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ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 30-i rendes nyílt ülésére 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 9/2022.(II.14.) számú határozat módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

határozatával fogadta el 2022. évi költségvetését.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében 

lehetőség van a költségvetési határozat módosítására, a kiadási és bevételi előirányzatok saját 

hatáskörben történő megemelésére. 

 

2022. évben egy alkalommal került sor az előirányzatok módosítására 2022.05.18-án. 

 

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.  

 

Az ismételt előirányzat-módosítás az alábbiak miatt vált szükségessé: 

 

1. Abony Város Önkormányzata és Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2022.05.11-én támogatási megállapodást írt alá, mely szerint Abony Város 

Önkormányzata 360 000 Ft támogatást biztosít Abony Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata részére, mely egy összegben esedékes 2022. június 30-ig. A 

támogatás összege 2022.06.25-én megérkezett a nemzetiségi önkormányzat 

számlájára. 

 

A támogatás összegével a költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatokat módosítani 

szükséges. 

 

Telefon: (53) 360-135 
 



 

 

2. 2022. szeptember 30. napjáig a bankszámlán lévő pozitív egyenleg alapján az előző 

módosítás óta 35 850 Ft kamatjóváírás történt, mely összeg megemeli a 2022. évi 

költségvetés bevételét. 

 

A kamatjóváírás összegével a költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatokat módosítani 

szükséges. 

 

 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének főösszegei mellett a belső 

szerkezetében is módosításokat kell elvégezni a mellékelt költségvetési előirányzatot 

módosító táblázatok szerint. 

Módosítások érintik a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a 

dologi kiadások közötti főösszegek módosítását, valamint a várható teljesítéseknek megfelelő 

belső átcsoportosításokat. 

 

Fentiek figyelembevételével a bevételi- és kiadási előirányzatokat összesen 360 000 Ft + 35 

850 Ft = 395 850 Ft-tal, azaz háromszázkilencvenötezer-nyolcszázötven forinttal megemelni 

szükséges, melynek megfelelően a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak 

szerint szükséges módosítani: 

 

- bevételi főösszeg: 1 865 376Ft-ról 2 261 226 Ft-ra 

- kiadási főösszeg: 1 865 376 Ft-ról 2 261 226 Ft-ra 

 

A költségvetés módosítása a határozati javaslat mellékletét képezi.  

 

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 az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

..../2022. (XI.30.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

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

(II.14.) számú határozat módosításáról 

 

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, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-

ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 42. § és 43. §-ában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 

költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 14.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

- bevételi főösszeget 2 261 226 Ft-ban 

- kiadási főösszeget 2 261 226 Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását a határozat 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Raffai László elnök 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

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 

  Raffai László RNÖ elnöke 

  Valamennyi Osztályvezető 



 

 

 

Abony, 2022. november 23. 

 

        Raffai László  

                                Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                                                                                                  elnöke 

Láttam: 

    dr. Gáspár Anita 

jegyző 


