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ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 14-i ülésére 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 3/2021. (II.15.) számú elnöki határozat módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 3/2021. (II. 15.) számú határozatával 

fogadta el Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését (a 

továbbiakban: költségvetési határozat).  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében 

lehetőség van a költségvetési határozat módosítására, a kiadási és bevételi előirányzatok saját 

hatáskörben történő megemelésére, valamint a 43. §-a értelmében lehetőség van költségvetési 

kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között 

átcsoportosításra. 

 

Abony Város Roma Nemzetiség Önkormányzat 8/2021.(VI.28.) számú, 13/2021. (VIII.18) 

számú és 27/2021. (XII.02.) számú határozatával már módosításra került a költségvetési 

határozat. 

 

Az előirányzatok újbóli módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé: 

 

1. 2021. december 31. napjáig a bankszámlán lévő pozitív egyenleg alapján 2 511 Ft 

kamatjóváírás történt, mely összeg megemeli a 2021. évi költségvetés bevételét. 

 

A kamatjóváírás összegével a költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatokat módosítani 

szükséges. 

 

 

2. Abony Város Roma Nemzetiség Önkormányzat költségvetésének belső szerkezetében 

is módosításokat kell elvégezni a mellékelt költségvetési előirányzatot módosító 

táblázatok szerint. A módosítások érintik a személyi juttatásokat, a dologi kiadások 

közötti főösszegeket, valamint a teljesítéseknek megfelelő belső átcsoportosításokat. 

 

Telefon: (53) 360-135 
 



 

 

 

Fentiek figyelembevételével a bevételi- és kiadási előirányzatokat összesen 2.511 Ft-tal 

megemelni szükséges, melynek megfelelőn a bevételi és kiadási főösszeg az alábbiak szerint 

módosul: 

 

- bevételi főösszeg  2.069.155 Ft 

- kiadási főösszeg  2.069.155 Ft 

 

 

A költségvetés módosítása az a határozati javaslat mellékletét képezi.  

 

Magyarország Kormánya 2021. február 08. napjától az Alaptörvény 53. cikk (1) 

bekezdése értelmében a koronavírus világjárvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett 

Magyarország egész területére.  
 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-a alapján:  

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

2021. június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében: 
 

„1. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 

önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 

feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.” 

 

A Nektv. 153. § (1) – (2) bekezdése szerint:  

„153. § (1) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az 

átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 

jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. 

(2) Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi 

települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a 

költségátalányára a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések 

alkalmazandóak.” 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 

 

 

 



 

 

..../2022. (II.14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozat 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 

(II.15.) számú elnöki határozat módosításáról 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-

ában foglaltak alapján, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 

biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42., 43. §-ában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) számú elnöki 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási 

főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 

 

- bevételi főösszege 2.069.155 Ft 

- kiadási főösszege  2.069.155 Ft 

 

 

2. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés 

módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Raffai László elnök 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjai 

Pető Zsolt polgármester 

Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester 

Kókai-Dudinszky Anna Mónika alpolgármester 

dr. Gáspár Anita jegyző 

dr. Egedi Bernadett 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 Abony, 2022. 02. 09. 

 

 

        Raffai László  

                                Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                                                                                                 elnöke 

 

Láttam: 

    dr. Gáspár Anita 

jegyző 


