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érdekében létrehozott és fenntartott költségvetési szervek, nemzetiségi intézmények 
fenntartáshoz kapcsolódóan illeti meg az MROÖ-t. 

Az MROÖ az utóbbi években – lehetőségeihez mérten - nagy hangsúlyt helyezett a 
magyarországi román nemzetiségi civil szervezetek és egyházi szervezetek mind erkölcsi, 
mind anyagi támogatására. Ezt a lehetőséget továbbra is biztosítva, javasoljuk, hogy 2022. 
évben a román nemzetiségi civil szervezetek támogatására a Közgyűlés különítsen el 
3.000.000 Ft-ot. 

Az MROÖ és Média költségvetési sor nyújt további költségvetési fedezetet a 
„Cronica” és a „Foaia Românească” román nyelvű hetilapok megjelenése érdekében a 
„Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft., valamint a Magyarországi Románok 
Kulturális Szövetsége részére.  
 

Az MROÖ által fenntartott intézményekben a 2021. évről hét beruházás húzódik  

át a 2022. évre. Ezek a következők: 

- A Battonyai Román Ortodox Egyházközség részére új közösségi tér kialakítása – II 
ütem 

- A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda tornaterem 
tetőszerkezete helyreállítási munkálatainak támogatása 

- A Méhkeréki Román Ortodox Templom homlokzati felújítása 

- A Méhkeréki Román Nemzetiségi Óvoda részére eszközök beszerzése, kerítés javítása 

- A Pusztaottlakai Román Ortodox Templom felújítása 

- A battonyai Román Ortodox Templom harangjait működtető elektromos rendszer 
teljes rekonstrukciója 

- A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nyílászáróinak 
cseréje és tantermek burkolása 

- Kétegyházi Román Általános Iskola és Óvoda részére tornaterem és 
természettudományi szaktanterem kialakítása 

Az MROÖ, az általa fenntartott közoktatási intézmények működési támogatására - a 
korábbi évek szabályozásának megfelelően - több jogcímen igényelhet támogatást. A 2022. 
évi költségvetési határozat előkészítéséhez, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a 
következő jogszabályok tartalmazzák: 

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 41. §-
a, 43. §-a, 63. §-a, valamint a 8. és 10. számú mellékletei;  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 
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- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326./2013. (VIII.30.) Kormányrendelet; 

- a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb 
ágazati és az államháztartást szabályozó jogszabályok. 

Fenti jogszabályok alapján igényelhető a költségvetési támogatás a közoktatási 
intézmények számára, illetve további forrást biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 
továbbiakban: EMMI) által nyújtott új, 2022-ben öt évre kötendő köznevelési kiegészítő 
támogatás.  Az utóbbi évek alatt történt pedagógus béremelések, a közalkalmazotti tábla 
szerinti előre sorolások, a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulókkal kapcsolatos 
többletkiadások, a 2022. évtől megnövekedett minimálbér és garantált bérminimum változás, 
a 2022. évben biztosított ágazati pótlékemelés kiadásait, valamint a gyermekétkeztetés 
kiadásait sajnos nem követi arányosan a működési célú támogatás. Ez azt jelenti, hogy a 
köznevelési intézmények normatív állami támogatása nem fedezi az intézmények kiadásait, ez 
alól kivételt képez a N.B. Román Gimnázium. Az intézmények finanszírozási intenzitását 
ugyanakkor nagyban befolyásolja a gyermeklétszám, amely mind a közoktatási 
intézményektől, mind a fenntartótól független külső körülmény. Azonban a kiegészítő 
köznevelési támogatással biztosított az intézmények biztonságos működése.   
 

Az előterjesztés mellékletét képezi az intézmények költségvetési előirányzataihoz 
kapcsolódó szöveges indokolás. Az egyes intézmények szöveges indokolásaiból azokat az 
elemeket emeljük ki, amelyek akár a tárgyi, akár a személyi feltételekben lényeges változást 
(igényt) jelentenek az előző évhez képest. 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 
A 2022-es évben 6 fő jubileumi jutalomra jogosult dolgozónk van, ebből 3 fő „a nők 40 éves 
nyugdíját” veszi igénybe. Egyéb iránt az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, 
változások alapján a 2022. évi költségvetést megalapozottnak ítéljük. 

Eleki Román Általános Iskola  
Egy fő technikai dolgozó 30 éves jubileumi jutalomra válik jogosulttá. 
Az intézménynél felújítási kiadások között terveztünk 3 millió forintot, amely a 2022. évre 
kapott minisztériumi támogatás kiegészítéseként válhat szükségessé. A tervezési időszak 
utolsó napjaiban kapott tájékoztatás szerint 50 millió forintot tud a fenntartó iskolánk 
tornatarmének felújítására, illetve egy torna udvar kialakítására fordítani állami forrásból. 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
Az óvodában 2022. szeptemberétől a növekvő óvodai létszám miatt 4. csoport elindítását 
tervezzük, mely két fő óvodapedagógus és egy fő dajka felvételét jelenti. A növekvő 
munkavállalói létszám 2022-ben 4,7 millió Ft bérnövekedést jelent. 
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A beruházások között kisértékű informatikai eszközök (pl. monitor, projektor), és egyéb 
kisértékű gépek, berendezések (pl. fűnyíró) beszerzését tervezzük.  
A felújítások között a felső tagozat épületében a parketta, lambéria és belső nyílászárók 
cseréjét tervezzük. Az osztálytermekben található parketta kopott, több helyen szétvált és így 
már balesetveszélyes. Az osztályterem falát takaró lambéria is több helyen sérült. Ezek a 
műanyag lambériák még 2014-ben lettek felhelyezve és 2019-ben öntapadó fóliával lettek 
felújítva. Mivel nem a legerősebb anyagból készültek az újabb felújítást nem látjuk 
kivitelezhetőnek. A belső nyílászárók azon kívül, hogy nem esztétikusak, mivel nem 
egységesek, általában a legpuhább fenyőből készültek, így az évek alatt olyan sokszor 
szakadtak ki az ajtót tartó pántok, hogy az asztalosnak komoly fejtörést okoz egy-egy 
karbantartás. Az ajtókat az ajtótokokkal együtt egy minőségibb, időtállóbb anyagból készült 
nyílászáróra tervezzük cserélni. 

