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6/2015. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2015. februári ülésére 

 
Tárgy:  a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése jóváhagyása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról,  hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 26. §-a  akként rendelkezik, hogy a (tárgyi) Nemzetiségi Önkormányzatra  az 
Áht. 23. § - 25. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol a törvény rendeletről ír, azon 
(tárgyi)  Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatot,  az önkormányzat 
polgármesterén  a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét,  a jegyzőn  az Együttműködési Megállapodásban 
kijelölt feladatellátásával megbízott  jegyzőt kell érteni.  
Az Áht. 4. § - 6. § részletezi  a költségvetés  tervezési, gazdálkodási és beszámolási szabályokat.  Az Áht. 7. 
§ - 10. § rögzíti a költségvetési szerv (pl. nevelési, vagy szociális intézmény) alapítása, tevékenysége, irányítása, 
felügyelete, szervezete, működése és képviselete feltételeit. Fontos megjegyezni, hogy az idézett jogszabály-
helyekben foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tesz az önkormányzati hivatal, mint a 
a tárgyi Nemzetiségi Önkormányzat feladatot ellátó szervezete. 
Az Áht. 23. §-ában rendelkezik a központi jogalkotó az éves költségvetés készítése szabályairól, 
melynek értelmében : a Nemzetiségi önkormányzat határozatában  rögzíti: 

- költségvetési bevételei és kiadási előirányzatait,         
- a működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok,  
- a kötelező és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, 
- általa irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadási előirányzatait, a kiemelt 

előirányzatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban), 
- a költségvetési egyenleg összegét (működési és felhalmozási bevételek és kiadások 

egyenlegének bontásában), 
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozására  szolgáló finanszírozási bevételi és 

kiadási előirányzatokat, 
- adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét  (fejlesztési célok megvalósításához), 
- felhatalmazást a Társulás Elnöke  számára évközi átcsoportosítási keret  meghatározásával, 
- évközi többletigény, általános- és céltartalék összegének elkülönítését. 

Alapvető követelmény, hogy működési hiány a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésben nem tervezhető,  azon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell 
érteni.  
Az Áht. 24. §-a akként rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a 
jegyző a középtávú (3 évet felölelő) tervszámoknak megfelelően készíti elő. A nemzetiségi 

  



önkormányzat  határozat-tervezetét  a Nemzetiségi Önkormányzat  Elnöke és a feladatellátó jegyző (a 
feladat-ellátási megállapodásban rögzített követelményeknek is megfelelve) együttes 
előterjesztésben, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a 
Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete elé.  
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatásául: 

- a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban), 
- előirányzat felhasználási tervét,  
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését (évek szerinti bontásban, összesítve), 
- a közvetett támogatások, 
- a középtávú tervezés (a költségvetési évet követő 3 év) tervezett bevételi  és  kiadási 

előirányzatai keretszámait  főbb csoportokban 
számszerűen és szöveges indokolásban  mutatják be az előterjesztők.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Indítványozom a tárgyi előterjesztés megtárgyalását és határozat hozatal nélküli tudomásulvételét. 
 
 
C s a n y t e l e k,  2015. február 07. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

        Kató Pálné 
           jegyző 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


