
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat számviteli politikájában 2019. évben módosítás 
nem történt.  
Az önkormányzat nem végez vállalkozási tevékenységet. 
 
A számviteli politika alapján piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem éltünk. 
 
Az önkormányzatnál a tárgyidőszakban jóváhagyott előirányzatokon belül, a tervezettek szerint 
gazdálkodott, rendkívüli esemény nem történt. 
 
Könyvviteli mérlegben részesedések nem szerepelnek. 
 
Az önkormányzat 2019. év végén hitelállománnyal nem rendelkezett. 

 
Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: Kertész Mónika, 
3145 Mátraterenye, Mikszáth út 1. Regisztrációs szám: 157770 
 
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évben működési költségvetési támogatásból és feladatalapú 
költségvetési támogatásból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott 1.571.521 
forint összegben. 2019. évben a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyi juttatás nem 
merült fel, a kiadások teljes összege dologi kiadásként jelentkezett. 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
 
A bevételi források megoszlása a következő: 
 
- saját bevételek:   0 %                          
- pénzeszközátvétel: 99 %  
- finanszírozási bevételek: 0 %     
- pénzmaradvány: 1 % 
 
Felhalmozási jellegű bevételek nem folytak be. 
 
Kiadások alakulása 
 
2018. évben a kiadások megoszlása jogcímenként a következőképpen alakult: 
 

➢ Személyi juttatások           0 %                            

➢ Munkaadót terhelő járulékok   0 %             

➢ Dologi kiadások    100 %                                

➢ Működési célra átadott pe.  0 %                     

➢ Felhalmozási kiadások       0 %                      

➢ Műk. célú átadás ÁHT-n kívül         0 %   

➢ Hitel 0 % 
 
Felújítási és felhalmozási feladatok 
 



2019. évben az alábbi felújítási és beruházási feladatok nem valósultak meg: 
 
 
Pénzmaradvány változás tartalma és okai 
 
2019. évi záró pénzkészlet összege: 0 Ft. A módosított pénzmaradvány összege 3.915 e/Ft. A 
pénzmaradvány teljes egészében működési célú pénzmaradvány. Az önkormányzat vállalkozási 
tevékenységet nem végez.  
 
Értékpapír és hitelműveletek 
 
- 
 
Hitelállomány alakulása 
 
- 
 
Vagyon alakulása 
 
Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzata előző éves beszámolójában sem saját 
hatáskörben, sem ellenőrzés nem állapított meg jelentős összegű hibákat. 
 
Az önkormányzatnál vagyonkezelésbe adott és vagyonkezelésbe vett eszközök nincsenek 
nyilvántartva. 
 
Kutatás és kísérleti fejlesztés kiadásai nem voltak, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló 
tárgyi eszközök nincsenek, veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok készletként 
nincsenek kimutatva. 
 
Mátraterenye, 2020. június 
                                                                                                              Csikós Árpád 
                                                                                                                    elnök 