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda  
2021. évben a betervezett és jóváhagyott beruházásokat nem tudtuk megvalósítani, azt 2022. 
évben szeretnénk megtenni, ezek a következők: 
- óvoda részére szükséges beszerezni: 

takarítógép, mosogatógép, klíma berendezések, galambriasztó készülékek, leselejtezett 
udvari játékok pótlása   

- az iskola részére szükséges beszerezni: 
fénymásológép, irodai bútor, emeleti termekbe árnyékoló függöny, emeleti folyosóra, 
tantermekbe falburkoló  

- az udvar megfelelő karbantartása érdekében szükséges beszerezni: 
- permetező (lombfúvó) 
- oktató – nevelő munkát segítő egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 

 
„Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Felújítási kiadásokra 2022. évben bruttó 6 000 000.- forintot tervezünk, melyből kialakításra 
kerül az iskola 1. emeletén található két jelenleg raktárként funkcionáló helyiség helyett egy 
új tanterem, valamint az udvar rehabilitációjának folytatására kapott pályázati támogatást 
szükséges kiegészítenünk, ahhoz, hogy még egy ütem megvalósuljon. 
Beruházási kiadásokra terveztük meg az új osztályterem berendezésének vásárlását, valamint 
a régi raktár helyett a kollégium 3. emeletén új helyiség került kialakításra, melynek 
bepolcozása szintén az idei költségvetést terheli. 

Románvárosi Óvoda  
A megnövekedett épület nagyság miatt megnőtt a pedagógus munkát segítő dajkák egyébként 
sem kevés feladata, ezért szükséges egy fő kisegítő dolgozó alkalmazása, aki az 
intézménytakarítási feladatokat látná el. 
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A 2020/2021-es nevelési évtől folyamatosan növekedett a felvételre kerülő SNI-s gyermekek 
száma, egy fő pedagógiai asszisztens egyedül nem tud minden csoport munkájába besegíteni, 
így szükség lenne egy fő gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatására, aki külön 
figyelemmel lenne az SNI-s gyermekekre. 
A megnövekedett épületnagyság miatt, az óvoda fűtését ellátó gázkazán cseréje 
mindenképpen indokolt. 
Az óvoda hátsó teraszát célszerű részben fedetté tenni, hogy a gyermekek nyáron a melegben 
is tudják használni, valamint rossz idő esetén is legalább rövid levegőzés céljából ki lehessen 
menni a csoportokból a teraszra. Szakember által történt felmérés és javaslat szerint nyitható-
csukható árnyékolók felhelyezésével lehet ezt megoldani. 
A Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi 
költségvetési támogatása elnevezésű pályázaton intézményünk 1.500.000,- Ft támogatásban 
részesült, melyből 1.300.000,- Ft felújítási támogatás. Ebből az összegből az intézményünk 
utcafrontján lévő kerítést szeretnénk felújítani, mivel az néhol már balesetveszélyessé vált. A 
fennmaradó 200.000,- Ft egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díjára van 
átcsoportosítva. 

 
Dokumentációs és Információs Központ 

Az intézményben 2021. május 17-e óta nincs intézményvezető. Tekintettel erre a helyzetre és 
arra, hogy az intézmény nem önállóan gazdálkodó, a 2022. évi tervezett költségvetést az 
MROÖ Hivatala állította össze, annak figyelembevételével, hogy az intézmény szervezeti és 
szakmai tevékenységének a jogszabály szerinti megfeleltetését el kell ebben az évben 
végezni. 

 
Önkormányzati Hivatal 

A 2021. évi költségvetésben a Hivatal szakmai engedélyezett létszámkerete 7 fő és 
egy fő az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (gépkocsivezető) volt. Jelenleg 4 
főállású köztisztviselő dolgozik a Hivatalban. A szakmai létszámok egy fővel történő 
engedélyezését és a létszámkeret finanszírozását kérik. A Hivatal által ellátott feladatok 
nagyságrendje, a jogszabályok által növekvő feladatok, az előírt határidők teljesítése 
indokolttá teszik a hivatal munkájának hatékonyabbá tételét, amelyhez elengedhetetlen a 
megfelelő létszám biztosítása. Március 1-től a hivatalvezetői munkakör betöltésre kerül. 
Továbbá két fő szakmai munkatárs alkalmazása is, amely nélkülözhetetlen az önkormányzat 
és intézményei működésével (jogi és közigazgatási feladatok ellátása, pályázatok elkészítése, 
projektek lebonyolításában való részvétel, az önkormányzat kommunikációs feladatainak 
ellátása, adatvédelmi referensi és egyéb feladatok) kapcsolatos feladatok ellátása miatt. 
Továbbá a gazdasági szakreferens 2022-es nyugdíjba vonulása miatt szükséges lenne egy főt 
alkalmazni, akit erre a feladatcsoportra be kell tanítanunk annak érdekében, hogy az 
intézmények pénzügyi-gazdasági működtetésével kapcsolatos feladatok (normatíva 
igénylések, elszámolások, projektek pénzügyi lebonyolítása, stb.) ellátása zökkenőmentes 
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legyen. Szükséges lenne továbbá egy fő közoktatási szakember alkalmazására, akár megbízási 
szerződéssel is, aki kellő szaktudással segíteni tudná a közoktatási, köznevelési intézmények 
szakmai munkáját, a közgyűlés ilyen tárgyú döntéshozatalait. 

