
El5terjesztes

Cig6ny Nemzetisegi Onkorm6nyzal2022.6vi Stmeneti gazdiilkod6sa a 2022.6vi krilts6gvet6s
elfogadiis6ig

Tisztelt K6pvisel6testtilet !

Az Sllamhfztartdsr6l sz6l6 20LL 6vi CXCV. torv6ny (tovSbbiakban Aht.; 24. S ill. a 26. g paragrafusa
alapjiin a Cig6ny Nemzetis6gi Onkormlnyzat 2022. 6vi kcilts6gvet6s6t 2022. febru6r 15-ig kell
el6terjeszteni.
Ezen ttirv6nyi el6fr6st betartva az el6terjesztls az Aht24. S (1) bekezd6se alapjdn Szeged Megyei Jogri
Vdros Onkormdnyzat Polg6rmesteri Hivatal kozremiiktid6s6vel elk6sziilt.

A Tisztelt K6pvisel6testtiletnek a ktilts6gvet6s el6terjeszt6s6nek megvitatds6ra 6s az el6terjeszt6s
elfogadSs6ra az Aht. alapj6n 2022. mdrcius 1-5-ig volt lehet6s6ge az Aht. 25. S (1) bekezd6s alapj6n.
Az elfogad6s 6rdek6ben hSromszor kertilt risszehivdsra az Onkormdnyzat testi.ilete, 2022. febru6r Ll--6n,
2022. februSr 22-6n 6s mdr hatilridSn t:[ul,2022. mdrcius L8-6n.

A 2022. 6vi kcilts6gvet6s egyik id6pontban sem kertilt elfogaddsra, fgy jelenleg 6rv6nyes 2022. 6vi
ktilts6gvet6ssel az Onkorm6nyzat nem rendelkezik. Ez6rt az Aht. 25. S (1) bekezd6se alapj6n a
kolts6gvet6s elfogad6sdig, de legk6s6bb 2022. miijus 31-ig tort6n6 id6szakra 6tmeneti gazddlkod6si
szab6lyt kell alkotni jelen el6terjeszt6s hat6rozati mell6klete szerint.

Nagy Mihii
elncik ffi
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Cig6ny Nemzetis6gi Onkorm anyzat k6pviselStesttilete megt6rgyalta Nagy Mih5ly elnok ,,Cig6ny
Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 2022. 6vi Stmeneti gazddlkoddsa a 2022. evi kolts6gvet6s elfogad5s6ig"
t6rgyfi elSterjeszt6s6t 6s az al6bbi hat6rozatot hozza:

Cig6ny Nemzetis6gi Onkormdnyzat az 6llamhdztartSsr6l sz6\6 20LL 6vi CXCV. tdrv6ny 25. S (1)
bekezd6se alapjiln az 6tmeneti gazd6lkod6sdt a kovetkezSek szerint szabdlyozza:

1. Felhatalmazast kap 2022.janudr I-t6l az elndk, hogy
1.1, az dnkorm6nyzatot megillet5 bev6teleket szedje be, bev6teli 6s bev6teli tdmogatdsi szerz5d6seket
kdsse meg.

1,2. a Roma Tanoda kolts6geire Szeged Megyei Jogri V6ros Onkormdnyzatdval kotendS Roma Tanoda
tdmogatdsi szerzSd6s dsszeg6ig mfrkrid6si-, beruhSz6si,- felfrjit6si kritelezetts6get vdllaljon.

1.3. miikcjd6si kiaddsokra -figyelembe v6ve m6r a megkdtdtt szerz5d6seket, de ide nem szdmitva az 7.2.
pontban szerepl6 miikod6si kiadasokat-, havonta 6tlagosan 125.000 Ft kcitelezetts6gv6llalSs teljesithet5,
bele6rtve az elncik 6ltal megkdthet5 rij kotelezetts6gv5llalSsokat is.
Az el5z5 h6napokban a havi 125.000 forintb6l fel nem haszn6lt, kotelezetts6gv6llal6s n6lkiili osszeg a
kovetkez6 h6napokban felhaszn6lhat6.
Uj miikcid6si kcjtelezetts6get akkor lehet v6llalni, ha a kordbban vdllalt kdtelezetts6gek teljesrilese utan a
125.000 forintb6l vagy a kordbbi havi id6szakok fel nem haszndlt osszegeib5l szabad el5ir6nyzat marad.

2. Beruh6z6si 6s felfjitSsi feladatokra, -kiv6ve a 1.2. pontban foglalt feladatokra, valamint kiv6ve
vagyonv6delmi-, balesetmegel5zesi feladatokra- az elnrjk [j kotelezetts6get nem v6llalhat.

3. Jelen hatdrozat rendelkez6sei a CigSny Nemzetis6gi Onkorm 6nyzat 2022. kdlts6gvet6s6nek
elfogaddsSig,vagy a2022.6vi elfogadott kolts6gvet6s hi5ny6ban2022. mdjus 31-ig erv6nyesek.
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