
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 31. napján 10:00 órától 

a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal helyiségében 
tartott üléséről 

 
 
 
 
Jelen vannak:   

 
1. Gyöngyösi Endre      

2. Gyöngyösi András     

 
Igazoltan távol: Gyöngyösi Brigitta  
 
 
Igazolatlanul távol: - 
 
 
Meghívott 
vendég:  
 

 dr. Vántus Tamás jegyző 

 Nagy Levente 



 
Dr. Vántus Tamás  
Köszönti a megjelenteket és átadja a szót Gyöngyösi Endrének. 
 
Gyöngyösi Endre 
Megállapítja, hogy Gyöngyösi András jelen van, illetve Gyöngyösi Brigitta egyéb sürgős 
elfoglaltsága miatt, amelyet az ülés előtt jelzett a Képviselő-testületnek, igazoltan távol van, a 
képviselő-testület határozatképes.  Felkéri a képviselőtársát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Megállapítja, hogy a Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 
szavazattal Gyöngyösi Andrást jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Gyöngyösi András 
Elvállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. 
 
Gyöngyösi Endre 
Felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb javaslata egyéb napirendi pont felvételére. 
Megállapítja, hogy nincs egyéb javaslat további napirendi pont felvételére. Szavazásra 
bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.  
 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat és azok tárgyalási 
sorrendjét az alábbiak szerint: 
 

1) Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról,  
pénzeszközeinek felhasználásáról készült zárszámadás 

 
2) Egyebek  

 
1. napirendi pont: Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
gazdálkodásáról, pénzeszközeinek felhasználásáról készült zárszámadás 
határozat előterjesztése 
 
Nagy Levente  
Ismerteti Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását, mely szerint 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevételeként 2018. évre 
mindösszesen 2.403 ezer Ft volt realizálható. Az önkormányzat költségvetésének kiadásaként 
2018. évre 2.028 ezer Ft volt realizálható. 
A 2018. évi gazdálkodás során így 15 ezer Ft maradvány keletkezett, amely a 2019. évi 
költségvetés kiadásaihoz nyújt fedezetet. 
Ezután tájékoztatja a Képviselő testületet a 2018. évre vonatkozó Magyar Államkincstári 

ellenőrzés lefolytatása alatt feltárt hibákról, amelyek többségét még az ellenőrzési jelentés 

lezárása előtt sikerült kijavítani. Az elkövetkező időszakban a belső szabályzatokat kell 

aktualizálni, valamint a hiányzó szabályzatokat pótolni. A további intézkedést igénylő hibák 

javítására az erre a célra elkészített intézkedési terv alapján 2019. december 31.-i határidővel 

kerülhet sor. 

Javasolja, hogy Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el a 2018. évi 

zárszámadást.  

 
Gyöngyösi András  
Támogatja, egyetért a javaslattal. 
 
Gyöngyösi Endre  
Egyetért az előterjesztett zárszámadás elfogadásával. 
 



Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
 
 
 

6/2019. (V.31.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

a Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

A Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikepércs Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

 

o Határidő: azonnal 

o Felelős: Gyöngyösi Endre elnök 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTÉZKEDÉSI TERV 

a HIFEH/455-4/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (PIR törzsszám: 828572)  

sorszám 
(javaslat 

sorszáma) 

elvégzendő feladat 
feladat végrehajtásának 

határideje 

feladat végrehajtásért 

felelős személy 

1/1. 
Az Szt. 14. § (3), (4), (5) 

bekezdéseiben illetve az 

Áhsz. 50. § (1) 

bekezdésében foglalt 

előírások érvényesítése 

érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat sajátosságait 

tartalmazó Számviteli 

Politika és a keretében 

elkészítendő szabályzatok 

elkészítése. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/2. 
Az Szt. 14.§ (11) 

bekezdésében foglalt 

előírás betartása érdekében 

a jogszabályváltozások 

folyamatos nyomon 

követése, és azok 

átvezetése a Számviteli 

politikán és a számviteli 

politika keretében 

elkészítendő 

szabályzatokon. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/3. 
Az Áhsz. 51. § (2) 

bekezdése értelmében a 

Nemzetiségi Önkormányzat 

sajátosságait tartalmazó 

Számlarend elkészítése. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/4. 
A Bkr. 8. § (4) 

bekezdésében foglalt 

előírások alapján a 

költségvetési szerv belső 

szabályzataiban a 

felelősségi körök 

meghatározásával az 

engedélyezési, jóváhagyási 

és kontrolleljárások 

szabályozása szükséges. A 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 



szabályozás teljessé tétele 

és az Ávr. 60. § (2) 

bekezdése szerinti 

összeférhetetlenség 

kezelése érdekében el kell 

készíteni az Ávr. 52. § (1) 

bekezdése szerinti 

kötelezettségvállalásra, az 

Ávr. 55. § (2) bekezdése 

szerinti pénzügyi 

ellenjegyzésre, az Ávr. 58. 

§ (4) bekezdése szerinti 

érvényesítés igazolására az 

Ávr. 59.§ (1) bekezdése 

szerinti utalványozásra és 

az Ávr. 57. § (4) bekezdés 

szerinti teljesítés 

igazolására vonatkozó 

felhatalmazásokat és 

kijelöléseket. 

