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                    ELŐTERJESZTÉS 
 

                               Készült a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év július 14-i ülésére. 
 
1. előterjesztés: 2019. évi zárszámadás 
Előterjesztő: Albert János elnök 
 
Lásd az alábbi mellékleteket: 
 
1.sz.mell. összevont ktsv. Mérleg 
2. sz. melléklet – Rendelet 
3. sz. mell. Pénzeszközök változása 
4. sz. melléklet - 2019. évi Költségvetési beszámoló 
5. sz. melléklet Vagyonkimutatás 
6.sz.mell.Aht24§4 szerinti előrejelzés 
 
 
Határozat-tervezet: 
 
33. /2019. (VII.14.) Szegedi Román ÖK 
 

Határozat 
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2019. évi zárszámadási 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 
1. A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019 évi zárszámadását 
 

                           3912 eFt bevételi főösszeggel 

ebből  3388 eFt költségvetési bevétellel 

                00 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 

                            2832  eFt kiadási főösszeggel 

ebből  0000 eFt. költségvetési kiadással 

                  0 eFt  függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással 

                                    valamint 1080 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 

 
2. Az Önkormányzat 2019.évi összevont költségvetési mérlegét a határozat 1. sz. melléklete, költségvetési 

előirányzatainak teljesítését a határozat 2. sz. melléklete szerint elfogadja. 
3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. sz. melléklet szerint elfogadja  
4. Az Önkormányzatnak az Áht 24. § b) szerinti többéves kihatással járó döntése nem volt. 
5.  Az Önkormányzat az Áht. 24. § c) szerinti közvetett támogatást nem nyújtott. 
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6. Az Önkormányzat a határozat 4. sz. melléklete szerinti 2019. évi Költségvetési beszámolót elfogadja. 
7. Az Önkormányzat 2019. évi vagyonának kimutatását a határozat 5. sz. melléklete szerint elfogadja. 
8. Az ÁHT 24 § (4) d) szerinti előrejelzést az Önkormányzat a  6. sz. melléklet szerint elfogadja. 

 

 
 
 
Szöveges értékelés: A Testület 2019-ben a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
költséghatékony forráskihasználására törekedett. A programok szervezése során igyekeztünk a 
kulturális és hagyományos értékeinknek a megőrzésére, valamint ezeknek megismerésére a többi 
Szegeden élő nemzetiségekkel beleértve a magyar nemzetiségű szegedi lakosokat is. A 
rendezvényekkel olyan témaköröket érintettünk, ami közösségünk minden korosztályának és 
igényeinek megfelelt. Tekintettel arra, hogy 2019-ben nemzetiségi választási év volt megítélésem 
szerint a leköszönő elnök és a képviselők, valamint az újonnan megválasztott elnök és képviselők 
megtettek mindent a hagyományaink, kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok 
ellátásának érdekében. Továbbá foglalkoztunk a nemzetiségi közösségünkhöz kötődő történelmi múlttal, 
kulturális örökségünk ápolásával kapcsolatos feladatok ellátásával, az anyaországi kapcsolattartás 
ápolásával, együttműködési megállapodások megkötésével és azok megvalósításával. 
A testület minden kötelező és vállalt feladatnak eleget tett a rendelkezésre álló forrásokból. 
Váratlan, nagy összegű kiadás egy alkalommal történt, egy új számítógép és ennek tartozékainak beszerzése 
terhelte költségvetésünket. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2020. június 07.        Albert János 
                                                                                                                                                   elnök 
 


