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NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 03-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969), elnök 
  Danyi Attila, elnökhelyettes 
  Jónás Gábor (1961), a testület tagja 

Rácz Attila, a testület tagja 
Péter Norbert, a pénzügyi bizottság tagja 
Oláhné Berki Julianna 
Szűcs László 
dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 

 Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 
  
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969): 
Köszönti az ülésen megjelenteket, a vendégeket, az ülést megnyitja.  
Jelzi, hogy mielőtt rátérnének a napirendek megtárgyalására az időközben érkezett kérelmeket majd az 
egyebekben tárgyalnák meg.  
Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 4 fő jelen van, így 4 fővel a testület határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-
hitelesítő Danyi Attila legyen, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Indítványozza, hogy a bizottság a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendeket tárgyalja meg, melyet  a testület  4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.  
 

 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzatával kötött – az önkormányzat működési feltételeit 
tartalmazó – megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. 

számú módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 

3. Egyebek 
 
 

1. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzatával kötött – az önkormányzat működési feltételeit 
tartalmazó – megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
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Jónás Gábor (1969): 
Úgy gondolja az anyagot mindenki átnézte, megkérdezi van-e kérdés észrevétel az l. napirendi 
ponthoz,  mivel nem volt, megkéri képviselőtársait szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nógrád Megye Önkormányzatával kötött – az önkormányzat 
működési feltételeit tartalmazó – megállapodás módosítását, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
18/2013. (VI.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzatával kötött – az 

önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – 
megállapodás módosítására 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Nógrád Megye Önkormányzatával a testület 
működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról és a 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, 2012. február 2-án kötött megállapodás módosítását 
– a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Jónás Gábor elnök 
 
Salgótarján, 2013. június 3. 

  Jónás Gábor (1969) 
         elnök 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. sz. 

módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 
Jónás Gábor (1969): 
Megkérdezi kíván-e valaki észrevételt, javaslatot tenni, majd átadja a szót a Pénzügyi Bizottság 
elnökének.  
 
Rácz Attila: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a Nógrád Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  I. számú módosítását. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Megkérdezi kíván-e még valaki észrevételt tenni. Átadja a szót Jónás Gábor képviselőtársának. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Szeretne tájékoztatást kérni, hogy pénzügyileg most hogyan állnak, mivel tudja, hogy már nem nagyon 
maradt pénzük és csak a feladatalapú támogatásra számíthatnak. Az első napirendi pontban szerepelt, 
hogy a Megyei Önkormányzattól kapnak támogatást, ami nagyon jó, de az nem pénzbeli támogatás. 
Megkérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy a feladatalapú támogatást mikor kapják meg, van-e már döntés. 
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Galajda Lászlóné: 
Elmondja a költségvetés módosításával kapcsolatban, hogy az 290 e Ft-tal módosul a kiadásokon 
belül, mivel támogatási szerződések útján ennyit osztottak szét. Jelenleg 69.552 Ft-tal rendelkeznek, 
úgy, hogy minden támogatás el van utalva, továbbá egy 94.337 Ft-os útiköltség utalás is megtörtént és 
egy folyamatban van, melyet nem lehet teljesíteni mivel az nagyobb összegű mint amennyi pénz 
jelenleg rendelkezésre áll. A feladatalapú támogatásról annyit tud elmondani, hogy a tavalyi évben is 
július hónapban érkezett meg a pénz, ez várhatóan most is így lesz. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Azért is kérdezné, hogy most a pénzügyeket tekintve hol tartanak,  mivel még vannak kérelmek, 
kérések, aminek teljesítésére már  többször is ígéretet tettek,   például a Szandai  Roma Nap 
megrendezése  is. Javaslata lenne, hogy 30-40 e Ft-tal támogassák a Szandai Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata kérelmét.  
 
Galajda Lászlóné: 
Még annyit tenne, hozzá, hogy a kérelem nincs aláírva, amit pótolni kellene. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Az aláírásról gondoskodni fognak. Még azt szeretné megtudni, hogy a támogatási értékű működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson belüli rovatában miért van elkülönítve plusz 100 eFt. 
 
Galajda Lászlóné: 
Elmondja, hogy külön kell kezelni és a beszámolóban is külön kell szerepeltetni, azt a támogatást, ami 
a költségvetési körön belül kerül átadásra például a Sziráki, Magyargéci, Ságújfalui támogatás. Külön 
szerepel az, ami az államháztartáson kívüli, például a Kállói támogatás, akik egy egyesület, valamint a 
Polgárjogi Mozgalom is aki egy civil szervezet. Így tesz különbséget a beszámoló, hogy 
államháztartáson belülre vagy kívülre kerül továbbadásra a pénzösszeg. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni a 2. napirendi ponthoz, mivel több hozzászólás nem volt 
megkéri képviselőtársait, szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület a Nógrád Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. sz. módosítását 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
19/2013. (VI.03.) NMRNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. számú 
módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének I. számú 
módosítását az 1. sz. mellékletben, költségvetési mérlegét a 2. sz. mellékletben meghatározottak 
szerint elfogadja, a likviditási tervet az 1. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Jónás Gábor elnök 
 
Salgótarján, 2013. június 3. 