Önkormányzat 

A Közgyűlés a 2020. szeptemberi ülésén fogadta el Stratégiai és Fejlesztési Tervét, 
amely erre az önkormányzati ciklusra határozta meg legfőbb célkitűzéseket. Ezek közül 
kiemelkedik a Gyulán létrehozandó Közösségi Ház, amely feltehetően a ciklus legnagyobb 
célkitűzése és feladata, hiszen közművelődési rendszerünket olyan szervezeti egységgel 
tudnánk bővíteni, amely hosszú távon szolgálná a hazai románság valamennyi kulturális és 
hagyományőrző szegmensének igényeit.  A cél megvalósításához megkezdtük az előkészítő 
munkákat, egyrészt a szükséges telek megvásárlásához forrást igyekeztünk biztosítani a jövő 
évi célhoz kötött fejlesztési forrásokból, másrészt építési telkeket kerestünk.  

Az eredeti célkitűzésünk az volt, hogy a Gyula, Vár u. 14. szám alatti ingatlant (amely 
közvetlenül határos székházunkkal) szerettük volna megvásárolni Közösségi Ház kialakítása 
céljából. A cél megvalósítása érdekében az ingatlan tulajdonosával megállapodtunk a 
vételárban (26 millió forint), majd megvalósíthatósági tanulmányt készíttettünk és Gyula 
Város Polgármesterénél elindítottuk a településképi egyeztetési eljárást. Az ingatlan 
tulajdonosa azonban, a szándéknyilatkozat aláírása előtt eladta az ingatlant más személynek, 
így sajnos az adás-vételi szerződés aláírására nem került sor. Az ezzel kapcsolatban folytatott 
további egyeztetések, megbeszélések nem érték el céljukat, így az eredeti elképzelésünket 
sajnos nem tudtuk megvalósítani. 

Természetesen a gyulai Közösségi Ház kialakításáról nem kellene lemondanunk a 
jövőre nézve sem, így adódott egy lehetőség, mely szerint eladásra kínálják az 
önkormányzatunk kulturális intézményének közvetlen szomszédságában lévő, mintegy 680 
m2 területű ingatlant. Egyeztetve Gyula Város főépítészével, az adott telek ingatlanon egy kb. 
100 férőhelyes előadóterem, egy tájház jellegű terem és a kiszolgáló helyiségek felépítésére 
nyílna lehetőség. Az ingatlan eladási irányára 25.900.000 Ft. Sajnos az ingatlan vásárlásra, 
külön támogatást nem nyert el az önkormányzat, ezért az ingatlan fedezetét az önkormányzat 
költségvetésének terhére biztosítjuk. 

 

2022. évi fejlesztési források  

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 
több célra biztosít fejlesztési forrásokat vissza nem térítendő támogatás formájában. Azon 
támogatásokat, melyek kedvezményezettje az országos román önkormányzat, az alábbiak: 

• Az Eleki Román Általános Iskola tornatermének felújítása és sportudvar kialakítása - 
50.000.000 Ft.   

• A gyulai „N. Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium udvarának 
felújítása- II. ütem - 35.000.000 Ft. 
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• A battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda sportudvarának 
felújítása - 30 millió Ft. 

• A gyulai Románvárosi Óvoda részére udvar kialakítása - 10 millió Ft. 

• Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tetőszerkezetének és az 
épület fűtését biztosító kazán cseréje - 22 millió Ft. 

• Többfunkciós közösségi ház kialakítása Méhkeréken – II. ütem - 8 millió Ft. 

• A kétegyházi Román Ortodox Templom tetőszerkezetének renoválása és a teljes 
homlokzatának felújítása - 30.000.000 Ft.  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 – 26. §-
ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) határozza meg a költségvetés készítésének 
szabályait, így különösen meghatározza a költségvetési határozat tartalmát, a közgyűlési 
elfogadás eljárási szabályait és határidőit, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok 
tervezésének legfőbb elemeit. 

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően az MROÖ 2022. évi költségvetésének 
elfogadásához a határozati javaslat és mellékletei valamennyi szükséges döntés meghozatalát 
tartalmazzák. 

Az Áht. 24. § (3) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében a 
hivatalvezető által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök február 15-ig 
nyújtja be a Közgyűlésnek.  

 
A költségvetés-tervezet előkészítése során az intézményvezetőkkel az egyeztetések két 

lépcsőben megtörténtek. Az intézményvezetők és gazdaságvezetők által előkészített 
tervezeteket közösen, tételesen áttekintettük, javaslatokat tettünk az egyes előirányzatok 
korrigálására, amely javaslatok alapján az utolsó tárgyalási körben születtek meg az egyes 
intézményeket érintő előirányzatokra vonatkozó azon javaslatok, amelyek minden 
intézmény vonatkozásában megnyugtatóan finanszírozhatóvá teszik az önkormányzati 
intézményeket és az önkormányzat működését is. 
 

Az Ávr. 27. § (2), valamint a 29. § (1)-(3) bekezdései szerint az elnök a Közgyűlés elé 
terjeszti a bizottságok által megtárgyalt határozat-tervezetet, melyhez csatolja legalább a 
pénzügyi bizottság írásos véleményét. 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2022. (…….) önkormányzati határozata az önkormányzat és intézményei 

a 2022. évi költségvetéséről 
(tervezet) 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése – tekintettel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-26. §-a kapott 
felhatalmazás alapján – a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

 
1. 

A határozat hatálya a közgyűlésre, annak szerveire (elnök, elnökhelyettes, bizottságok, hivatal) és 
az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.  
 

 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 

fő összege, a hiány/többlet mértéke 
2. 

 
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 

 
     2022. évi költségvetési bevételi főösszegét: 2 287 686 513 forintban 

                  2022. évi költségvetési kiadási főösszegét: 2 287 686 513 forintban 
 
állapítom meg ezen határozat 1. és 1.a. mellékleteiben foglaltak szerint. 

 
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és az önkormányzat 
intézményeinek a 2022. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási célú 
bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az 1b. mellékletben foglalt részletezettséggel 
fogadom el. 

 
2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és az önkormányzat 

intézményei 2022. évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 2a. és 2. 
mellékletben foglalt részletezettséggel fogadom el. 