 

1/5. 
Ávr. 60. § (3) bekezdésében 

foglalt előírásnak 

megfelelően a 

kötelezettségvállalásra, 

pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolására, 

érvényesítésre, 

utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás 

mintájukról a belső 

szabályzatában foglaltak 

szerint naprakész 

nyilvántartás vezetése. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/6. 
A Bkr. 8. § (2) bekezdés a), 

c) pontok érvényesülése 

érdekében az Ávr. 58. § (4) 

bekezdés és a 38. § (1) 

bekezdés gazdálkodási 

jogkörök gyakorlására 

vonatkozó előírásainak 

betartása. 

Az Szt. 167. § (1) 

bekezdésében és az Áhsz. 

52. §-ában foglaltak 

érvényesítése, a 

Pénzkezelési szabályzatban 

a pénztáros és 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 



pénztárellenőr feladataira 

vonatkozóan meghatározott 

előírások betartása. 

 

1/7. 
A Bkr. 8. § (2) bekezdés d) 

pontjának megfelelően a 

gazdasági események 

elszámolására vonatkozó (a 

hatályos jogszabályoknak 

megfelelő könyvvezetés és 

beszámolás) kontrollok 

biztosítása a gyakorlatban. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/8. 
Az Info tv. 32-34. §-aiban 

és a 37. § (1) bekezdésében 

meghatározott, a közérdekű 

adatokra vonatkozó 

tájékoztatási 

kötelezettségének betartása 

érdekében az 

Info tv. 1. mellékletében 

előírt adatok közzététele 

szükséges. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/9. 
Az Ávr. 13. § (2) bekezdés 

h) pontjában és az Info tv. 

29-30 §, 35 §-aiban előírt, 

közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

kérelmek intézésének, 

továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának 

rendjét meghatározó 

szabályzat elkészítése. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

1/10. 
Az Áht. 70. § (1) 

bekezdésében és a Bkr. 15. 

§ (1) bekezdésében 

foglaltak szerint az operatív 

tevékenységektől független 

belső ellenőrzés kialakítása 

és megfelelő működtetése. 

 

2019. december 31. 
dr. Vántus Tamás 

jegyző 

2/1. 
A részletező 

nyilvántartások folyamatos 

vezetése az Áhsz. 39 § (3) 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 



és a 45. § (3) bekezdéseiben 

előírt, 14. mellékletben 

meghatározott kötelező 

adattartalommal. 

 

2/2. Az eredeti előirányzat- és a 

módosítások alátámasztása 

költségvetési határozattal az  

Áht. 34. § (1)-(5) 

bekezdéseiben előírtak 

szerint. Az elfogadott 

költségvetési rendeletek 

adatainak nyilvántartásba 

vétele az Áhsz. 53. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően. 

 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 

2/3. Az államháztartáson belüli 

vissza nem térítendő 

támogatások elszámolása a  

38/2013. (IX.19.) NGM 

rendelet X. fejezet B) 

pontjában foglalt 

előírásoknak megfelelően. 

 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 

2/4. A személyi juttatásokkal és 

a közterhekkel kapcsolatos 

gazdasági események 

elszámolása a 38/2013. 

(IX.19.) NGM rendelet 

VIII. fejezet B) pontjában 

előírtaknak megfelelően, a 

363. Azonosítás alatt álló 

tételek megnevezésű 

főkönyvi számlán, csak az 

Áhsz. 48. § (5) 

bekezdésében 

meghatározott gazdasági 

események elszámolása. 

 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 

2/5. A gazdasági események 

elszámolása során az Szt. 

15. § (3) bekezdése és az 

Áhsz. 4. § (1) bekezdése 

szerinti valódiság elvének 

valamint az Szt. 165. §-

ában és az Áhsz 52. §-ában 

foglalt bizonylati elv, 

bizonylati fegyelem 

betartása érdekében: 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 



- az elszámolt összeg 

alátámasztása megfelelő 

alapdokumentumokkal, 

- a foglalkoztatói 

számfejtés során az 

alapbizonylat adatait a 

valóságnak megfelelően 

szükséges rögzíteni. 

 

3/1. 
Az Áhsz. 53. § előírásai 

szerint a könyvviteli zárlat 

végrehajtása. 

 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 

3/2. 
Az Áhsz. 22. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az éves 

költségvetési beszámoló 

elkészítéséhez, a mérleg 

tételeinek alátámasztásához 

olyan leltár összeállítása és 

megőrzése, amely tételesen, 

ellenőrizhető módon 

tartalmazza a mérlegben 

szereplő eszközöket és 

forrásokat. 

 

2019. december 31. 
Nagy Levente 

gazdasági vezető 

 

Keltezés: Mikepércs, 2019. év. május 17. 

 

 

 

 (P. H.)   Gyöngyösi Endre 

                                elnök 

 

 

(P. H.)  dr. Vántus Tamás 

                                  jegyző  

 

 

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, annak végrehajtását magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

 

 

 

 

 

        Nagy Levente 

          gazdasági vezető 

 



 


