Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30.
napján 15 órai kezdettel megtartott soron következő ülésén

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai ( 2-3 )

Száma: RNÖ/3 -

/2020.

TÁRGYSOROZATA

1.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021-2023
évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában

2.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló határozat elfogadása tárgyában

Bogdán Zoltán
RNÖ elnöke

2

Jegyzőkönyv

Mely készült Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
január 30. napján 15:00 órai kezdettel megtartott soron következő ülésén.

Ülés helye: Nagykálló Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalóterme 4320 Nagykálló, Kállai
Kettős tér 1.

Jelen vannak:

Bogdán Zoltán elnök
Hamza Róbert elnök-helyettes
Hegedűs Imre képviselő
Dobó Lajos képviselő
Balogh János képviselő
Hegedűs Imre képviselő

Meghívottak: Kovácsné dr. Dalanics Beáta mb. aljegyző

Bogdán Zoltán köszönti a megjelenteket. Külön köszönti aljegyző asszonyt!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő van jelen az ülésen.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére Hamza Róbert személyében.

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért.

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására:

1.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021-2023
évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában
2.) Előterjesztés a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló határozat elfogadása tárgyában
Van-e valakinek egyéb napirendi javaslata? – Nincs.
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Aki egyetért a javasolt napirendi pontok megtárgyalásával, kérem, szavazzon!

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5 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 Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 20212023 évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában
Előadó: Bogdán Zoltán elnök (csatolt előterjesztés szerint)
Bogdán Zoltán: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 29/A. § alapján a nemzetiségi
önkormányzat évente legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozatban állapítja meg a
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.
A saját bevételnek minősül az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározottak
szerint a
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
Az adósságot keletkeztető ügylet és annak értékét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. tv. 8. § (2) bekezdése, valamint a 10.§. (5) és (6) bekezdései határozzák meg.
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és
annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott
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kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként
történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
10.§ (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be
a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai
uniós vagy nemzetközi szervezettől, illetve a központi költségvetésből elnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközműtársulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a
hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési
kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő,
jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészítettük az önkormányzat 2021-2023 évre
vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeire
vonatkozó előterjesztést.
Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs.
Aki egyetért azzal, hogy nem kívánunk módosítani az együttműködési megállapodáson, kérem,
szavazzon!
Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

--------------------------------------------------------------------------Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2020. (I.30.) RNÖ
határozata
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Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021-2023 évekre vonatkozó saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek
megállapítása tárgyában
Képviselő –testület
1.) Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021-2023 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 rendelettervezet indokolásában ismertetni kell.
Határidő: 2020. évtől folyamatos
Felelős: elnök
Határozatot kapják:


Gazdasági Csoport

o

Képviselő –testületi referens

o

Irattár
1. melléklet a 2/2020. (I.30.) RNÖ. határozathoz
Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021-2022-2023. évekre vonatkozó saját
bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Megnevezés

Sor

Saját bevételek és adósságot keletkeztető

-

ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

szá

összegei (Forintban!)

m
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek
Díjak, pótlékok, bírságok

1.
2.
3.

2020.

2021.

2022.

2023.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4.

származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból
származó bevételek

5.
6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

0

0

0

0

Sajátbevételek (1+…+7)

8.

0

0

0

0
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Saját bevételek (8. sor) 50 %-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+
kamat)
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség

9.

0

0

0

0

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

19.

(20+…27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+
kamat)
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (9-28)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

--------------------------------------------------------------------------
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Tárgy: (2. tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020.
évi költségvetésének elfogadása tárgyában
Előadó: Bogdán Zoltán elnök (csatolt előterjesztés szerint)
Bogdán Zoltán: Elkészült a 2020. évre vonatkozó költségvetése a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak, melyet mindenki megismerhetett.

Hegedűs Imre: Javasolni szeretném, hogy minden pénzforgalomról kapjunk időben értesítést,
bevételről, kiadásról. Minden képviselő kapja meg.

Bogdán Zoltán: Tiszteletdíjat nem javaslok megállapítani, mert nem gondolom, hogy jó dolog
lenne. Az elnök tiszteletdíja törvény szerint jóval magasabb, mint a képviselőké, ezért én nem
javasolnám.

Balogh János: Az iskolában jó lenne, ha lenne egy füzet a hiányzó gyerekekről.

Bogdán Zoltán: Együttműködési megállapodást fogunk kötni az oktatási intézményekkel.

Sérelmezzük, hogy a 80 MFt-os hátrányos helyzetűekre benyújtott pályázatban 1 cigány nem vett
részt. Szeptember óta folyik a program.

Hamza Róbert: Sok felsőfokú végzettséggel rendelkező roma származású fiatal van Nagykállóban,
és nincsenek benne a programban. Nem voltunk bevonva egy pályázatba sem, pedig mi próbálunk
együttműködni. Szeretnénk részt vállalni a pályázatok megvalósításában.

Balogh János: Én a fizetéseket láttam.

Hamza Róbert: Voltunk a közösségi házban, beszéltünk az ott dolgozókkal. Szeretnénk, ha úgy
állnának hozzánk, hogy segíthessünk a rendezvényekben.

Bogdán Zoltán: Van-e még valakinek egyéb hozzászólása? – Nincs.
Aki egyetért a költségvetésről szóló határozat-tervezettel, kérem, szavazzon!

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
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--------------------------------------------------------------------------Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2020. (I.30.) RNÖ
határozata

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
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.
I. A költségvetési bevételei és kiadásai
1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés
Költségvetési bevétele:

1 040 000 Ft

működési bevétel

1 040 000 Ft

felhalmozási bevétel
Finanszírozási bevétele:

0 Ft

működési

0 Ft

felhalmozási
Költségvetési kiadása:

1 040 000 Ft

működési kiadás

1 040 000 Ft

felhalmozási kiadás
Finanszírozási kiadása:

0 Ft

működési
felhalmozási
költségvetési egyenlege

0 Ft

finanszírozási egyenlege

0 Ft

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

1 040 000 Ft

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

1 040 000 Ft

állapítja meg.
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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, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat
bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
4. 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.
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 bevételi és
kiadási előirányzatait 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 előirányzat felhasználási
terve 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 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
részletezi.
10. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi személyi juttatásainak és járulékainak előirányzatát a
10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi dologi és egyéb működési kiadásait a 11. melléklet
szerinti részletezés szerint állapítja meg.
12. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi államháztartáson belülről érkezett támogatásait a 12.
melléklet szerint fogadja el.
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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
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.
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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.
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.
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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 2020. január 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell
alkalmazni.

Bogdán Zoltán
Elnök

Bereczki Mária
Jegyző
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A testület elnöke megköszönte a megjelenést,
és az ülést bezárta.

k.m.e.

P.H.
Bogdán Zoltán
RNÖ elnök

Hamza Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

