
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületnek 
1/2018. (I.22.) számú határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 22-i 
ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Suki Béla képviselőt jelöli ki. 

 Erről értesül:  1./ JRNÖ tagjai, helyben 
 2./ Lovász Imre jegyző 

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületnek 
2/2018. (I.22.) számú határozata 
Napirend elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 
22-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d :  
 
1./ Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
 

2./ Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. Évi 
költségvetésének módosítására 
Előadó: Czibak László elnök 

   Mezei Norbert osztályvezető 

Erről értesül:    1./ JRNÖ tagjai, helyben  
2./ Lovász Imre jegyző   

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2018. (I.22.) sz. határozata  
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatának 
elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület Czibak László elnököt megbízza az együttműködési 
megállapodás aláírásával. 

Erről értesül:    1./ JRNÖ tagjai, helyben  
2./ Lovász Imre jegyző   

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2018. (I.22.) sz. határozata  
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására  



 
 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 
2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és annak bizottságára 
érvényes. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 

 

2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetését az alábbi 
tartalommal állapítja meg: 2017. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét  

 

1 944 522 Ft bevétellel 

1 944 522 Ft kiadással 

állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási előirányzatok 
figyelembe vételével. 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a 
finanszírozási műveletek bevételével csökkentett  

 

működési bevételi fő összegét                                           1 944 522 Ft-ban 

 ezen belül:  

 intézményi működési bevételeket                0 Ft-ban 
 egyéb működési támogatásokat (önkormányzatok)                0 Ft-ban 
 működés célú támogatások bevételei (állami tám.)                0 Ft-ban 
 egyéb működési támogatások                                      1 935 560 Ft-ban 
 Működési célú pe. átvétel                                                   6 775 Ft-ban 
 költségvetési maradvány igénybevételét        2 187 Ft-ban 
 

a működési költségvetés kiadási fő összegét 1 937 747 Ft-ban 

 ezen belül:  

 a személyi juttatásokat                0 Ft-ban 
 munkaadókat terhelő járulékokat         7 817 Ft-ban 
 a dologi jellegű kiadásokat   1 826 274 Ft-ban 
 egyéb működési célú kiadásokat          2 351 Ft-ban 
 tartalékokat (általános és céltartalék)                0 Ft-ban 

 

a felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét     0  Ft-ban 



a felhalmozási célú bevételt  0  Ft-ban 

 ebből: 

 támogatásértékű felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban 
 

a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét   108 080 Ft-ban 

a felhalmozási célú kiadást   0 Ft-ban 

 ebből: 

 a beruházások összegét                                       108 080  Ft-ban 
 

      a létszámkeretet a költségvetési szervekre 0  főben 

      állapítja meg. 

3. 2017. évi működési költségvetés egyenlege 0 ezer Ft. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg.  

6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi esetleges maradványát a 2017. évi 
költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a 
2016. évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon 
felhasználható maradványát a Társulási tanács a 2016. évi zárszámadásának 
elfogadásával állapítja meg. 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.  

9. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartózó szerv az 
árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a 
Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzatai előírásait alkalmazni. 

10. A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv 
minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi. 

11. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a 
kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, 
a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a 
jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló 
kötelezettségeket. 

 
12. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történő módosításával 

megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére 



pótelőirányzatot biztosít, arról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzatot. A Nemzetiségi Önkormányzat időszakonként dönt a 
költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról. 

13. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási 
szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az 
államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt 
képeznek. 

14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési 
jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem 
vállalható, ilyen intézkedés nem tehető. 

 

Záró rendelkezések 

 

15. E határozat a mellékleteivel együtt 2017. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 
2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2017. évi beszámolóban kell számot adni. 
 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Felelős: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető 
 Lovász Imre, Jegyző 

 

Erről értesül:    1./ JRNÖ tagjai, helyben  
 2./ Lovász Imre jegyző   
 


