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Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

2022. évi költségvetési határozatának elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §-a (a 

továbbiakban: Ávr.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 78. § 

(3) bekezdése alapján a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan költségvetési 

határozatban állapítja meg. 

 

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének készítésére a helyi önkormányzatok 

költségvetésének elkészítésére vonatkozó szabályokat, vagyis az Áht. 23-29. §, valamint az 

Ávr. 24. §, 27. § és 28. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 10. melléklete alapján a települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok feladataik ellátásához 

támogatásban részesülnek, mely 2022. évben is működési és feladatalapú támogatásból áll.  

 

 

A költségvetési törvény 10. számú melléklete, valamint az EMET/753/2022. számú 

Támogatói Okirat alapján Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2022. évi működési költségvetési támogatásának összege            1.040.000.- Ft. 

Kiadások és bevételek egyenlege:              1.040.000.-Ft 

 

A 2022. évi működési költségvetési támogatás felosztását a határozati javaslat melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

Telefon: (53) 360-135 
 



 

 

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.” 

 

Az Njtv. 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 az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

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

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési határozatának 

elfogadásáról 

 

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. törvény 78. § (3) 

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

törvény 23-29. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§, 27. § - 29. §-aiban foglaltak alapján, az alábbi 

határozatot hozza. 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 



 

 

 

Bevételi fő összegét: 1.040.000 -Ft -ban 

Kiadási fő összegét: 1.040.000 -Ft -ban 

  

állapítja meg. 

 

2. Abony Város Roman Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

3. A költségvetési határozat rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni. 

 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Raffai László elnök 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai  

    Pető Zsolt polgármester 

                                Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester 

    Kókai-Dudinszky Anna Mónika alpolgármester 

    dr. Gáspár Anita jegyző 

    dr. Egedi Bernadett aljegyző 

    Gazdasági Osztály 

     

 

 Abony, 2022. február 8. 

     

 

 

        Raffai László  

                              Abony Város 

                                                                           Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                                                                                                    elnöke 

 

Látta:          

 dr. Gáspár Anita 

 jegyző 

 

 