 
3. Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 4a és 4. 

mellékletben foglalt részletezettséggel fogadom el. 
 

4. Az önkormányzat intézményei 2022. évi eredeti költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak ütemezését az 5a. és 5. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadom el.  

5. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi eredeti költségvetés bevételeinek 
ütemezését a 6a. és 6. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadom el. 

6. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 6b. melléklet 
szerint hagyom jóvá. 

7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4b. melléklet 
szerint hagyom jóvá. 

8. A 2021. évi XC. törvény 10. melléklet 4.2. pontjában meghatározott „A 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása soron szereplő 92.100 E Ft támogatást az alábbiak szerint osztom meg: 
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1. MROÖ Hivatala: 35 000 E Ft. 
2. MROÖ Dokumentációs és Információs Központ: 42 100 E Ft. 
3. Az MROÖ által fenntartott intézmények felhalmozási kiadásai: 15 000 E Ft. 

9. A 2021. évi XC. törvény 10. melléklet 3.2. pontjában meghatározott „Az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és média támogatására biztosított támogatási összegből  

a. a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. részére a „Cronica” 
román nyelvű hetilap megjelentetése érdekében  29 350 E Ft támogatást nyújt; 

b. a magyarországi Románok Kulturális Szövetsége részére a „Foaia 
Românească” román nyelvű hetilap megjelentetése érdekében 23 350 E Ft 
támogatást nyújt. 

- A Támogatási szerződések a határozat 7. (Cronica)  és 7a.( Foaia Românească) 
 számú  mellékletét képezik.  
A támogatások elszámolásának szabályszerűségét és a célhoz kötöttség felhasználását 
az MROÖ Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni. 

 
 

Az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak létszáma 
3. 
 

Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 252 főben állapítom meg (melyből 
a közfoglalkoztatottak száma 9 fő) a 3. mellékletben foglalt részletezettséggel.  
 
Figyelemmel a 2022. évi költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében akként 
döntök, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményekben az év közben megüresedő 
álláshelyek betöltésére a fenntartóval történt egyeztetést követően kerülhet sor.  
 
 

A bevételi többlet kezelése 
4. 
 

1.  A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a közgyűlés értékpapír vásárlás, 
illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.  
 
2.  Az 1. pont szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 
lebonyolítása az elnök hatásköre. Az elnök a megtett intézkedésekről a következő közgyűlés 
ülésén tájékoztatást ad.  
 
3. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító 
szerv jóváhagyását követő előirányzat-módosítás után használhatja fel.  
 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
5. 

 
1.  Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatokat:  
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programoknál, projekteknél;  
- felhalmozási támogatásból megvalósuló áthúzódó fejlesztéseknél;  
- önkormányzati ingatlan beruházásnál, befektetéseknél  
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határozza meg költségvetési szervek szerinti bontásban. 
 
Az Önkormányzat költségvetésében többéves kihatással járó döntések nem szerepelnek.   
 
2. Az önkormányzatnak visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. 
 
3.  Az önkormányzat összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. 

 
 
Előirányzat-felhasználási ütemterv 

6. 
 

Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a határozat 6b. melléklete 
tartalmazza. 
 
 

A 2022. évi költségvetés megalapozásának és végrehajtásának szabályai 
7. 
 

1.  A jóváhagyott kiadási és bevételi fő-összegen belül az elnök dönt a feladatok folyamatos 
megoldása érdekében az intézményvezetők írásban benyújtott kérelme alapján az 
átcsoportosításról, esetenként 5 millió Ft értékhatárig.    
  
2.  Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a közgyűlés által jóváhagyottnál 
nagyobb többletkiadással nem járhatnak.  
 
3.  Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az intézményvezető a közgyűlésnek az 
átcsoportosítást követő első közgyűlésen köteles beszámolni. A költségvetési határozat 
módosítására az elnök ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.    
 

 
8. 
 

1.  Az önkormányzat költségvetési szervei éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás 
jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme 
nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.  
 
2. A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját 
bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, 
illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.  
 
3. A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a 
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek 
nem folynak be – nem teljesíthetők.  
 
4.  A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű 
támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.  
 
5. A költségvetési szervek kizárólag a közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai 
pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési 
többlettámogatást igényel.  
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6.  Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a közgyűlés 
jóváhagyásával vállalhatnak.  
 

9. 
 

1.  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést 
igényel - a közgyűlés dönt az elnök előterjesztésére a költségvetési határozat egyidejű 
módosításával. 
 
2.  Az 1. pontban nem szereplő egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szervek saját 
hatáskörben kezdeményezett határozat módosításáról a közgyűlés a 11. 3. pontban foglalt módon 
dönt.  
 

10. 
 

1.  Az önkormányzati költségvetési szervnél keletkezett maradvány felhasználását a közgyűlés 
engedélyezi.  
 
2.  A közgyűlés gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szerv részére jóváhagyott 
maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, 
amikor az önkormányzatnál likviditási problémák merülnek fel.  
 
3. Az Áht. 29/A. §-ban meghatározott kötelezettség önkormányzatunknál nem releváns. 
 
 
 

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 
11. 

 
1.  Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési 
határozatban meghatározottak szerint történik.  
 
2.  A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat 
végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi 
kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a közgyűlés határozatmódosításban hagyja jóvá.  
 
3.  A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a 
költségvetési határozatba történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.  
 
4.  A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv 
vezetője saját hatáskörben dönt.  
 
5.  A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét 
negyedévenként tájékoztatja.  
 
 

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 
12. 

 
1.  A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a 
költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás 
során köteles betartani.  
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2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, 
tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben 
tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.  
 
3.  A hivatalon belüli közszolgálati jogviszonyok számát a hivatalvezető határozza meg. 
 
4.  A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat az irányító szervhez személyi juttatási 
pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt 
kötelezettségei teljesítését.  
 
 

Támogatási szerződés 
13. 

