
Kivonat 

 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. február 14. napján 9:00 órától a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal 
helyiségében tartott üléséről 

 

1/2020. (II.14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
hatályon kívül helyezi a jelenlegi tiszteletdíj-megállapításról szóló 14/2019. (X. 28.) 
számú Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozatot. 
 

 
 

➢ Határidő: azonnal 
➢ Felelős: Gyöngyösi Endre  

 

 

2/2020. (II.14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
elfogadja az újonnan megállapított tiszteletdíjakat az alábbiak szerint: 
 
Elnök tiszteletdíja: bruttó 11.765.- Ft 

Elnökhelyettes tiszteletdíja: bruttó 8.235.-Ft 

Tag tiszteletdíja: bruttó 5.882.- Ft 

 

➢ Határidő: azonnal 
➢ Felelős: Gyöngyösi Endre  

 

 

3/2020. (II.14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

•  Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikepércs 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztésben 

foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

• A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a rendelkezésre álló szabad 

saját forrás mértékéig a személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő 



járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán kívül a nemzetiségi 

önkormányzat kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között 

átcsoportosítást hajtson végre. 

• A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 

átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 

határozatát. 

• A Képviselő-testület az elnök eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 200 

ezer Ft összegben állapítja meg. Az elnök eseti döntéseiről– az első negyedév 

kivételével – negyedévenként, a Képviselő-testület döntése szerinti 

időpontokban, de legkésőbb a zárszámadási határozat keretében tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

• Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

határozata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) 

bekezdésének figyelembevételével került összeállításra és az abban foglalt 

egyéb kimutatások a határozat mellékletében foglaltakon túl nem bírnak 

további adattartalommal, ezért azok a határozat elfogadásához nem 

relevánsak. 

 

➢ Határidő: azonnal 
➢ Felelős: Gyöngyösi Endre  

 

 

 

 

Mikepércs, 2020. február 12.  

 dr. Vántus Tamás sk. 

 jegyző 

 


