
Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 
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Szám: RÁC/238-3/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. június 3. napján 10.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Határozatok: 

• 13/2022. (VI. 3.) a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 14/2022. (VI. 3.) a napirend elfogadásáról 

• 15/2022. (VI. 3.) a 2022. évi költségvetés módosításáról 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 3. 

napján 10.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója - 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 

 

Jelen van: 

Nagy Údó elnök 

Góman Brigitta elnökhelyettes 

Nagy Melinda képviselő 

 

Távol maradt: - 

 

Állandó meghívott: 

dr. Nagy Gábor jegyző 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívott: - 

 

Hallgatóság: - 

 

Nagy Údó elnök: Köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét, a meghívottakat. 

Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselő-testületből 3 fő jelen van, a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölésére Góman Brigitta 

elnökhelyettes személyében. Kéri, szavazzanak, hogy elfogadják-e jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022. (VI. 3.) határozata 

 

a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Góman Brigitta elnökhelyettest jelöli ki. 

 

Nagy Údó elnök: Javasolja a meghívóban megjelölt napirend elfogadását. Mivel nincs kérdés, 

észrevétel, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2022. (VI. 3.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 
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A képviselő-testület a napirendet a következők szerint fogadja el: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Tájékoztat a 2022. évi költségvetés 

végrehajtásáról. 

 

Nagy Údó elnök: Mivel kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel, aki egyetért az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, igennel szavazzon. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő) 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2022. (VI. 3.) határozata 

 

a 2022. évi költségvetés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 4/2022. (I. 31.) 

határozattal elfogadott - 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. § (1) A képviselő-testület a Ráckeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

 a) 1.548.011,-Ft bevétel, 

 b) 1.548.011,-Ft kiadás, 

 c) 0,-Ft költségvetési egyenleg, melyből a 

  ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 0,-Ft, 

  cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: 0,-Ft. 

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként az 1. 

melléklet határozza meg. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 

elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait 

beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet állapítja meg.  

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza. 

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.      

(7) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet 

tartalmazza.      

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet állapítja 

meg.  

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet állapítja meg. 

(10) Az Önkormányzat Likviditási tervét a 9. melléklet határozza meg 
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2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a 

jegyző felelős. 

(2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

 

3. § (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(2) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési határozat elfogadásakor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a 

Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

4. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek 

létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik. 

 

Nagy Údó elnök: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, és az 

ülést 10.15 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

 

 

 Nagy Údó Góman Brigitta 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 


