ELŐTERJESZTÉS
- a közgyűléshez –
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.21.)
határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
2017. évi költségvetését a 2017. február 21. napján megtartott ülésén meghozott
6/2017. (II.21) határozattal (a továbbiakban: Határozat) fogadta el.
A költségvetés jóváhagyását követően bekövetkeztek olyan változások, amelyek a
Határozat módosítását teszi szükségessé az alábbiak szerint:
-

A Nemzetiségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásáról a 2017. évi központi
költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklete rendelkezik.
Ezen jogszabály alapján a feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi
önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott
legalább négy testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és – ha a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 97. §-a szerinti
közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt testületi ülés
egyikén került sor, akkor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei
kormányhivatal részére 2017. január 15-éig benyújtotta.
A feladatalapú költségvetési támogatás az Njt. szerinti kötelező nemzetiségi
közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására
használható fel. A támogató a feladatalapú támogatást előlegként két egyenlő
részletben a Magyar Államkincstár útján folyósítja a költségvetési év április 30-ig
és augusztus 15-ig. A Nemzetiségi Önkormányzat 291 E Ft „Működési célú
támogatásban” részesült 2017. április hónapban, mely a dologi kiadások
előirányzatának fedezetét biztosítja.
A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30áig használható fel. A Nemzeti Önkormányzat a támogatás felhasználásáról
beszámolót nyújt be a nemzetpolitikáért felelős miniszter részére.
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-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
és a Nemzetiségi Önkormányzat között 2017. március 3-án – 2017. március 06. 2017. október 31. támogatás időszakra vonatkozó – Hatósági szerződés jött létre,
melynek keretében 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatása
valósul meg. A 2017. évre járó 7.996 E Ft támogatással a „Működési célú
támogatások államháztartáson belülről” előirányzata növekszik és ez biztosítja a
fedezetet a közfoglalkoztatottak bér és járulékaira 100%-ban az alábbi részletezés
szerint:
Működési kiadások:
- Személyi juttatás:
- Munkaadókat terhelő járulékok:
Összesen:

7.204 E Ft
792 E Ft
7.996 E Ft

-

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés tervezésekor előzetesen
1.000 E Ft maradvánnyal tervezett. A 2016. évi zárszámadásban az összes
maradványa 1.509 E Ft, így a különbözetként jelentkező 509 E Ft összeggel a
dologi kiadások előirányzata növekszik.

-

a Közgyűlés döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező Ford
Tranzit típusú, LGT-935 forgalmi rendszámú gépjármű CASCO biztosításának
megszüntetéshez a Merkantil Bank Zrt. hozzájárult, melynek függvényében a
lízing díj, vagyis a törlesztő részlet emelkedett a szerződés módosítását követően.
A CASCO biztosítás megszüntetése és a lízing díj növekedése az előirányzatok
átcsoportosítását eredményezte, így a dologi kiadások előirányzata 99 E Ft-tal
csökken, míg a finanszírozási kiadás ezzel az összeggel növekszik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozattervezetben foglaltaknak megfelelően a módosítást fogadja el.
Nyíregyháza, 2017. május 26

Varga Dénes
a közgyűlés elnöke