 
1. A közgyűlés az elnök részére, átruházott hatáskörben 1.000 e Ft-ot biztosít oktatási, kulturális, 
közművelődési, sport célú eseti támogatások biztosítására (pl. díjak, nevezési díjak, stb.).  

 
2.  A 100 e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével 
megállapodást kell kötni.  
 
3. A civil szervezetek, egyházi szervezetek és települési nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásával kapcsolatban az önkormányzat mindenkor hatályos szabályzata alapján 
szükséges eljárni. 
 

14. 
 

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a közgyűlés a költségvetési szervek pénzellátási 
rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak 
megfelelően kerülhetnek kiutalásra.  
 
 

Szolgáltatási szerződés 
15. 

 
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi 
tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:  
 
1. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi 
tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet 
az e pontban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.  
 
2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.  
 
3.  A szerződéskötés feltétele, hogy  
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt 
nem foglalkoztat, vagy  
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat 
ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. 
 
4.  Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.  
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5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a 
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.  
 
6.  A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:  
- az ellátandó feladatot,  
- a díjazás mértékét,  
- részletes utalást arra, hogy a c) pontban írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,  
- a szerződés időtartamát,  
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) 
köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,  
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.  
 
 

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 
16. 

 
1. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási fő-összegének 10 %-át meghaladó 
mértékű eltérése esetén a költségvetési határozatot módosítani kell.  
 
2.  A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási fő-összegének 30 %-át meghaladó 
mértékű eltérése esetén pótköltségvetési határozatot kell elfogadni. A pótköltségvetési 
határozatnak újból meg kell állapítania a költségvetési határozatnak az előirányzatok 
meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.  
 
 

Záró és módosító rendelkezések 
17. 

 
1.  A költségvetési határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített 
kiadások e határozatba beépítésre kerültek.  
 
2. Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 
 Kozma György 
      elnök  
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
A határozat kihirdetve: 2022. …………..  
 
 
Kozma György 
      elnök 

 

Gyula, 2022. február 11. 

 Kozma György s.k. 
 elnök 



 Ft
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2022. évi Eredeti 

előirányzat 

2. 1. 4.
3.
4. 48 204 411               
5. 10 000                      
6. I. 48 214 411               

7. -                              

8.

9. II. -                              

10. 48 214 411               

11. III. -                              

12. IV. -                              

13. -                              

14. -                              

15. -                              

16. 9 669 485                 

17. 1 834 359 936         

18. V. 1 844 029 421         

19. VI. 236 011 209            

20. VII. 1 300 000                 

21. VIII. -                              

22. IX. 158 131 472            

23. 56 795 575               

24. 101 335 897            

25. X.

26.

27.

29. 2 287 686 513        

 Ft

30. S
o

rs
zá

m

2022. évi Eredeti 

előirányzat 

31.

32. 1. 1 949 039 407         

33. 2. 338 647 106            

34. 3. -                              

35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 2 287 686 513         

36.

37. 1. 48 214 411               

38. 2. 2 070 371 145         

39. 3. 10 969 485               

40. 4. -                              

42. 5. 158 131 472            

43. 2 287 686 513        

22. sor összegéből működési célra

22. sor összegéből felhalmozási célra

25. sor összegéből működési célra

25. sor összegéből felhalmozási célra

Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

Intézmények költségvetési támogatása

Önkorm. kieg. tám. működésre

Működésre átvett pénzeszköz

Önkormányzat költségvetési támogatása

B E V É T E L E K

2.

Intézményi működési bevételek

Intézményi egyéb sajátos bevételek 

1/a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi bevételeiről

Bevételek megoszlása

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének                 2022. 
évi költségvetéséről szóló /2022. (.  ) önkormányzati határozathoz

Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek

Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 

Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos  bevételek össz. :

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:

Megnevezés

Előző években képződött tartalékok maradványa

Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:

Önkormányzat működési bevételek

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :

Intézmények felhalmozási bevétele

Önkormányzat felhalmozási bevétele

Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célú állami támogatások

Megnevezés

Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány

Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

Forrás szerint

Saját bevétel
Állami forrás
Átvett pénzeszközök

Felhasználás szerint

Működési bevételek összesen
Fejlesztési célú bevételek összesen
Finanszírozási célú bevételek összesen



1. FELHALMOZÁS FELHALMOZÁS

2. Bevételek megnevezése 2022. évi Kiadások megnevezése 2022. évi

3. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 0

4. Felhalmozási bevételek 0  ebből: intézmények 0

5.  ebből: intézmények 0 ebből: önkormányzat 0

6. ebből: önkormányzat 0 Felújítási kiadások 151 329 675

7. Fejlesztésre adott támogatás 236 011 209  ebből: intézmények 21 065 800

8.  ebből: intézmények 0 ebből: önkormányzat 130 263 875

9. ebből: önkormányzat 236 011 209 Beruházások 187 317 431

10. Fejlesztésre átvett pénzeszköz 1 300 000  ebből: intézmények 21 094 166

11.  ebből: intézmények 1 300 000 ebből: önkormányzat 166 223 265

12. ebből: önkormányzat 0

13. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 101 335 897

14. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 338 647 106 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 338 647 106

15. 0

16. MŰKÖDÉS MŰKÖDÉS

17. Bevételek megnevezése 2022. évi Kiadások megnevezése 2022. évi

18. Intézményi működési bevételek 48 214 411 Személyi juttatások 1 301 421 098

19. Központi költségvetési támogatás 1 834 359 936 Munkaadót terhelő járulékok 172 045 739

20.  ebből: normatív támogatás 1 321 671 145 Dologi kiadások 404 044 295

21.  ebből: köznevelési támogatás 275 000 000 Működési célú pénzeszköz átadás 55 700 000

22. Önkormányzati kiegészítő támogatás működésre 0 Elvonások és  befizetések 828 275

23. Elvonások és  befizetések bevételei 0 Adott kölcsön 0

24. Működésre átvett pénzeszköz 9 669 485 Céltartalék 0

25. Előző évi működési maradvány 56 795 575 Általános tartalékok 0

26. Finanszírozási kiadások 15 000 000

27.

28. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 949 039 407 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 949 039 407

29. 0

30. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 287 686 513 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 287 686 513

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú 
bevételeinek és kiadásainak egyenlege

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (C14-E14):

Működési bevételek és kiadások egyenlege (C28-E28):

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének                                                                
2022. évi költségvetéséről szóló /2022. (  ) önkormányzati határozathoz

1/b. melléklet



 Ft

1. S
o

rs
zá

m

Megnevezés
2022. évi Eredeti 

előirányzat 

2. 1. 2. 4.

3.
4. I. Működési kiadások

5. 1. Személyi juttatások 1 301 421 098           

6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 172 045 739               

7. 3. Dologi kiadások 404 044 295               

8. 4. Pénzeszközök átadása, elvonások és befizetések 56 528 275                 

9. I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: 1 934 039 407           

10. II. Felhalmozási kiadások

11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás -                                

12. 2. Felújítási kiadások 151 329 675               

13. 3. Beruházások 187 317 431               

14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: 338 647 106               

15. III. Tartalékok

16. 1. Céltartalék -                                

17. 2. Általános tartalék -                                

18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: -                                

19. 18.sor összegéből működési célú tartalék

20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék

21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások

22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások 15 000 000                 

23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése

24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 15 000 000                 

25. V. Adott kölcsönök -                                

26. 2 287 686 513          

 Ft

27. S
o

rs
zá

m

Megnevezés
2022. évi Eredeti 

előirányzat 

28. 1. 2. 4.

29.
30. 1. Működési célra 1 934 039 407           

31. 2. Felhalmozási célra 338 647 106               

32. 3. Tartalék, finanszírozás 15 000 000                 

33. 2 287 686 513          

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének                 
2022. évi költségvetéséről szóló /2022. () önkormányzati határozathoz

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi kiadásairól

1. melléklet

Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:

Kiadások megoszlása

KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:

K I A D Á S O K 

Felhasználás szerint



 Ft

Kötelező/nem 
kötelező feladat S

o
rs

zá
m

Intézmény megnevezése

Költségvetési 
kiadások 

mindösszesen 
/8+12+13+14+15/

Személyi juttatás
Munkaadókat 
terhelő járulék

Dologi kiadások
Elvonások és  
befizetések

Működési kiadások 
összesen /4-7-ig/

Felhalmo-zási 
célú átadott 

pe.

Felújítási 
kiadások

Beruházások 

Felhalmo-zási 
kiadások 

összesen /9-11-
ig/

Adott 
kölcsön

Céltartalék
Általános 
tartalékok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kötelező feladat 51 000 000                  7 200 000                  14 608 058            72 808 058                1 500 000         1 500 000               

Nem kötelező 
feladat* -                                -                            

Kötelező feladat 29 000 000                  3 850 000                  9 260 000              42 110 000                2 510 800           2 510 800               

Nem kötelező 
feladat* -                                -                            

Kötelező feladat 172 329 605                26 016 176                39 623 667            237 969 448              5 593 166         5 593 166               

Nem kötelező 
feladat* -                                -                            

Kötelező feladat 102 855 152                13 333 570                39 197 869            155 386 591              3 000 000           3 000 000               

Nem kötelező 
feladat* -                                -                            

Kötelező feladat 205 925 258                26 596 644                72 650 902            305 172 804              8 255 000           1 651 000         9 906 000               

Nem kötelező 
feladat* -                                -                            

Kötelező feladat 169 763 423                22 069 245                44 100 000            235 932 668              -                            

Nem kötelező 
feladat* -                                 800 000                  800 000                      -                            

Kötelező feladat 415 949 260                52 907 912                122 408 708          591 265 880              6 000 000           6 350 000         12 350 000            

Nem kötelező 
feladat* 3 578 400                    465 192                      4 043 592                   -                            

Kötelező feladat 103 800 000                13 700 000                27 850 000            145 350 000              1 300 000           6 000 000         7 300 000               

Nem kötelező 
feladat* 100 000                  100 000                      -                            

Önnálló intézmények 

összesen /I-VIII-ig/: 1 833 099 007         1 254 201 098            166 138 739              370 599 204          -                     1 790 939 041           -                   21 065 800         21 094 166      42 159 966            -                 -              -                 

Kötelező 1 828 155 415         1 250 622 698            165 673 547              369 699 204          -                     1 785 995 449           -                   21 065 800         21 094 166      42 159 966            

Nem kötelező 4 943 592                 3 578 400                    465 192                      900 000                  -                     4 943 592                   -                   -                        -                      -                            

Kötelező+nem kötelező 1 833 099 007         1 254 201 098            166 138 739              370 599 204          -                     1 790 939 041           -                   21 065 800         21 094 166      42 159 966            

*szabad kapacitás kiadása

VIII.

Románvárosi Óvoda

152 750 000            

VI.

Bihar Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda 236 732 668            

VII.

Nicolae Balcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 607 659 472            

IV.

Eleki Román Általános Iskola

158 386 591            

V.

Kétegyházi Román Nemzetiségi 

Általános Iskola és Óvoda
315 078 804            

II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és 

Információs Központ
44 620 800               

III.

Magdu Lucian Román Általános 

Iskola és óvoda
243 562 614            

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2022. évi kiadásai

2. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

74 308 058               



Ft

Kötelező/nem kötelező 
feladat S

o
rs

zá
m

Intézmény megnevezése

Bevételek 
mindösszesen 

/4+5+9+10+11+12+
13/

Intézményi 
működési 
bevételek

Felhalmozási 
bevételek

Költségvetési 
támogatás 
(normatív)

Köznevelési 
támogatás

Kiegészítő 
támogatás 
működésre

Fejlesztésre 
adott támogatás

Támogatás 
összesen /6-10-

ig/

Működésre 
átvett pe.

Fejlesztésre 
átv. pe.