Jónás Gábor (1969) 
         elnök 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Egyebek 

 
Jónás Gábor (1969): 
Mielőtt rátérnének az egyebek napirendi pont tárgyalására elmondja, hogy főjegyző úrtól megkaptak 
díjmentesen egy parkoló hely használatát, amit nagyon köszönnek. Megkérdezi, hogy az egyebek 
napirendi ponthoz kíván-e még valaki hozzászólni, észrevételt tenni. Átadja a szót Jónás Gábor 
képviselőtársának.  
 
Jónás Gábor (1961): 
Eredményekről szeretne beszámolni. Köszönetet mond az önkormányzatnak a – Nő az esély – 
programban történő segítségnyújtásért. Ebben a hónapban indul annak a 90 nőnek képzése, akit 
kiválasztottak Salgótarjánban, Balassagyarmaton és Ludányhalásziban.  Vita van még abban, hogy 
Pásztó környékén is legyen-e képzési tanfolyam. Először indul a 11 hónapos tanfolyam, a szociális 
gondozói képzés, majd a második részben, ha jól tudja dada vagy óvónői képzés. Kéri továbbra is az 
önkormányzat segítségét, a kormány és az országos roma önkormányzat által elindított foglalkoztatási 
szövetkezet munkájában is, amiben Nógrád megye 5000-5500 fő bevonására kap lehetőséget. Ez a 
program szeptembertől indulna és ebben településenként meg kellene egyezni, hogy honnan mennyi 
embert kérnek. Kéri az elnök úr segítségét is mivel a városokat kiemelten kellene kezelni, 
Salgótarjánban is közel 9000 roma él, ez egy nagyon fontos megélhetési lehetőség lenne az 
embereknek. Ez az egyik legnagyobb program, ami megyén belül elindult. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Mivel ez feladatalapú támogatásból valósulna meg, javaslata lenne, hogy megállapodás formájában 
rögzítsék azt. Azt, hogy ennek mi a jogi formája nem tudja, ebben is kérne segítséget. Összeállítaná, 
hogy milyen munkafolyamatokban vettek részt, melyet be kellene mutatni a feladatalapú 
támogatáshoz, amiről döntenének is, ha szükséges. Sokan nem tudják, hogy egyeztetések a 
balassagyarmati irodában is történtek, ahol szintén a nemzetiségi önkormányzat vezetője, kiválogatta a 
megfelelő személyeket, adatokat egyeztetettek. A salgótarjáni irodában is voltak ilyen egyeztetések – 
melyből adódott is egy kis félreértés – ami azután rendeződött. A kolléganőjük a meghallgatások 
alkalmával kereste a megfelelő személyeket a képzésre. Szeretnék megtalálni a településekről a 
legmegfelelőbb embereket. Megkéri dr. Juhász Kingát, hogy ezt is úgy kellene szerepeltetni, hogy ez 
is az önkormányzatnak egy feladata. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Ezzel kapcsolatban még egy információt szeretne elmondani,  2 iroda fog működni egy Salgótarjánban 
a Ruhagyári úton, a másik pedig Balassagyarmaton az Ipoly parton.  Ez a két iroda egy regionális szint 
lesz Nógrád, Heves és Pest megyének. Ezekben az irodákban is több alkalmazottat tudnak majd 
foglalkoztatni, de erről folyamatosan kapnak információt. A megyei roma önkormányzatnak ebben  
oroszlán szerepe kell, hogy legyen. 
 
Jónás Gábor (1969): 
A témához kapcsolódva elmondja, hogy ennek a megszervezésével nem kis dolgot hajtanak végre úgy, 
hogy a költségvetésükben erre nincs is pénz. Szeretnék ennek látni az eredményét. Ebben kéri dr. 
Juhász Kinga segítségét, mi ennek a hivatalos módja, összeírnák, hogy milyen feladatokat látnak el 
folyamatosan és ez mennyire illeszkedik a feladatalapú támogatás megállapításához. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Megkérdezi dr. Juhász Kingát, hogy kell-e ehhez együttműködési megállapodást kötni. 
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dr Juhász Kinga: 
Megkérdezi, hogy az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötnének-e megállapodást, 
egyben elmondja, hogy annak tartalma pontosítást igényel. 
 
