény szervezésével megbízza a Tűzrózsa Egyesületet. Felkéri Bogdán 

Zoltán elnököt a megbízási szerződés megkötésére. 

 
5.) Engedélyezi, hogy Bogdán Zoltán elnök a Roma Kulturális és Sport Nap 

megrendezésének kiadásaira előlegként 490.000 Ft-ot felvegyen. 

 
6.) Bogdán Zoltán elnök köteles az 1) pontban írt program szervezése költségét 

elszámolni a Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájánál, a keletkezett 

költségek indokoltságát, felhasználását megalapozó, igazoló dokumentumok, 

bizonylatok benyújtásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2019. évi ellenőrzési jelentése tárgyában  

Előadó: Bogdán Zoltán elnök (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Bogdán Zoltán: Megkérem Séra András gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a napirendet! 
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Séra András: Minden költségvetési szervnek belső ellenőrt kell nyilvántartani. Az 

önkormányzatnak, az intézményeinek, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 

belső ellenőrzését egy külsős cég végzi, mégpedig a GYARMAT-TAX Kft. Az ellenőr 

megküldte a tavalyi évről készített ellenőrzési jelentését. Nem tett negatív megállapítást. 

Az államháztartási törvényben benne foglaltatik, hogy a zárszámadással egyidejűleg kell 

megszavazni a 2019. évi ellenőrzési jelentést.  

Arról kell szavazni, hogy elfogadja-e a képviselő-testület a 2019. évi ellenőrzési jelentést. 

 

Bogdán Zoltán:  Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? – Nincs. 

 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tervezetet elfogadja és a következő határozatot 

hozza: 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2020. (VII.03.) RNÖ 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési jelentése 

tárgyában 

 

Képviselő – testület 

 

           - elfogadja Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi összefoglaló 

ellenőrzési jelentését az előterjesztés melléklete szerint 

 

Határidő:2020. július  

Felelős: elnök, jegyző 

Határozatot kapják: 

o Gyarmat –Tax  Kft. (4400. Nyíregyháza, Írisz utca 67.) 

o Gazdasági Iroda 

o Képviselő – testületi referens 

o Irattár 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Tárgy: (3. tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati 

határozat megalkotása tárgyában  
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Előadó: Bogdán Zoltán elnök (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Bogdán Zoltán: Az előterjesztést megkapták képviselő-társaim. Felkérem, Séra András 

gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Séra András: Minden évben május 31-ig el kell fogadni, de most a veszélyhelyzet miatt 

olyan módosítás történt, hogy a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell 

elfogadni az előző évről szóló zárszámadást. Az előterjesztés, illetve a rendelet-tervezet 

tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat összesített összegben. A zárszámadásban 

határozzuk meg az előző év, jelen esetben a 2019. év pénzmaradványát is, amelyet a 2020. 

évi költségvetési határozatba kell betervezni. A költségvetési határozatot ezért szükséges 

módosítani. A mellékletekben fel vannak tüntetve a költségvetési bevételek, kiadások. A 

finanszírozási bevétel a 2018. év pénzmaradványa volt 3.966 Ft, ami beépítésre került a 

2019. éves bevételek közé. A 2019. évet 5.981 Ft költségvetési maradvánnyal zárta az 

önkormányzat. A mellékletekben fel vannak sorolva, hogy a támogatások milyen címszó 

szerint érkeztek. Ilyenek a működési, feladatalapú, Nagykálló Város Önkormányzata által 

nyújtott működési támogatás, illetve volt a Területi Nemzetiségi Önkormányzatnak tavaly 

nyújtott támogatása 

A kiadások tekintetében a dologi kiadások között került elszámolásra például a tisztítószer 

beszerzés, egyéb eszközbeszerzések, voltak a bankköltségek, és ezen felül, amit a képviselő-

testület megszavazott a pénzeszközöknek a felhasználásának elszámolása – zenekari díj, 

hangosítás, szervezési díj, táncfellépés, próba, vendéglátás.  

