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6/2016.(IV.19.) önkormányzatának határozat 

Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi zárszámadása 

 

I. 

 

 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei és kiadásainak 

teljesítése 

 

1.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 évi költségvetés 

a) bevételi főösszegét                                 575 ezer forintban 

b) kiadási főösszegét                                  487 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

2.) A bevételi főösszeg részletezését az 1.a melléklet tartalmazza. 

3.) A kiadási főösszeg előirányzatai a következők: 

 

a)dologi kiadások:                                      350 eFt 

b)működési támogatás értékű kiadások:      44 eFt 

c) beruházások:                                            93 eFt 

 

4.) A bevételi és kiadási egyensúlyt az 1.2. melléklet tartalmazza. 

5.) A kiadási előirányzat és a bevételi előirányzat pénzforgalmi mérlegét az 1.3. melléklet 

tartalmazza. 

6.) Az állami támogatás bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. 

 

II. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása 

 

1.) Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza 

az elnököt a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. 

 

2.) A költségvetés 88 eFt általános tartalékot tartalmaz. Az év közben képzett tartalék a 

többletigények kielégítésére szolgál. A felhasználásáról az Önkormányzat dönt. 

 

3.) A költségvetés módosítására a Képviselő- testület jogosult. 

 

Simontornya, 2016. április 15. 

 

 

 

                                                                                                              Gomán Gyula  

                                                                                                                   elnök                                                                                                                                      
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TOLNANÉMEDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7083. Tolnanémedi, Fő u. 29.  

Tel.: 06-70-779-9062 

E-mail: trnoerika2015@gmail.com 

 

 

Együttműködési megállapodás 

 

 

amely létrejött Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzata (7083 Tolnanémedi, Fő u. 

29., továbbiakban RNÖ) képviselője Pajor Józsefné elnök, valamint: 

 Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (7081 Simontornya, Szent István 

király u. 1.) képviselője Gomán Gyula István között,  

az alábbi feltételek szerint:  

 

2016. július 18-23-ig megrendezésre kerülő „Merzsé káru  – Megy a szekér” cigány 

vándorprogramok szervezésében és lebonyolításában együttműködünk.  

 

Biztosítjuk: 

- a hagyományőrző csoportok közös fellépését, 

- rendezvényeken történő kölcsönös megjelenést, 

 

Mint akaratunkkal mindenben megegyezőt a mai napon e megállapodást aláírjuk, azt nevünk 

aláírásával és pecsétünkkel hitelesítjük.  

 

A vállalások be nem tartása, vagy bármely fél részéről történő felbontása jogi 

következményekkel nem jár, megszűnése erkölcsi, morális következményeket eredményez.  

 

Ezen megállapodás (nemzetiségi) törvényben nem szabályozott pontjaiban a felek szabad 

akaratukból egyeznek meg a hátrányos helyzetű roma lakosok javára.  

 

Kelt:  

 

 

 

 

 

…………………….                            …………………… 
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