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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit Magyarország 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.), Az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.), a Számvitelről szóló 

módosított 2000. évi C. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény és azok végrehajtási rendeletei határozták meg. 

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetését a 1/2019. (II.15) Roma Nemzetiségi 

Önkormányzati határozatával állapította meg. 

 

Bevételek alakulása  

 

A Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatása 1040 ezer Ft 

volt a 2019. évi költségvetésben, - mely az ezen a címen elérhető legmagasabb támogatási 

összeg.  

Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtásához 253 ezer Ft feladatalapú 

támogatást is kapott. 

A rendezvények megszervezésére és működési támogatás visszafizetési kötelezettség 

fedezetére Mikepércs Községi Önkormányzattól összesen 162 ezer Ft vissza nem térítendő 

támogatást kapott az önkormányzat a 2019. évi költségvetés végrehajtása során. 

 

 



A bankszámlán jóváírt kamatból származó egyéb bevétel 1 ezer Ft. 

 

A Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevételeként 2019. évre így 

mindösszesen 1.456 ezer Ft volt realizálható. 

 

Kiadások alakulása 

 

A Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 01. 01 – 2019. 12. 31. közötti időszak 

tiszteletdíjának és járulékainak költsége 236.346-ft /az 2/2019. (II.15.) számú határozat 

alapján/ 

A rezsiköltség, mely a bankszámlavezetés költségét tartalmazza 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. 

közötti időszak alatt: 11.642.-ft /a 1/2019. (II.15.) számú határozat alapján/ 

A 2019. évben történő kiküldetéssel járó költségünk: 15.543.-ft /a 1/2019. (II.15.) számú 

határozat alapján/. Egy alkalommal roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai 

tanácskozásán vettem részt Tiszalökön, valamint nyolc alkalommal kellett ügyintézés, 

vásárlás miatt utaznom Debrecenbe az év folyamán.  

Tanévkezdés közeledtével 2019. 08. 14. és 2019. 08. 31. között a roma gyerekek 

iskolakezdését segítettük beiskolázási támogatásként. Ennek során a 1-8. évfolyamos tanulók 

írószercsomagot kaptak, mely tartalmazott: színes ceruzát, grafit ceruzát, radírt, füzetet, stb. A 

beiskolázási támogatás összege: 100.000.-ft /a 9/2019. (VIII.15.) számú határozat alapján/ 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gyöngyösi András alelnököt saját halottjának tekinti és 

25.000 ft.- értékben temetési koszorút vásárolt a temetésre /a 7/2019. (VII.04.) sz. határozat 

alapján/. 

Mikepércs Roma Önkormányzat 2019. évben több alkalommal szervezett programokat. 2019. 

április 20-én a roma hagyományok ápolása, megőrzése érdekében húsvéti rendezvényt 

tartottunk alkalmából a roma és hátrányos helyzetű családoknak. A rendezvény költsége: 

183.563.-ft /a 4/2019. (IV.12.) számú határozat alapján/.   2019. augusztus 17-én Falunap 

alkalmából ebéddel vártuk a roma és hátrányos helyzetű családokat. A rendezvény költsége: 

251.508.-ft /a 8/2019. (VIII.08.) számú határozat alapján/. 2019. szeptember 14-én Roma nap 

keretein belül sportnap, kulturális rendezvény került megtartásra a roma családok 

közreműködésével. A rendezvény jelen támogatásban elszámolt költsége 575.872.-ft /a 

10/2019. (IX.10.) számú határozat alapján/. 

Remélem, hogy a jövőben is még több hasznos, tartalmas programokat fogunk tudni szervezni 

és a roma családoknak lehetőséget nyújtani. 



 

A 2018. évi működési támogatásból 57.295 Ft visszafizetésre került az Emberi Erőforrás 

támogatáskezelőnek, mivel nem volt elszámolható. 

 

A Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének kiadásaként 2019. évre így 

mindösszesen 1.456 ezer Ft volt realizálható. 

 

Az önkormányzatnak pénzmaradványa nem volt.  

 

Az önkormányzat záró pénzkészlete 13 ezer Ft. Amelyből 11 ezer Ft az önkormányzat 

költségvetési számla és 3 ezer Ft a házi pénztár záró egyenlege.  

 

Mikepércs, 2020. május 27. 

         Gyöngyösi Endre 

                elnök sk. 

 

 

 

 

…/2020. (V….) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 javaslat 

a Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

Alulírott, Gyöngyösi Endre, mint a Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének elnöke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)bekezdése valamint a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)bekezdése szerinti rendelkezés alapján – 

élve a jogszabályi felhatalmazással - a Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 

évi zárszámadását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gyöngyösi Endre elnök 