Jónás Gábor (1961): 
A tavalyi évben az is kiderült, hogy az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és az egyházzal 
kötött megállapodáskor a megállapodás mögött nem volt tartalom azért kaptak kevesebb támogatást. 
Most, hogy van ez a program ennek mentén kellene összeállítani az együttműködési megállapodást. 
Azt is tudja, hogy ebben nem Nógrád megye dönt. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Úgy gondolja, hogy a következő ülés alkalmával, amikor már nagy valószínűséggel megérkezett a 
feladatalapú támogatás, akkor visszatérnének erre a témára, addig mindennek utána néz, illetve a 
képviselők is elkezdhetik kidolgozni az együttműködési megállapodást. 
 
Rácz Attila: 
Véleménye szerint,  amikor ez a program elindul azután kellene határozatot hozni, aminek melléklete  
lenne a megállapodás. Akkor lépne érvénybe ebben az évben annak a lehetősége, amit jövőre el 
tudnának számolni a feladatalapú támogatásban, ez lenne a lényeg. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Azért kérik dr. Juhász Kinga segítségét, mivel nem mindegy, hogy mennyi támogatást fognak kapni. 
Megkérdezi az egyebek napirendi ponthoz kíván-e még valaki szólni. Átadja a szót Rácz Attila 
képviselőtársának. 
 
Rácz Attila: 
Szeretné megköszönni az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Kormánynak és Jónás 
Gábor képviselőtársának, valamint azoknak, akik ebben még részt vettek, ezt a lehetőséget, amit ide 
tudtak hozni megyei szintre, amit nagy eredménynek tart. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Továbbiakban ismerteti a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságról érkezett megkeresést, amelyben a 
korábbi évekhez hasonlóan pályázati felhívás szerepel tanulmányi ösztöndíj megpályázására, melyet a 
települési önkormányzatoknak kellene továbbítani, ahol működik kisebbségi, illetve nemzetiségi 
önkormányzat.  Ehhez szintén kérné a hivatal segítségét. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Lehetne hozzá egy pársoros kísérőlevelet küldeni. De akár minden településre is ki lehetne küldeni. 
 
Galajda Lászlóné: 
Természetesen tudnak segíteni, továbbítják a településekre a felhívást, ülés után a kísérőlevél 
elkészítésében is segítséget nyújtanak. 
 
Jónás Gábor (1969): 
Ismerteti a Szandai Roma Nap megrendezésére érkezett kérelmet.  Először is a kérelmet alá kell íratni. 
Most kellene dönteni  az összeg nagyságáról, amit elkülönítenének, és a feladatalapú támogatás 
megérkezése után tudnának kiutalni. Javasolja, hogy 50 e Ft-tal támogassák a rendezvényt. 
 
Galajda Lászlóné: 
Mivel nem tudni pontosan mikor érkezik meg a feladatalapú támogatás és ez a kérelem egy adott 
időpontra szól, meg kell beszélni az önkormányzattal, hogy meg tudják-e előlegezni a kiadásokat, 
amelyet az önkormányzat utólag finanszíroz támogatás formájában. Ha nem, új kérelmet kell írni. 
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Jónás Gábor (1969): 
Ezt meg fogja beszélni. Kéri képviselőtársait, aki egyetért azzal, hogy a július 13-i Szandai Roma 
Napot 50 e Ft-tal támogassák, mely kerüljön elkülönítésre, szavazzanak. Megállapítja, hogy a 
javaslatot testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
 
20/2013. (VI.03.) NMRNÖ           Tárgy: a Szanda Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával támogatási szerződés megkötése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szanda Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata által rendezendő Roma Nap megrendezésére támogatási szerződés 
megkötésével, utólagos elszámolási kötelezettséggel 50.000,- Ft támogatást biztosít, 
melyet költségvetésében az ez évi feladatalapú támogatás megérkezését követően erre a 
célra elkülönítetten kezel. 

2. Felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére.    

 
Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

 
 
Salgótarján, 2013. június 3. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök    
 
Rácz Attila: 
Dr. Juhász Kingától kérdezi, hogy a legutóbbi népszámlálásnál volt egy törvény, ami úgy szólt, hogy 
azon a településen ahol 30 ember romának vallja magát, ott lehet indítani roma választásokat, meg 
lehetne-e tudni melyek ezek a települések. Tudomása szerint közel 90 településen volt ilyen 
lehetőségük, de a listán már csak 54 regisztrált település szerepel. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Ennek utána kell néznie, mivel nem tudja, hogy a KSH konkrétan milyen adatokat hozott 
nyilvánosságra és, hogy pontosan ilyen elosztásban szerepelnek-e az adatok. 
 
