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Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 9-i nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. október 12-én megszűnt. Az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 7. § (3) szerint: „ Az éves
költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód
nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás
esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv
esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.”
Ennek megfelelően a Nyirád Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési beszámolóját Nyirád Község Önkormányzata – határozattal – fogadja el.

I. Bevételi források és azok teljesítése
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek összege:
(2. melléklet) 762 eFt, finanszírozási bevétele (3. melléklet) 6 eFt volt.
A Kisebbségi Önkormányzat bevételeit támogatás értékű bevételként kapta. Feladat alapú
támogatásként 536 eFt-ot, működési támogatásként pedig 271 eFt állami támogatásban
részesült.
Saját bevétellel nem rendelkezett.
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II. Kiadások alakulása
A kiadások teljesítése 2014. évben 100,0 % volt. (1. melléklet)
A személyi juttatások és létszám alakulása
A személyi juttatások és járulékai kiadása a Nemzetiségi Önkormányzatnak nem volt. Külön
létszámot nem foglalkoztatott, a képviselők tiszteletdíjban nem részesültek.
Dologi kiadások
A dologi és folyó kiadások teljesítése 32 ezer forint. Részletezése az 1. mellékletben.
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások
A folyósított ellátások összege 500 eFt, mely 21 gyermek tanulmányi ösztöndíját fedezte, a
nyári tábor étkeztetésére pedig 100 eFt támogatás fordítódott.
A 2014. október 12-i megszűnés miatt a 2014. évi működési támogatás időarányos része
(45.118 Ft) a Magyar Államkincstár részére visszafizetésre került. A további megmaradt
pénzeszközöket (135.513 Ft) az Országos Roma Önkormányzat számlájára átutaltuk.
Vagyonmérleg
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő ASUS Notebook az Országos Roma
Önkormányzat részére kerül átadásra, az átadás időpontjáig annak őrzéséről Nyirád Község
Önkormányzatának jegyzője gondoskodik.
Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……. határozata

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját
768 ezer Ft kiadási és
768 ezer Ft bevételi főösszeggel
elfogadja.
A kiadások és bevételek részletezését e határozat mellékletei tartalmazzák.
Felelős:
Határidő:

Sarkadi-Nagy András polgármester
azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!
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Kérem, hogy Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyirád, 2015. április 3.
Tisztelettel:

