
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. szeptember 24. napján tartandó rendes nyílt ülésére 
 
Tárgy:   2015. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatainak elfogadása 
Előterjesztő: Kolompár László elnök 
Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető 
 
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  
A szavazás módja:         nyílt / titkos 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2015. évi költségvetés I. félévi módosított 
előirányzatait, valamint a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait elfogadásra.  
 
1. Előzmények 
2015. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatokról: A költségvetés bevételi oldalán nem 
történt módosítás. Kiadási oldalon a K3 dologi kiadások összege lecsökkentésre került 330 e Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg a K1 sor személyi jellegű kiadások 260 e Ft-tal növekedett, valamint a K2 
munkaadókat terhelő járulékok sor 70 e Ft-tal növekedett. A módosításokra azért volt szükség, mert 
eredeti előirányzatként tiszteletdíj nem került megállapításra, a költségvetés tervezése során csak 
dologi kiadások kerültek tervezésre. A költségvetés elfogadása után került megállapításra a 
tiszteletdíj nagysága, ezért kellett a módosítást elvégezni.  
 

2. Jogszabályi hivatkozások: --- 
 
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  
 Költségkihatás: nem jár  
Az előirányzat biztosítása:  -  
 
4. Melléklet: határozati javaslat 
 
Enying, 2015. szeptember 08.  
 
 

Kolompár László s. k.  
elnök 



Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015 (IX. 24.) 
számú határozata: 
 
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetésének I. félévi módosításáról az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat    
     2015. évi költségvetésének I. féléves módosított  

a) bevételi főösszegét 925 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 925 e Ft-ban 

állapítja meg. 
 

  2)  Az önkormányzat 2015. 1. félévi módosított bevételeinek forrásonkénti, illetve működé- 
          si és felhalmozási cél szerinti részletezéséről az alábbiak szerint rendelkezik. 

  
A költségvetési bevételek 

3)   A  nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási bevételi módosított előirányzatait a 
      Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 

Működési bevételek módosított előirányzata összesen:  925 ezer forint, 
Ebből: 
2014 központi költségvetési támogatása (B1):   45 ezer forint, 
2015 központi költségvetési támogatása (B1):   380 ezer forint, 
2015 önkormányzati támogatása (B1):                                       500 ezer forint. 
 

A költségvetési kiadások 
4) A nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási módosított előirányzatait a 
     Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 

Működési kiadások módosított előirányzata összesen: 925 ezer forint, 
Ebből: 
személyi jellegű kiadások (K1): 260 eFt 
munkaadókat terhelő járulékok (K2): 70 eFt 
dologi kiadások (K3): 595 eFt 
szociálpolitikai juttatások: 0 eFt 
támogatásértékű kiadások: 0 eFt 
pénzeszköz átadások: 0 eFt 
támogatási kölcsönök kiadásai: 0 eFt 
finanszírozási kiadások  0 eFt 
tartalékok: 0 eFt 

5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási módosított előirányzat kiadásai: 0 forint. 
6) Az önkormányzat módosított kiadásaiból: 

a)  kötelező feladatok kiadása:                                                       925 ezer forint 
b) önként vállalt feladatok kiadásai:                                                 0 ezer forint 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                0 ezer forint 

  
 
 

Felelős:  Kolompár László elnök 
Határidő:  2015.szeptember 30. 

 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. szeptember 24. napján tartandó rendes nyílt ülésére 
 
Tárgy:   2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatainak elfogadása. 
Előterjesztő: Kolompár László elnök 
Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető 
 
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  
A szavazás módja:         nyílt / titkos 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2015. évi költségvetés I. félévi módosított 
előirányzatait, valamint a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait elfogadásra.  
 
1. Előzmények 
 

2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól: A bevételek időarányosan teljesültek. A 
kiadásoknál megállapítható a nagymértékű alulteljesülés, mely a vállalt feladatok elmaradásából 
adódott (foci csapat, néptánc együttes) egyedül a jutalomkönyv kiadása valósult meg. 
A pénzügyi és adóigazgatás osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a 
támogatások nem kerülnek határidőben felhasználásra akkor azokat vissza kell fizetni, ez igaz az 
állami és önkormányzati támogatásra egyaránt.  
 

2. Jogszabályi hivatkozások: --- 
 
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  
 Költségkihatás: nem jár  
Az előirányzat biztosítása:  -  
 
4. Melléklet: határozati javaslat 
 
Enying, 2015. szeptember 08.  
 
 

Kolompár László s. k.  
elnök 



Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015 (IX. 24.) 
számú határozata: 
 
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetésének 1. félévi teljesítéséről az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének 1. féléves teljesítésének  

a) bevételi főösszegét 725 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 180 e Ft-ban 

állapítja meg. 
2) Az önkormányzat 2015. 1. félévi teljesített bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezéséről az alábbiak szerint rendelkezik. 
  

A költségvetési bevételek 
3) A nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási bevételi teljesítését a Képviselő-testület 

a következők szerint hagyja jóvá: 
Működési bevételek teljesítése összesen:    725 ezer forint, 
Ebből: 
2014 központi költségvetési támogatása (B1):    45 ezer forint, 
2015 központi költségvetési támogatása (B1):    380 ezer forint, 
2015 önkormányzati támogatása (B1):                                            300 ezer forint. 
 

A költségvetési kiadások 
4) A nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület a 

következők szerint hagyja jóvá: 
Működési kiadások teljesítése összesen: 180 ezer forint, 
Ebből: 
személyi jellegű kiadások (K1): 100 eFt 
munkaadókat terhelő járulékok (K2): 21 eFt 
dologi kiadások (K3): 59 eFt 
szociálpolitikai juttatások: 0 eFt 
támogatásértékű kiadások: 0 eFt 
pénzeszköz átadások: 0 eFt 
támogatási kölcsönök kiadásai: 0 eFt 
finanszírozási kiadások  0 eFt 
tartalékok: 0 eFt 
5)  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai: 0 forint. 
6) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból: 

a)  kötelező feladatok kiadása:      180 ezer forint 
b) önként vállalt feladatok kiadásai      0 ezer forint 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 ezer forint 

  
 

Felelős:  Kolompár László elnök 
Határidő:  2015.szeptember 30. 
 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 

2015. szeptember 24. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 
 
Tárgy: Érettségi vizsga eredményéről készült kimutatás 
Előterjesztő: Kolompár László elnök 
Iktatószám: 01/ 4146-2/2015 
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző                     
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  
A szavazás módja:         nyílt / titkos 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé a Batthyány Fülöp Általános Iskola és Gimnázium 
által küldött összesítő jelentést megtárgyalásra. 

1. Előzmények 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 52. § 
(7) bekezdés b) pontja írja elő, hogy Az érettségi vizsga időszakának utolsó napjától számítva az 
igazgató tizenöt napon belül az érettségi vizsga eredményéről készült kimutatást a fenntartónak, az 
illetékes nemzetiségi önkormányzatnak megküldi. 

A Batthyány Fülöp Általános Iskola és Gimnázium a jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget 
téve megküldte a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete részére a mellékelt kimutatást. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására. 

 
2. Jogszabályi hivatkozások 

− A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

− Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet 

 
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 
 
 
4. melléklet 
- Határozati javaslat 
- Összesítő jelentés 
 
Enying, 2015. szeptember 17. 

Tisztelettel: 
Kolompár László 

elnök s. k. 
 

H AT Á RO ZAT I  J AVAS L AT  
 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (IX. 24.) 
számú határozata: 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező Batthyány Fülöp Általános Iskola és Gimnázium által készített, 100/1997. Korm. rendelet 
szerinti, az érettségi vizsga eredményéről készült kimutatását megismerte. 

felelős: Kolompár László elnök 
határidő: azonnal 








