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E|nöki határozat

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszéIyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l202l.(L29,) I(ormánYrendelet 1. §-ára tekintettel, a katasztrófavédelerrrről szóló 2011,évi CXXVIII. Törvény46, § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, valamint a Nemzetiségek jogokról szőIó 2011. éviCtXXx, tv, 153 § (1) bekezdésében fbglaltak szerint elnökként a következ őhatározatot hozom

09.12021.(YI. 10. ) Szegedi Román Öt< etntlti határozat

Tárgy: 2020, évi zárszámadás

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat KözgyűIése tagiaival megtárgyaltam a 2020. évizárszámadási előterj esztést és az alább i határozator hoztam.

a) A Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat2020. évi zárszámadását

Határozat

150 eFt bevételi foösszeggel

ebből 4069 eFtköltségvetési bevétellel

00 eFt fuggő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel
1566 eFt kiadási foösszeggei

ebből 0000 eFt..költségvetési kiadással

0 eFt ftiggő, átfutó, kiegyenlítő kiadással

Valamint 3 5 84 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyom.

b) Az ÖnkormánYzat 2020.évi összevont költségvetési mérlegét a hatátozat 1. sz, melléklete,kÖltségvetési elŐiránYzatainak teljesítését ahafuJzat2. sz. melléklete szerint elfogadja.c) Az ÖnkormánYzatPénzeszkőzeinek változásat a3. sz.melléklet szerint elfogadja
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1] i:?* ormánYzatnal<, a7 $t ,z1. § b) szerinti többéves kihatással járó döntése nem volt.
? í_, x5"^Tlnlzataz Aht.2a. § c) szerinti közvetett támogatást nem nyújtott.I) AZ UnkormánYzat a határozat 4. sz. melléklete szerinti 2020. evi" rtittsegvetési beszámolótelfogadja.
g) Az Önkormánvzat.2020..év.i vagyonának kimutatását ahatározats. sz. melléklete szerint elfogadja.h) lz Áut 24 §i4) d) szerinti-el §Ú"|ri;;;ö,rŰ;;|zat a 6.sz. melléklet szerint elfogadja.

SzÖveges értékelés: 202a akorlátozások évének bizonyult, tekintettel a jarvany által okozottnehézségekre. Az év folYamán több rendezvényeket t.*."iiint , de ezek közül csak a
"Gasztronómiai Fesztivált" sikenilt megvalósíianunk. A rendelke zésre állő anyagiforrások egy részétműkÖdésre használtuk, va|amin! atargyieszközök vásárlásárafordítottuk, reménykedve, hogy akövetkező időszakban ezeket fel tudj uk használni a rendezv ényeinken,
Sajnos az Ősz folYamán folytatódott-a jáwány a második hullámmal , ezzelbefolyásolv a az egész évet.Tekintettel a fentiekre, mi megtettünk minden tőlünk telhetőt, de nem mondhatjuk, hogy egy sikereséven vagYunk túl, Azokat a forrásokat, amiket nem tudtrrnk felhasználni, atviét* a2021-esévre, annakreménYében, hogY sokkal több rendezvényeket és programokat tudunk *"já ,"i"el hasznosabbanmegszervezni.

Szeged, 202I.június 1 0.

Albert János
Szegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat
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