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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Mely készült 2021. január 29. napján Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének 

alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen veszélyhelyzetben hozott határozatairól. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében Magyarország 

Kormánya 2020. november 04. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

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

települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat – és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

korlátot szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 153. § (1) bekezdése 

megállapítja, hogy amennyiben a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra 

alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó 

rendelkezések kivételével. 

 

A Nektv. 153. § (2) bekezdése szerint, ahol a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 

önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri 

tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.  

 

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban 

meghatározott korlátokkal. 

 

Az elnök feladat- és hatáskör gyakorlásának azonban meg kell felelnie a Nektv. 10. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak, miszerint a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a 

kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.  

 

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt, az Elnöki döntés meghozatalára (kivétel: a 

veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó azonnali döntés) vonatkozóan az alábbi eljárásrendet szükséges 

alkalmazni: 

 

- Az elnök azon döntései meghozatalához, amely nem a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódik 

köteles egyeztetni a Képviselő-testület tagjaival.  

- Jelen eljárásrendben véleményezésre kerülő ügyekről az Elnök dönt, a Képviselő-testület tagjai 

javaslatot tehetnek az Elnök részére. 

-  Az egyeztetés formája írásos előterjesztés, határozati javaslat, amely papír alapon megküldésre 

került a testület tagjai részére a döntés meghozatala előtt 2 nappal. 

- A testület tagjai  minden egyes határozati javaslatot véleményeznek, hogy elfogadják vagy nem 

fogadják el és a megadott határidőig papír alapon  visszaküldik az Elnök részére. 
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- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, akkor az Elnök úgy 

tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem kíván véleményt alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező az elnöki döntés meghozatalakor. 

- Az eredmény megállapítása az Nektv. 92.§-ának figyelembe vételével történik. 

- A fenti eljárást azon esetekben kell alkalmazni, amely a lakosság szükségleteinek 

kielégítéséhez, az önkormányzat feladatainak a zökkenőmentes ellátásához elengedhetetlenül 

szükséges. 

- A halasztható ügyek a veszélyhelyzet megszűntetése után a testület személyes jelenlétével 

magtartott ülések keretében kerülnek megtárgyalásra.  

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjai részére 2021. január 27. napján megküldött 

előterjesztés a következő: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 

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

2.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványának 2020. évi 

igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtása tárgyában 

3.) Előterjesztés Nagykálló Város Nemzetiségi Önkormányzatának 2022-2024 évekre vonatkozó saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása tárgyában 

4.) Előterjesztés Nagykálló Város Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

határozat elfogadása tárgyában 

5.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata tárgyában 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

 

1.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 

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

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 

2021. január 27. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények – 2 kivételével - 

határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 3 képviselő elfogadta, 2 képviselő véleményének meg nem küldése 

eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

1/2021. (I.29.)   

 

h a t á r o z a t a 

 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 30.) határozat módosításáról 
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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: 3 434 363 Ft 

működési bevétel 2 935 163 Ft 

felhalmozási bevétel    499 200 Ft 

Finanszírozási bevétele:         5 986 Ft 

működési         5 986 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

Költségvetési kiadása: 3 440 349 Ft 

működési kiadás 3 440 349 Ft 

felhalmozási kiadás 0 Ft 

Finanszírozási kiadása: 0 Ft 

működési 0 Ft 

felhalmozási 0 Ft 

 0 Ft 

költségvetési egyenlege     - 5 986 Ft 

finanszírozási egyenlege       5 986 Ft 

  

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 3 440 349 Ft 

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 3 440 349 Ft 

  

állapítja meg.” 

2. A Határozat I. fejezet 2. – 12. pontjainak számozása 3. – 13. pontjára változik. 

3. A Határozat I. fejezete az alábbi új ponttal egészül ki: 

„2. Az 1. bekezdés szerinti hiányból 5 986 Ft-ot előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.” 

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

5. A Határozat 6-7. melléklete helyébe a 6-7. melléklete lép. 

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

7. A Határozat 11-12. melléklete helyébe a 11-12. melléklet lép. 

6. Jelen határozat 2021. január 29. napján lép hatályba. rendelkezéseit 2020. december 31. napjától kell 

alkalmazni. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról valamint kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

---------------------------------------------------- 
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2.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi maradványának 2020. 

évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 

2021. január 27. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények – 2 kivételével - 

határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 3 képviselő elfogadta, 2 képviselő véleményének meg nem küldése 

eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

2/2021. (I.29.)   

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciójáról készített 

jegyzőkönyv elfogadása tárgyában 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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: 

 

Jóváhagyja a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciójáról 

szóló jegyzőkönyvet.  

Felkéri az elnököt, hogy a + 5,-Ft, azaz plusz öt forintösszegű korrigált maradványt az Önkormányzat 

2020. évi költségvetési határozatának módosításában vezesse át. 

  

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: elnök 

 

Határozatot kapják: 

 Gazdasági Iroda 

 Nemzetiségi referens 

 Irattár 

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

 

3.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022-2024 évekre 

vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből szárazó fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása  tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 

2021. január 27. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények – 2 kivételével - 

határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 
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határozat-tervezetet 3 képviselő elfogadta, 2 képviselő véleményének meg nem küldése 

eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

3/2021. (I.29.)   

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022-2024 évekre vonatkozó saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában 

 

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: 

 

1.) Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022-2024 évekre vonatkozóan a saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét jelen határozat 1. 

számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

2.) A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételek lényeges változása 

esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni 

kell. 

 

Határidő: 2021. évtől folyamatos 

Felelős: elnök 

 

Határozatot kapják: 

o Gazdasági Csoport 

o Képviselő –testületi referens 

o Irattár 

- 

1. melléklet a 3/2021. (I.29.) RNÖ határozathoz 
     

      
Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022-2023-2024. évekre vonatkozó saját bevételei és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 

      

Megnevezés 
Sor-
szám 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettségek összegei (Forintban!)  

2021. 2022. 2023. 2024. 

Helyi adók 1. 0 0 0 0 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek 2. 0 0 0 0 
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Díjak, pótlékok, bírságok 3. 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4. 
0 0 0 0 

Részvények, részesedések értékesítése 5. 0 0 0 0 

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 6. 0 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 0 0 0 0 

Sajátbevételek (1+…+7) 8. 0 0 0 0 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 0 0 0 0 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (11+…+18) 

10. 0 0 0 0 

  Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+ kamat) 11. 0 0 0 0 

  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 12. 0 0 0 0 

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  13. 0 0 0 0 

  Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség  14. 0 0 0 0 

  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15. 0 0 0 0 

  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 16. 0 0 0 0 

  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 17. 0 0 0 0 

  Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség  18. 0 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (20+…27) 

19. 
0 0 0 0 

  Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+ kamat) 20. 0 0 0 0 

  Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 21. 0 0 0 0 

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  22. 0 0 0 0 

  Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség  23. 0 0 0 0 

  Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  24. 0  0 0 0 

  Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25. 0 0 0 0 

  Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26. 0 0 0 0 

  Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség  27. 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 28. 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) 29. 0 0 0 0 
 

      

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

4.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

határozat elfogadása tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 

2021. január 27. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények – 2 kivételével - 

határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 3 képviselő elfogadta, 2 képviselő véleményének meg nem küldése 

eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

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

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

4/2021. (I.29.)   

h a t á r o z a t a 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
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Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 2021. évi 

költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

  

I. A költségvetési bevételei és kiadásai 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 

Költségvetési bevétele: 1 040 000 Ft 

működési bevétel 1 040 000 Ft 

felhalmozási bevétel  

Finanszírozási bevétele:     999 200 Ft 

működési     500 000 Ft 

felhalmozási     499 200 Ft 

Költségvetési kiadása: 2 039 200 Ft 

működési kiadás 1 540 000 Ft 

felhalmozási kiadás    499 200 Ft 

Finanszírozási kiadása: 0 Ft 

működési  

felhalmozási  

  

költségvetési egyenlege  - 999 200 Ft 

finanszírozási egyenlege    999 200 Ft 

  

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 2 039 200 Ft 

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 2 039 200 Ft 

  

állapítja meg. 

2. Az 1. bekezdés szerinti hiányból 999 200 Ft-ot előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 

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

4. A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét és összes kiadását előirányzat csoportonként, és kiemelt 

előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban a 2. 

melléklet tartalmazza.  

5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait 

beruházásonként és felújításonként a 3. és 4. melléklet kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 

feladat bontásban tartalmazzák. 

6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívüli 

megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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7. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatait egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 6. melléklet szerint fogadja el, tájékoztató 

táblaként. 

8. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

célok szerint, évenkénti bontásban, valamint a közvetett támogatások rovatrend szerint a 7. mellékletben. 

9. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 8. 

mellékletben. 

10. 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 2021. évi 

adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi. 

11. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi személyi juttatásainak és járulékainak előirányzatát a 10. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

12. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi dologi és egyéb működési kiadásait a 11. melléklet szerinti 

részletezés szerint állapítja meg. 

13. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi államháztartáson belülről érkezett támogatásait a 12. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

A gazdálkodásának általános szabályai 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnököt a költségvetésben 

előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.  

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási 

előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A költségvetési év kiadási előirányzatainak 

terhére kötelezettségvállalásra, a képviselő-testület által megállapított, azzal megegyező összegű kiadási 

előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor. 

 

3. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők, kivéve a 

jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a 

jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A 

bevételi előirányzatokat teljesülésük elmaradása esetén csökkenteni kell.  

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási tevékenysége során köteles a gazdaságosság, a hatékonyság 

és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. 

 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott, az Áht. szerinti költségvetési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási 

helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonták vagy arról a 

kedvezményezett lemond a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az Együttműködési 

megállapodásban rögzített helyen közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani 

kell. 

 

III.  Az előirányzatok módosítása 
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1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet határozat formájában. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozatának készítésekor számára nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak az első negyedév kivételével, negyedévenként, 

a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. 

 

3. Ha év közben az Országgyűlés – a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.  

 

4. A költségvetési határozat módosításai során nem kell előterjeszteni a tájékoztató táblákat.  

IV. A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem köt.  

V. Az elnök tájékoztatási kötelezettségei 

1. Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén az elnök haladéktalanul 

köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

2. Az elnök köteles a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig zárszámadásáról szóló 

határozatát a Képviselő-testület elé terjeszteni.  

 

3. A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) az 

elnöknek a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni. 

VI. A készpénzfizetés korlátozása 

1. A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. 

Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla 

nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is 

magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 100 ezer Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést 

teljesíteni.  

2. Átutalási fizetési mód alkalmazásával kell megoldani a 100 ezer Ft feletti kifizetéseket. 

3. Az 1. pontban meghatározott értékhatár feletti kifizetések engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. 

VII. Leltározással kapcsolatos feladatok 

 

1. Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonának védelme megfelelően biztosított és 

ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező 

nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak három évente kell leltározást 

végezni. 

2. Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell leltározni. 

3. A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni. 
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VIII. Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről 

1. Államháztartáson belülről nyújtott támogatások elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 

IX. Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére 

  

1. Az önkormányzat tárgyévi költségvetési határozatában határozza meg azon költségvetési előirányzatait, 

amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható államháztartáson belüli szervezetek 

részére.  

2. Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet a 

Képviselő-testület. 

3. A kérelem írásban nyújtható be.  

4. A döntéshozó a kérelmet a soron következő képviselő-testületi ülésén bírálja el, de legfeljebb 80 napon 

belül.  

5. A kérelem elbírálása után kerülhet sor az előirányzat módosításra.  

6. Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az önkormányzat 

költségvetési határozatát módosító határozat hatálybalépését követő 15 napon belül.  

7. A támogatási szerződést az elnök írja alá. 

8. Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik. 

 

X. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 

 

1. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

XI. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 

létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

2. Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről 

és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

XII. Záró és vegyes rendelkezések 

 

1. Ez a határozat 2021. január 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell 

alkalmazni.  
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---------------------------------------------------- 

 

5.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata  tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-testület tagjai részére 

2021. január 27. napján megküldésre kerültek. A napirendhez kapcsolódó vélemények – 2 kivételével - 

határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre kerültek, és megállapítást nyert, hogy a 

határozat-tervezetet 3 képviselő elfogadta, 2 képviselő véleményének meg nem küldése 

eredményeképpen tartózkodott. A vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

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

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

5/2021. (I.29.)   

 

h a t á r o z a t a 

 

Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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: 

 

Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 2020. 

január 23-án kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt változatlan tartalommal 

helybenhagyja.  

 

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: elnök 

Határidő: azonnal               

 

Határozatot kapják: 

- Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) 

- Gazdasági csoport 

- Nemzetiségi referens 

- Irattár 

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

k.m.e. 

 P.H. 

 

          Bogdán Zoltán 

                               elnök 
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