Előző évi 
felhalmozási 

pénzm.

Előző évi 
működési 
pénzm.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kötelező feladat 10 000               70 000 000               70 000 000            1 500 000          2 798 058          

Nem kötelező feladat* -                           

Kötelező feladat 10 000               42 100 000               42 100 000            2 510 800          

Nem kötelező feladat* -                           

Kötelező feladat 2 003 000          175 079 140            42 342 686               217 421 826          8 337 056         5 593 166          10 207 566        

Nem kötelező feladat* -                           

Kötelező feladat 2 000 000          132 455 840            19 041 480               151 497 320          3 000 000          1 889 271          

Nem kötelező feladat* -                           

Kötelező feladat 3 641 411          216 036 266            91 123 907               307 160 173          82 429              4 194 791          

Nem kötelező feladat* -                           

Kötelező feladat 10 200 000        126 094 362            93 081 306               219 175 668          6 557 000          

Nem kötelező feladat* 800 000             -                           

Kötelező feladat 24 900 000        559 368 247            559 368 247          12 350 000        7 001 225          

Nem kötelező feladat* 4 040 000          -                           

Kötelező feladat 500 000             112 637 290            29 410 621               142 047 911          1 250 000         1 300 000     6 000 000          1 552 089          

Nem kötelező feladat* 100 000             -                           

Önnálló intézmények összesen /I-

VIII-ig/: 1 833 099 007         48 204 411       -                      1 433 771 145         275 000 000            -                         -                       1 708 771 145      9 669 485        1 300 000     35 148 757        30 005 209        

Kötelező feladat 1 828 159 007         43 264 411        -                      1 433 771 145         275 000 000            -                         -                       1 708 771 145      9 669 485         1 300 000     35 148 757        30 005 209        

Nem kötelező feladat 4 940 000                 4 940 000          -                      -                              -                              -                         -                       -                           -                      -                   -                       -                       

Kötelező+nem kötelező feladat 1 833 099 007         48 204 411        -                      1 433 771 145         275 000 000            -                         -                       1 708 771 145      9 669 485         1 300 000     35 148 757        30 005 209        

*szabad kapacitás bevétele

VIII.

Románvárosi Óvoda

152 750 000            

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

74 308 058              

II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs 

Központ
44 620 800              

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és 

óvoda
243 562 614            

IV.

Eleki Román Általános Iskola

158 386 591            

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda
236 732 668            

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium
607 659 472            

2a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2022. évi bevételei

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához

V.

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános 

Iskola és Óvoda
315 078 804            



M.R.O.Ö
M.R.O.Ö. 

Hivatala

M.R.O.Ö. 

Dokumentáci

ós és 

Információs 

Központ

Magdu Lucian 

Román 

Általános 

Iskola és 

óvoda

Eleki Román 

Általános 

Iskola

Kétegyházi 

Román 

Nemzetiségi 

Általános 

Iskola és 

Óvoda

Bihar Román 

Nemzetiségi 

Kéttannyelvű 

Általános 

Iskola és 

Óvoda

Nicolae 

Balcescu 

Román 

Gimnázium, 

Általános 

Iskola és 

Kollégium

Románvárosi 

Óvoda

Önnálló 

intézmények 

összesen 

1. 2 8 5 25 14 31 23 52 19 179

2. 1 0 12 6 15 14 22 3 73

2 9 5 37 20 46 37 74 22 252

3. 6 3 9ebből közfoglalkoztattak száma

Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő

Megnevezés

S
o

rs
zá

m

3. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszáma

Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő

Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához

2021. év



 Ft

Kötelező/nem 
kötelező feladat

S
o

rs
zá

m

Intézmény megnevezése

Költségvetési 
kiadások 

mindösszesen 
/8+12+13+  14+15/

Személyi juttatás
Munkaadókat 
terhelő járulék

Dologi kiadások
Működési célú pe. 

átadás
Elvonások és  
befizetések 

Működési 
kiadások 

összesen /4-7-ig/

Felhalmo-zási 
célú átadott pe.

Felújítási kiadások Beruházások

Felhalmo-zási 
kiadások 

összesen /9-11-
ig/

Adott 
kölcsön

Céltartalék
Általános 
tartalékok

Finanszírozási 
kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kötelező feladat I. Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások 139 700 366            45 000 000             5 710 000           27 862 091             828 275                 79 400 366             10 300 000           35 000 000        45 300 000        15 000 000         

Kötelező feladat II. Média támogatása 46 700 000              46 700 000            46 700 000             -                       

Nem kötelező 
feladat III. Kitüntetések 700 000                   700 000                   700 000                  -                       

Nem kötelező 
feladat IV.

Civil szervezetek,egyházi szervezetek 

támogatása 3 000 000                3 000 000              3 000 000               -                       

Nem kötelező 
feladat V. Cronica Kft tulajdonosi támogatás 6 000 000                6 000 000              6 000 000               -                       

Nem kötelező 
feladat VI. Elnöki keret 1 000 000                1 000 000               1 000 000               

Nem kötelező 
feladat VII.

NEMZ-N-21-0026, "Varázskert" Román 

Nemzetiségi Óvoda (Méhkerék) 2 129 880                -                           2 129 880          2 129 880          

Nem kötelező 
feladat VIII.

NEMZ-N-21-0024, "Méhkeréki Román Ortodox 

Templom homlokzatának felújítása" 5 000 000                -                           5 000 000             5 000 000          

Nem kötelező 
feladat IX.

NEMZ-E-22-0029 Eleki Iskola tornatermének 

felújítása, sportudvar kialakítása 50 000 000              -                           30 000 000           20 000 000        50 000 000        

Nem kötelező 
feladat X. NEMZ-E-21-0056 Battonyai harang felújítása 1 000 000                -                           1 000 000             1 000 000          

Nem kötelező 
feladat XI. NEMZ-N-20-0005 Battonya közösségi ház 27 093 385              -                           27 093 385        27 093 385        

Nem kötelező 
feladat XII.

