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1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke részére 

2020. december 9. 
 
 

Tárgy:  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 
3/2020. (I.30.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat módosítása 

 
Ügyiratszám: LMKOH/1497/6/2020. 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben 
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
 
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs 
döntési jogköre.  
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) 
bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések 
kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem 
rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandók.  
 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete a 3/2020. (I.30.) 
határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetést. 
A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 
 

1. Előirányzat átcsoportosítás reprezentációt, illetve az azt terhelő kifizetői adó miatt, dologi 
kiadásokból személyi juttatásokra 325.000 Ft, járulékokra 103.000 Ft, összesen: 428.000 
Ft.  
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet elfogadása vált szükségessé: 
 
Lajosmizse, 2020. december 2. 
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A nemzetiségi önkormányzat elnökének döntéshozatala:    
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) 
bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi 
önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések 
kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem 
rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 
tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandók.  
 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
 

Határozat-tervezet 

…/2020. (...) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöki Határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Njtv. 153. § (1) és (2) bekezdéseiben 
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete elnökeként – a 
Képviselő-testületi döntési hatáskörébe tartozó ügyben – a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása tárgykörben – az alábbi 
határozatot hozom. 

 

Határozat 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását – 
egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadom el: 
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 1. melléklet a .../2020. (...) RNÖ elnöki határozathoz 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei 

    Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t   e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező önként 

vállalt állami 
Összesen 

f e l a d a t 

  1. Működési bevételek 2 013 291   2 013 291 
  1.1. Működési bevételek 73    73 
  1.2. Közhatalmi bevételek        
  1.3. Működési támogatások     

  
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás       

    1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak        
    1.3.3. Kiegészítő támogatás        
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés        
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése       
  1.4. Egyéb működési bevételek 2 013 218   2 013 218 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2 013 218   2 013 218 
     1.4.1.1. Működési támogatás 1 040 000   1 040 000 
     1.4.1.2. Feladatalapú támogatás 973 218   973 218 
    1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        
    1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel         
    1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         
  2. Felhalmozási bevételek     
  2.1. Felhalmozási bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei        
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei         
  2.2. Felhalmozási támogatások     
    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak        
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások         
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek     
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről        

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről       

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 2 013 291   2 013 291 
  4. Finanszírozási bevételek 31 526   31 526 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 31 526   31 526 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 31 526   31 526 
      4.1.1.1. Működési célra 31 526    31 526 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra       
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele     
      4.1.2.1. Működési célra        
      4.1.2.2. Felhalmozási célra        
  4.2. Külső finanszírozás bevételei     
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 2 044 817   2 044 817 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadásai 
     Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

 kötelező önként 
vállalt  állami 

 Összesen  
 f e l a d a t 

 1. Működési kiadások 2 044 817   2 044 817 
 1.1. Személyi juttatások 625 000   625 000 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 225 000   225 000 

 1.3. Dologi kiadások 1 187 116   2 187 116 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 7 701   7 701 
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 7 701     7 701 

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

 1.6. Tartalékok     
   1.6.1. Általános tartalék     
   1.6.2. Céltartalék     
 2. Felhalmozási kiadások     
 2.1. Beruházások     
 2.2. Felújítások     
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre         

   2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás        
   2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása        
 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 2 044 817   2 044 817 
 4. Finanszírozási kiadások     
 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 2 044 817   2 044 817 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
Lajosmizse, 2020. december 9. ……. óra 
 
 

Lakatos Sándor  
        elnök 
 



 
 


