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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

157. § szerint a költségvetési év zárását követően a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési 

beszámolót készít.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a és 91. §-a értelmében a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat 

tervezetét az Elnök terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

Az elmúlt hónapokban fennálló járványhelyzetre tekintettel ugyanakkor a veszélyhelyzet során 

alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. 

rendelet 17. § (3) bekezdése kimondja, hogy „Az Áht. 63. alcímtől eltérően a 2019. költségvetési 

évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az 

legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.” 

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének 

a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a a veszélyhelyzet során 

alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. 

rendelet 17.§ (3) bekezdését 2020. május 26-i hatállyal módosította.  

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

veszélyhelyzet fennállása alatt az elnök a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

elfogadja a nemzetiségi önkormányzat zárszámadását. 

 

 

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadáshoz becsatolt mellékletek 7 

űrlapot tartalmaznak a KGR K11 programban Magyar Államkincstár által jóváhagyott 

beszámoló adataival megegyező tartalommal:  

 

 1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások 

 2. melléklet - B1- B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 

 3. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek 

 4. melléklet – Maradvány-kimutatás 

 5. melléklet - Mérleg 

 6. melléklet – Eredmény-kimutatás 

 7. melléklet - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 

 8. melléklet - Adósságállomány alakulása 

 9.  melléklet - Értékvesztés 
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I. 2019. évi mérlegadatok a 12/A Mérleg űrlap alapján: 

 

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 Ft. 

 

A 2019. költségvetési év végén 1 697 941 Ft pénzeszközzel rendelkezett az Önkormányzat, 

pénztárában és bankszámláján. 

 

Költségvetési évben esedékes követelések: 51.228 Ft 

 

Eszközök összesen: 1 749 169 Ft 

 

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi mérlegének saját tőke összege 1 749 169 

Ft. 

 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor 0 Ft összeget tartalmaz. 

 

Források összesen: 1 749 169 Ft 

 

Az Önkormányzat adósságállománya 0 Ft, tulajdonában álló részesedése nincs. 

 

2. 2019. évi pénzügyi teljesítések: 

 

Bevételek: 

 

Egyéb működési célú támogatás:   3 319 880 Ft 

- ebből: önkormányzati támogatás:  1 521 000 Ft 

- ebből: központi kezelésű előirányzatok: 1 798 880 Ft 

Közvetített szolgáltatás:            0 Ft 

Kamat bevétel:               183 Ft 

Egyéb működési bevétel:                  3 Ft 

Előző év költségvetés maradványa:      827 301 Ft 

 

Bevételek összesen:     4 147 367 Ft 

 

Kiadások: 

 

Munkabér:          0 Ft 

Egyéb külső személyi juttatások:     180 000 Ft 

 

Járulék:           95 495 Ft 

 

Dologi kiadások:     1 401 408 Ft 

 

Beruházások:         772 177 Ft 

 

Költségvetési kiadások összesen:    2 449 080 Ft 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

2019. évi maradványa    1 698 287 Ft 
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A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely 

kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 

is érinti.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett 

jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:  

 

 

 

MAKÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

ELNÖKÉNEK 

3/2020. (VI.17.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA  

 

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) 

 

Petrovics Attila, mint a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre 

tekintettel az alábbi döntést hozom:  

 

 

1. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy határoz, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében 

foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá: 

   

 4 147 367 Ft Bevétel 

 2 449 080 Ft Kiadás 

                                                       1 698 287 Ft Maradvány 

 

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy határoz, hogy a 2019. évi 

költségvetésének eredeti, valamint módosított kiadási és bevételi előirányzatát és az 

előirányzatok teljesítésének alakulását jogcímenként az előterjesztés mellékletében 

szereplő 1, 2, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

2. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy határoz, hogy a 2019. évi 

költségvetésének Maradvány-kimutatását a 4. mellékletben, Mérlegét az előterjesztés 5. 

mellékletében részletezett, Eredmény-kimutatását a 6. mellékletben, Vagyon kimutatását 

a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   elnök  
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Határozatról értesítést kap: 

- Petrovics Attila elnök 

- Simon Zsolt Norbert elnök-helyettes 

- Farkas Tamás képviselő 

- Petrovics Csaba képviselő 

- Varró Ágnes Erzsébet képviselő 

- Farkas Éva Erzsébet polgármester 

- dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző 

- Vargáné Török Ágnes pü. iv. 

- Irattár 

 

  

Makó, 2020. június 17. 

 

 

 

 

         Petrovics Attila s.k. 

                  elnök 