Rácz Attila: 
Már kapott információt, hogy van egy ilyen elosztás, a 90 településből sok olyan esett ki, ahol lehetne 
tartani roma választásokat. Tudomása szerint 54 település van regisztrálva, fontos volna ezt pontosan 
megtudni. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Utána fog nézni és jelentkezni fog az információval. 
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Jónás Gábor (1969): 
Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni, mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így 
megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 
 
      k.m.f. 
 
 
 
 

…………………………….……. …………………………………. 
Jónás Gábor (1969) Danyi Attila 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 



A 18/2013. (VI.3.) NMRNÖ határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
I. számú módosítás  

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; 
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) – a továbbiakban: Megyei Önkormányzat –  

másrészről a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat [3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; 
képviseli: Jónás Gábor (1969), elnök] – a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat –  

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel: 
 

1. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 2-án (193-1/2012. 
iktatószámon) megállapodást kötött a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdésében foglalt működési feltételeinek biztosítására és ezek végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására (a továbbiakban: Alapmegállapodás). 

 
2. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat megállapodik, hogy az 

Alapmegállapodás 15. pontja 2013. június 15. napjától a következők szerint módosul: 
,, a) A testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések 
jegyzőkönyvének elkészítése, postázása) a Hivatal biztosítja.  

b) A Hivatal nemzetiségi feladatokkal megbízott munkatársa a Nemzetiségi 
Önkormányzat részére érkező postai küldeményeket felbonthatja. 

c)  A Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv, illetve a speciális kommunikációs 
rendszer használatát, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet a Nemzetiségi 
Önkormányzat legalább 15 munkanappal az igénybevétel időpontja előtt jelzi.” 

 
3. Az Alapmegállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek és 

hatályosak. 

 

Salgótarján, 2013. június …           Salgótarján, 2013. június … 

 
 

  
 
 
 
 

Becsó Zsolt  Jónás Gábor (1969) 
Megyei Önkormányzat  Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
 

Ellenjegyezte: 
 

Salgótarján, 2013. június … 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

  

 



a 19/2013. (VI.03.) NMRNÖ határozat 1.sz. melléklete 

 
 

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének I. sz. módosítása 

 
 
 

 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 

adatok E Ft-ban 
 

MEGNEVEZÉS 
 

Eredeti előirányzat 
 

Módosítás 
I. számú módosított 

előirányzat 
I. Bevételek    
Működési bevétel    
Kamatbevétel    
Felhalmozási bevétel    
Támogatásértékű működési 
bevétel (államháztartáson belül) 

 
444 

  
444 

   Ebből általános működési 
támogatás 

 
444 

  
444 

  Ebből feladatalapú támogatás    
      Ebből pályázati támogatás    
Működési célú pénzeszköz átvétel 
(államháztartáson kívül) 

   

Működési célú pénzmaradvány 22   
Fejlesztési célú pénzmaradvány   22 
Bevétel összesen: 466  466 
    

II. Kiadások    
Személyi juttatások    
Munkaadót terhelő járulékok    
Dologi kiadások 466 - 290 176 
Támogatás értékű működési célú 
pénzeszköz átadás 
(államháztartáson belül) 

  
+ 100 

 
100 

Működési célra átadott 
pénzeszközök (államháztartáson 
kívül) 

 
 

 
+ 190 

 
190 

Kiadás összesen: 466 0 466 
 

 



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. évi költségvetési mérlege

a 19/2013. (VI.03.) NMRNÖ határozat 2.sz. melléklete

(EFT)

Ssz. Bevételek
Eredeti 

előirányzat
Változás

I.sz.
módosítás

Ssz. Kiadások
Eredeti 

előriányzat
Változás

I.sz.
módosítás

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás

2.
Támogatásértékű 
működési bevétel

444         444         2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.
Működési célú pénzeszköz
átvétel

-              3. Dologi kiadások 466         290 -     176       

4. Átadott pénzeszközök 290      290       

444         -              444         466         -          466       

4. Működési pénzmaradvány 22           22           

466         -              466         466         -          466       

5. Beruházási kiadások
6. Kölcsön nyújtása

-              -          -            

-              -              -              -              -          -            

466         -              466         466         -          466       Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

 Nemzetiségi 
önkormányzat 

működési 
kiadása 

Kiadás összesen Bevétel Egyenleg

22                 22                  

Január 3                 3                      19                  

Február 2                 2                      444               461                

Március 102             102                  359                

Április 33               33                    326                

Május 227             227                  99                  

Június 32               32                    67                  

Július 2                 2                      65                  

Augusztus 2                 2                      63                  

Szeptember 2                 2                      61                  

Október 25               25                    36                  

November 25               25                    11                  

December 11               11                    -                     

Összesen 466             466                  

Várható maradvány -                       

MINDÖSSZESEN 466             466                  


