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A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETI ROMA 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 
………/2017. (V.    .) 

h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 

 
 

A Közgyűlés  
 
1.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámolót 
 

10.784 E Ft bevétellel 
   9.275 E Ft kiadással 
 

állapítja meg, az alábbi bevételi és kiadási összetétel szerint: 
 

- költségvetési bevétele  9.151 E Ft 
- finanszírozási bevétele  1.633 E Ft 

 
- költségvetési kiadása  8.617 E Ft 
- finanszírozási kiadása     658 E Ft 

 
- működési többlete     534 E Ft 
- finanszírozási többlete     975 E Ft 
- költségvetési többlet összesen 1.509 E Ft 

 
az 1. számú melléklet alapján. 

 
2.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi maradványát  

 
1509 E Ft-tal 

 
a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel fogadja el; 
 

3.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait 
és teljesítéseit a 2/a – 2/b. számú mellékletek szerint állapítja meg; 

 
4.) a Nemzetiségi Önkormányzat pénzkészletének alakulását a 3. számú melléklet 

szerint állapítja meg; 
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5.) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §-a 
alapján a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 
4. számú  melléklet szerint állapítja meg; 

 
6.) a Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását az 5. számú melléklet szerint 

állapítja meg; 
 
7.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi mérlegét a 7/a – 7/b. számú mellékletek 

szerint állapítja meg; 
 
8.) a Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának alakulását a 8/a – 8/b. számú 

mellékletek szerint állapítja meg; 
 
9.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi teljesítésének, 2016. terv és 

tényadatainak bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg; 
 
10.) a Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi teljesítése és 2017. év, valamint az azt 

követő három év várható bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint 
állapítja meg; 

 
11.) a Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú 

melléklet szerinti részletezéssel veszi tudomásul;  
 
12.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi záró létszámát a 12. számú melléklet 

szerint állapítja meg; 
 
13.) a Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. számú 

mellékletben foglaltak alapján állapítja meg; 
 
14.) a Nemzetiségi Önkormányzat Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló 

programjainak, projektjeinek bevételeit 2016. - 2021. években a 14/a. – 14/b. 
számú mellékletek szerint állapítja meg; 

 
15.) a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

működéséből származó részesedések alakulását a 15. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 

 
A határozatot kapják: 
1.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 
2.) Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben 

 
 
Nyíregyháza, 2017. május                 


