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Előterjesztés 

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. június….. napján tartandó testületi ülésére 

 

 

Tárgy: A Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosítása 

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök  

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 

2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni. 

Bevételek:  

A 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a nemzetiségi önkormányzat részére feladatarányos 

támogatásként működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás 

nyújtható. A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

számára megállapított feladatarányos támogatás fele részét a működési költségvetési támogatásra, 

fele részét a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani. 

A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú 

költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel. A 

feladatarányos támogatás felhasználásáról beszámoló benyújtása szükséges a támogató felé. 

A működési költségvetési támogatás összege a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez 

tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás adatai alapján kerül megállapításra. 

A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat működéssel közvetlenül 

összefüggő a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a, és 159.§ (3) 

bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési 

költségek fedezetére használható fel. A támogató a működési költségvetési támogatásról 

támogatói okiratot ad ki, és két részletben folyósítja január 31-ig, és június 30-ig. 

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, ha a 

költségi évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó 

jegyzőkönyvét és az Njtv. szerinti közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül, de 
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legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A feladatalapú költségvetési támogatás a 

Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek 

finanszírozására használható. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói 

okiratot ad ki. A támogató a feladatalapú támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár 

útján folyósítja, a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig.  A nemzetiségi önkormányzat 

költségvetésében 1 040 000 Ft támogatás került megtervezésre, jelenlegi módosításban 25.296 Ft 

emelésére teszünk javaslatot. 

 

Kiadások 

Személyi juttatások és járulékok 

Az önkormányzat költségvetésében személyi kiadás nem került megtervezésre. 

 

Dologi kiadások 

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához 

szükséges dologi kiadások összegét. Itt került megtervezésre a rendezvényekre jutó kiküldetés 

összege, a papír, írószer, karbantartási anyagok költsége. Jelenlegi módosításban 25.296 Ft 

emelésére teszünk javaslatot. 

 

Felhalmozási kiadások 

 

Az eredeti költségvetésben felhalmozási kiadás nem került megtervezésre, módosítással nem 

számoltunk. 

 

Működési támogatás 

A működési célú költségvetési támogatások rendje szabályozásra került, a rendszer 

bonyolultságára, valamint a bevételek alacsony szintjére való tekintettel támogatás nem került 

betervezésre.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést és fogadják el a 

Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítását az 

előterjesztés és annak melléklete szerint. 
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Határozati javaslat 

 

1) Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraterenyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az 

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

hatáskörében és alapján a határozat mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 

2) A 2019. évi költségvetési évben a Mátraterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

a) bevételi főösszege: 1 571 501 forint; melyből 

aa) egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból: 1 090 592 forint 

ab) egyéb működési célú támogatás önkormányzattól: 200 000 forint 

ab) előző évi működési célú pénzmaradvány 280 909 Ft 

b) kiadási főösszege: 1 571 501 forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:    0 forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:  0 forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:           1 571 501 forint 

bd) felhalmozási kiadások:                               0  forint. 

c) engedélyezett létszám: 0 fő.  

3) A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat elnökét, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2020. június 

 Felelős: Csikós Árpád 

 

 

         Csikós Árpád 

        elnök 

 