Ennyit szerettem volna elmondani az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 

Bogdán Zoltán:  Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? – Nincs. 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tervezetet elfogadja és a következő határozatot 

hozza: 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2020. (VII.03.) RNÖ 

h a t á r o z a t a 

 

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról 
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Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: 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 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot 

hozza:  

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát  

 

2 827 775 Ft Költségvetési bevétellel  

2 825 760 Ft Költségvetési kiadással  

      3 966 Ft Finanszírozási bevétellel 

      5 981 Ft költségvetési maradvánnyal  

hagyja jóvá.  

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét és összes kiadását előirányzat 

csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.  

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási 

kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. és 4. melléklet kötelező, önként vállalt 

és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák. 

 

5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

6. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, működési és felhalmozási célú 

bevételeit és kiadásait egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 6. melléklet 

szerint fogadja el, tájékoztató táblaként. 

 

7. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a többéves kihatással járó döntésekből származó 

kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, valamint a közvetett támogatások 

rovatrend szerint a 7. mellékletben. 

 

8. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a Nemzetiségi Önkormányzat 

pénzeszközváltozásai a 8. mellékletben. 

 

9. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az Önkormányzat saját bevételeinek 

részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 

megállapításához és a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető 

fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi. 
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10. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi személyi juttatásainak és járulékainak 2019. évi 

kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

11. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi dologi és egyéb működési kiadásait a 11. 

melléklet szerinti részletezés szerint állapítja meg. 

 

12. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi államháztartáson belülről érkezett támogatásait 

a 12. melléklet szerint fogadja el. 

 

13. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési 

maradványát 5 981 Ft összeggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

14. A Képviselő-testület a költségvetési maradványából a 2020. évben év közben jelentkező 

váratlan kiadások forrásaként 5 981 forint összegben használja fel. 

 

15. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi eredményét 2 015 Ft összegben állapítja meg, a 

14. melléklet szerint.  

 

16. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 15. melléklet szerint 5 986 

Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.  

 

17. Ez a határozat 2020. július 03. napján lép hatályba.  
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.30.) RNÖ határozat módosítása  

tárgyában  

Előadó: Bogdán Zoltán elnök  (csatolt előterjesztés szerint) 

 

Bogdán Zoltán: Felkérem, Séra András gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a napirendet! 

 

Séra András: A költségvetés módosítását a zárszámadási határozattal elfogadott 2019. évi 

költségvetési maradvánnyal szükséges módosítani. A dologi kiadásokra irányoztuk elő a 

2020. évi költségvetésben. 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? – Nincs. 

Aki egyetért a költségvetés módosítással, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadja és a következő határozatot 

hozza: 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2020. (VII.03.) RNÖ 

h a t á r o z a t a 

 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 30.) határozat 

módosításáról 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke hivatkozva A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján 

történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve az 

alábbi döntést hozza: 

 

A Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi 

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

és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) alapján 

kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

 

1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 30.) RNÖ határozat (a továbbiakban: 

Határozat) I. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését 

 

Költségvetési bevétele: 2 185 163 Ft 

működési bevétel 2 185 163 Ft 

felhalmozási bevétel  

Finanszírozási bevétele:         5 981 Ft 

működési         5 981 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

Költségvetési kiadása: 2 191 144 Ft 

működési kiadás 2 191 144 Ft 

felhalmozási kiadás 0 Ft 

Finanszírozási kiadása: 0 Ft 

működési 0 Ft 

felhalmozási 0 Ft 

 0 Ft 

költségvetési egyenlege     - 5 981 Ft 

finanszírozási egyenlege       5 981 Ft 

  

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 2 191 144 Ft 

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 2 191 144 Ft 
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állapítja meg.” 

 

2. A Határozat 1-2. melléklete helyébe az 1-2. melléklete lép. 

 

3. A Határozat 6. melléklete helyébe a 6. melléklete lép. 

 

4. A Határozat 8. melléklete helyébe a 8. melléklete lép. 

 

5. A Határozat 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

7. Jelen határozat 2020. július 03. napján lép hatályba. A határozat egységes szerkezetbe 

foglalásáról valamint kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

 

  
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A testület elnöke megköszönte a megjelenést, 

és az ülést bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

       Bogdán Zoltán          Hamza Róbert 

             RNÖ elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


