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Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

2022. III. negyedéves pénzügyi teljesítési adatairól 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2021. (XI. 15.) 

számú Képviselő-testületi határozatában döntött Abony Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadásáról, amely tartalmazza a 2022. III. 

negyedéves pénzügyi teljesítési adatok megismerését. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2022. (II.14.) számú 

Képviselő-testületi határozatával fogadta el Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2022. évi költségvetését. Az eredeti előirányzatok bevételi- és kiadási főösszege 1.040.000 Ft 

volt, amely a 2022. évi működési támogatást és annak kiadási előirányzatait tartalmazta. 

 

2022.05.18-án egy alkalommal került sor az előirányzatok módosítására. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. 

(II.14.) számú Képviselő-testületi határozatot a 16/2022.(V.18.) számú határozatával 

módosította. Az előirányzatok bevételi és kiadási főösszegei összesen 825 376 Ft-tal 

emelkedtek, amely növekedés az alábbi bevételekből adódott: 

 

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi zárszámadásáról és 2021. 

évi maradványról szóló határozatban megállapított alaptevékenységi maradvány 

összege 293.010 Ft. A maradvány összegével szükséges a költségvetési bevételi és 

kiadási előirányzatokat módosítani.  

 

2. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2022. április 15-én kelt EMET/3629/2022. 

számú Támogatói Okirata alapján Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2022. évben 526 927 Ft feladatalapú támogatást kap. A feladatalapú támogatás első 

részlete 263.464 Ft 2021.04.28-án megérkezett a nemzetiségi önkormányzat Erste 

Banknál vezetett számlájára. A támogatás összegével a költségvetési bevételi- és 

kiadási előirányzatokat módosítani szükséges. 

 

Telefon: (53) 360-135/192 
 



3. 2022. március 31. napjáig a bankszámlán lévő pozitív egyenleg alapján 5 439 Ft 

kamatjóváírás történt, mely összeg megemeli a 2022. évi költségvetés bevételét. A 

kamatjóváírás összegével a költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatokat 

módosítani szükséges. 

 

A bevételi előirányzatok 100 %-ban teljesültek.  

A kiadási előirányzatok alakulása 2022. szeptember 30-án: 

 

- Személyi juttatások 0.00 % 

- Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 % 

- Dologi kiadások 61,97 % 

- Beruházások 36,09 % 

 

A kiadási előirányzatok összesen 55,07 % -ban teljesültek 2022. szeptember 30-án. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező pénzforgalmi adatok tájékoztatást adnak a bevételek és 

kiadások alakulásáról. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi: 

 

- 1. sz. melléklet: Időközi mérlegjelentés III. negyedév  

- 2. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés – 09. hó 

- 3. sz. melléklet: Pénzforgalmi info 

 

Magyarország Kormánya 2022. május 25. napjától az Alaptörvény 53. cikk (1) 

bekezdése értelmében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében 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 érinti.” 

 

2022. május 25. napjától az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében: 

 

„4. § A veszélyhelyzet ideje alatt 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. (XI. 30.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat  

Az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. III. negyedéves pénzügyi 

teljesítési adatairól szóló tájékoztatóról 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ukrajna területén 

fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 

magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza. 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. III. negyedévi 

pénzügyi teljesítési adatokról szóló tájékoztatót megismerte.  

 

Határozatról értesül:  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 

Pető Zsolt polgármester 

Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester 

Dudinszky Anna Mónika alpolgármester 

dr. Gáspár Anita jegyző 

dr. Egedi Bernadett aljegyző 

Gazdasági Osztály 

     

 

Abony, 2022. 11. 23. 

     

        Raffai László  

                              Abony Város 

                                                                           Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                                                                                                    elnöke 

 

Láttam: 

    dr. Gáspár Anita 

                      jegyző 


