
Előterjesztés 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 21. napján tartandó rendes ülésére  

1. számú napirend 

 

Tárgy: Évadzáró, valamint Mikulás napi rendezvény tartása a mikepércsi roma 

hagyományok megőrzése érdekében 

Előterjesztő és előadó: Gyöngyösi Endre elnök 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú 

melléklet határozza meg a nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatásból 

és feladatalapú költségvetési támogatásból finanszírozható kötelező közfeladatait.  

A nemzetiségi önkormányzat 2018. november 24-én tervezi megrendezni az Évadzáró 

rendezvényét, valamint 2018. december 05-én tervezi megrendezi a Mikulás napi 

rendezvényét, a roma hagyományok ápolása, megőrzése érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetés alapján még elegendő összeg áll rendelkezésre, egy 

színvonalas roma rendezvény megtartása lenne célszerű a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklet, I.2. pont, 2. alpontjának 

megfelelően, hagyományaink ápolása céljából. 

Javaslom, hogy az Évadzáró rendezvény keretösszegét 407.000.- Ft összegben, a Mikulás 

napi rendezvény keretösszegét pedig 27.000.- Ft  keretösszegben határozzuk meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. november 24. napján tartandó Évadzáró 

rendezvény tartása érdekében 407.000.- Ft keretösszeg, valamint a 2018. december 05-én 

tartandó Mikulás napi rendezvény tartása érdekében 27.000.- Ft keretösszeg meghatározásáról 

szóló határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Mikepércs, 2018. november 19.   

 

 

           Gyöngyösi Endre sk. 

                        elnök 

 

 

 

 

 



 

 

…/2018. (XI. 21.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
javaslat 

 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú 

melléklet, I.2. pont, 2. alpontjának megfelelően a 2018. november 24. napján tartandó 
Évadzáró rendezvény tartása érdekében 407.000.-  Ft keretösszeget fogad el.    
 
 

 Határidő: - 

 Felelős: - 

 

 

 

 

 

 

…/2018. (XI. 21.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 
javaslat 

 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú 

melléklet, I.2. pont, 2. alpontjának megfelelően a 2018. december 05. napján tartandó 
Mikulás napi rendezvény tartása érdekében 27.000.- Ft keretösszeget fogad el.    
 
 

 Határidő: - 

 Felelős: - 

 

 

 

 

 


