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Iktató szám: NAG/4-20/2020. 

 

NAGYLAKI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 2020. FEBRUÁR 13-ÁN SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

 
1. A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés elfogadás 

Előadó: Vetró Róbert János elnök 

  

2. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. 

évi költségvetési, és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása 

Előadó: Vetró Róbert János elnök 

 

3. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzata Együttműködési                

Megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Vetró Róbert János elnök 

 

4. Egyebek 

 
 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

1/2020.(II.13.) R.N.Ö. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 

 

2/2020.(II.13.) R.N.Ö. 

 

 

Napirend elfogadása 

 

 

3/2020.(II.13.) R.N.Ö. 

 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

 

 

 

4/2019.(II.13.) R.N.Ö. 

 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 

2020. évi költségvetési, és az azt követő 

3 évi összegének jóváhagyása 

 

 

5/2020.(II.13.) R.N.Ö. 

 

Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzata Együttműködési                

Megállapodás felülvizsgálata 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 

13-án 8.30 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) 

nagytermében megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  

Vetró Róbert János elnök 

Kovacsik Patrik Dániel 

Takács Gabriella Eszter 

 

Meghívottak: Kolozsvári Rozália polgármester, dr. Szénási Hanna jegyző, Horváthné Petrecz 

Ilona pénzügyi vezető, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető. 

 

Meghívottak közül megjelent: Kolozsvári Rozália polgármester, Horváthné Petrecz Ilona 

pénzügyi vezető, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető. 

 

Vetró Róbert János elnök: Köszöntöm a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 

soros, nyílt ülésén megjelenteket, Kolozsvári Rozália polgármester asszonyt, Horváthné 

Petrecz Ilona pénzügyi vezetőt, a hivatal munkatársát és vendégeinket.  Megállapítom, hogy a 

3 fő megválasztott képviselő közül 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gabriella képviselőt javasolom. Megkérdezem, vállalja-e? 

 

Takács Gabriella képviselő: Igen, vállalom. 

 

 

Vetró Róbert János elnök: Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1/2020. (II.13.) R.N.Ö. 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 

február 13.-i soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Takács Gabriella 

képviselőt jelölte ki. 

 

Felelős: Vetró Róbert János elnök 

Határidő: azonnal 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Vetró Róbert János elnök  

- Takács Gabriella Eszter képviselő 

 

 

Vetró Róbert János elnök: Az ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek szerint 

javasolom elfogadásra. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos 
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javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020. (II.13.) R.N.Ö. 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 

február 13.-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés 

elfogadása 

      Előadó: Vetró Róbert János elnök 

  

2. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek 2020. évi költségvetési, és az azt követő 3 évi összegének 

jóváhagyása 

      Előadó: Vetró Róbert János elnök 

 

3. Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzata Együttműködési                

Megállapodás felülvizsgálata 

      Előadó: Vetró Róbert János elnök 

 

4. Egyebek 

 
 

1.sz. n a p i r e n d: A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének elfogadása 

 

 

Vetró Róbert János elnök: Az első napirend a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 

2020. évi költségvetésének elfogadása. A működési támogatás összege éves szinten 520.000 

Ft. Az első részletet, 260.000 Ft-ot január 31. napjáig megkaptuk. Kérdés, észrevétel van-e? 

Nincs.  

 

Kérem, aki a 2020. évi költségvetés elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2020. (II.13.) R.N.Ö. 

Tárgy: A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

elfogadása 
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H a t á r o z a t 

 

A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetését az 

alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

(1) A nemzetiségi önkormányzat a 2020. évi költségvetési  

 

a) kiadási főösszegét    520.000 Forintban,  

b) bevételi főösszegét  520.000 Forintban állapítja meg. 

 

(2) A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételi 

előirányzatait közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadási 

előirányzatait közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza. 

(4) A 2020. évi működési célú pénzeszköz átadás, támogatások előirányzatát a 

3. melléklet mutatja be. 

(5) A 2020. évi mérleget a 4. melléklet mutatja be. 

(6) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza. 

(7) A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett 

támogatást nem nyújt. 

 (9) A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat nincs többéves kihatással 

járó döntése. 

(10) A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs európai uniós 

támogatással megvalósuló programja, ilyen jellegű projekt bevételt, kiadást 

nem tervez. 

(11) A határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 

(12) A határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti 

gazdálkodásról szóló …/2019. (…) határozat 

 

Felelős:  Vetró Róbert Román NÖ elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Román NÖ elnöke 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona KÖH pénzügyi vezető 

 

  

2.sz. n a p i r e n d: Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek 2020. évi költségvetési, és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása 

 

Vetró Róbert János elnök: Második napirend a saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési, és az azt követő 3 évi 

összegének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, hogy  

a nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat 

elfogadásáig határozatban állapítja meg a gazdasági stabilitásról szóló törvényben kapott 

felhatalmazás alapján a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét. Kérdés, észrevétel van-e?  
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Nincs. Kérem, aki a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2020. (II.13.) R.N.Ö. 

Tárgy: Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 

2020. évi költségvetési, és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a román nemzetiségi önkormányzat saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési, és 

az azt követő három évi összegének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és 

megállapítja, hogy: 

Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzatának a költségvetési évben és az 

azt követő három évben nincs az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29. /A § -a szerinti a gazdasági stabilitásról szóló törvény (továbbiakban: 

Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétele, valamint a Gst. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettsége.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vetró Róbert elnök 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Vetró Róbert elnök 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona KÖH pénzügyi vezető 

- Irattár 

 

 

3.sz. n a p i r e n d: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzata Együttműködési                

Megállapodás felülvizsgálata 

 

Vetró Róbert János elnök: Harmadik napirend Nagylaki Román Nemzetiségi 

Önkormányzata Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. A települési önkormányzat a 

települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek 

biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást 

minden év január 31. napjáig (általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc 

napon belül) felül kell vizsgálni. Kérdés, észrevétel van-e?  

 

Nincs. Kérem, aki az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatának elfogadásával 

egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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5/2020. (II.13.) R.N.Ö. 

Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzata Együttműködési                

Megállapodás felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete felülvizsgálta az 

Nagylak Község Önkormányzata és Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzata  

közötti Együttműködési Megállapodást, és a határozat melléklete szerint elfogadja.   

 

2.) Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri az 

elnököt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Román NÖ elnöke 

- Kolozsvári Rozália Nagylak község polgármestere 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona KÖH pénzügyi vezető 

 

4.sz. n a p i r e n d: Egyebek 

   

Vetró Róbert János elnök: Az egyebekben van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. A 

soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm a részvételt, az ülést 

berekesztem. 9.00 órakor 

  

 

k.m.f. 

 

 

 Vetró Róbert János  Takács Gabriella 

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

           

 

 

   


