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Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 11/2020. (II.19.) 
számú költségvetési határozatának 5. számú módosításáról 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének főösszege mind a 

bevételek, mind a kiadások esetében 14.601e Ft-ban került elfogadásra.  

 

A 3/2020. (XI.17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

Elnöke nemzetiségi önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 60/2020.(VI.24.) határozatát - a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő 

feladatok – a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében 

folytatott feladatok érdekében - úgy módosítja, hogy a romacsaládok részére történő 

csomagosztás költségeire 72.000.-Ft összeget a 2019. évi feladatalapú támogatásból, 319.000.-

Ft összeget a 2020. évi működési költségekből különít el, mely mindösszesen 391.000.-Ft, 

melyből az adó fizetési kötelezettség 103.500.-Ft. A csomagokra fordítható bruttó összeg 

287.500.-Ft. Egy csomag legfeljebb 3.000 Ft összértékű, valamint a csomagkiosztás során a 

képviselőtestület az alábbi adatok rögzítését vállalja: rászoruló neve, születéskori neve, anyja 

neve, lakcíme, születési hely, idő, aláírás. 

Az 1/2021. (I.29.) Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke 

nemzetiségi önkormányzati határozatában döntött az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 56/A §-a alapján az elfogadott 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekció elvégzésről. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

maradványa 6.449.735,- Ft, amely 462.178,- Ft-tal több, mint a korrigált záró pénzkészlet 

szerinti maradvány összege. A 2019. évi költségvetési maradvány módosított összege 

5.987.557.- Ft. Ezért 463e Ft-tal csökkent mind az előző évi költségvetési maradványának 

bevételi, mind a tartalékok kiadási előirányzata. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési bevétele 3e Ft-tal nőtt, mely a NAV felé 

fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen 

összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadások összege emelkedik. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 14.141e Ft-ra a 1-4. számú 

mellékletek szerinti bontásban változik.  

Kaposvár, 2021. január 31. 

Kátai Attila 
     elnök 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 40/2020.(VI.24.), 43/2020.(VI.24.), 

65/2020. (IX.16.) és 3/2020. (XI.17.) számú határozatával módosított 11/2020. (II.19.) 

számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 

hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 14.141e Ft-ra módosítja a 1-4. számú mellékletek 

szerinti bontásban módosítja.  
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