NEMZ-E-21-0054 Pusztaottlakai templom 

felújítás 2 000 000                -                           2 000 000             2 000 000          

Nem kötelező 
feladat XIII.

NEMZ-E-22-0030 Gimnázium udvarának teljes 

felújítása II. ütem 35 000 000              -                           35 000 000        35 000 000        

Nem kötelező 
feladat XIV.

NEMZ-E-22-0031 Battonyai Iskola sportudvar 

felújítása 30 000 000              -                           30 000 000        30 000 000        

Nem kötelező 
feladat XV.

NEMZ-E-22-0032 Románvárosi Óvoda udvar 

kialakítása 10 000 000              10 000 000        10 000 000        

Nem kötelező 
feladat XVI. NEMZ-N-20-00034 Pedagógus továbbképzés 2 300 000                520 000                   80 000                1 700 000               2 300 000               -                       

Nem kötelező 
feladat XVII.

NEMZ-E-22-0033 Kétegyházi Iskola és Óvoda 

tetőszerkezetésnek felújítása és kazáncsere 22 000 000              -                           15 000 000           7 000 000          22 000 000        

Nem kötelező 
feladat XIX.

Bihar tornaterem tetőszerkezetének 

helyreállítása 22 500 000              -                           22 500 000           22 500 000        

Nem kötelező 
feladat XX.

Méhkerék Hagyományaiért Egyesület közösségi 

ház kialakítása i. és II. ütem 14 463 875              -                           14 463 875           14 463 875        

Nem kötelező 
feladat XXI. NEMZ-N-22-0044 Kétegyázi templom felújítása 30 000 000              -                           30 000 000           30 000 000        

Nem kötelező 
feladat XXII. Kulturális támogatások (NEMZKUL pályázatok) 4 000 000                1 000 000                117 000              2 883 000               4 000 000               -                       

Önkormányzat összesen /I-XXI.-ig/: 454 587 506            47 220 000             5 907 000           33 445 091             55 700 000            828 275                 143 100 366          -                     130 263 875         166 223 265      296 487 140      -           -           -        15 000 000         

Kötelező feladat 171 400 366            45 000 000             5 710 000           27 862 091             46 700 000            828 275                 126 100 366          -                     10 300 000           35 000 000        45 300 000        

Nem kötelező feladat 264 187 140            1 220 000               80 000                2 700 000               9 000 000              -                           13 000 000             -                     119 963 875         131 223 265      251 187 140      

Kötelező+Nem kötelező feladat 435 587 506            46 220 000             5 790 000           30 562 091             55 700 000            828 275                 139 100 366          -                     130 263 875         166 223 265      296 487 140      

 Ft

454 587 506            47 220 000             5 907 000           33 445 091             55 700 000            828 275                 143 100 366           -                     130 263 875         166 223 265      296 487 140      -           -           -        15 000 000         

1 833 099 007         1 254 201 098        166 138 739       370 599 204           -                           1 790 939 041       -                     21 065 800           21 094 166        42 159 966        -                       

2 287 686 513         1 301 421 098        172 045 739       404 044 295          55 700 000            828 275                 1 934 039 407       -                     151 329 675         187 317 431      338 647 106      -           -           -        15 000 000         

Kötelező feladat 1 998 727 506         1 295 622 698        171 383 547       397 561 295           46 700 000            828 275                 1 911 267 540       31 365 800           56 094 166        87 459 966        

Nem kötelező feladat 269 130 732            4 798 400                545 192              3 600 000               9 000 000              -                           17 943 592             119 963 875         131 223 265      251 187 140      

Kötelező+Nem kötelező feladat 2 268 686 513         1 300 421 098        171 928 739       401 161 295           55 700 000            828 275                 1 930 039 407       -                     151 329 675         187 317 431      338 647 106      -           -           -        -                       

4. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi kiadásai

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2021. évi összesített kiadásai

Önkormányzat összesen

Intézmények összesen:

Mindösszesen:



Kötelező/nem 
kötelező feladat S

o
rs

zá
m

Intézmény megnevezése

Bevételek 
mindösszesen 

/4+5+9+10+11+12+13
/

Intézményi 
működési bevételek

Felhalmo-zási 
bevételek

Költségvetési 
támogatás 

Köznevelési 
támogatás

Önkorm. kieg. 
tám. működésre

Elvonások és  
befizetések 

bevételei

Fejlesztésre adott 
támogatás

Támogatás 
összesen /6-9-ig/

Működésre átvett 
pe.

Fejlesztésre átv. 
pe.

Előző évi 
felhalmozási 
maradvány

Előző évi 
működési 

maradvány

Finanszírozási 
bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kötelező feladat I. Önkormányzat igazgatási 197 100 366                  10 000                      121 588 791           51 011 209               172 600 000           24 490 366         

Nem kötelező feladat II.

NEMZ-N-21-0026, "Varázskert" 

Román Nemzetiségi Óvoda 

(Méhkerék) 2 129 880                       -                              2 129 880            

Nem kötelező feladat III.

NEMZ-N-21-0024, "Méhkeréki 

Román Ortodox Templom 

homlokzatának felújítása" 5 000 000                       -                              5 000 000            

Nem kötelező feladat IV.

NEMZ-E-22-0029 Eleki Iskola 

tornatermének felújítása, 

sportudvar kialakítása 50 000 000                     50 000 000               50 000 000              

Nem kötelező feladat V.

NEMZ-E-21-0056 Battonyai harang 

felújítása 1 000 000                       -                              1 000 000            

Nem kötelező feladat VI.

NEMZ-N-20-0005 Battonya 

közösségi ház 27 093 385                     -                              27 093 385          

Nem kötelező feladat VII.

NEMZ-E-21-0054 Pusztaottlakai 

templom felújítás 2 000 000                       -                              2 000 000            

Nem kötelező feladat VIII.

NEMZ-E-22-0030 Gimnázium 

udvarának teljes felújítása II. ütem 35 000 000                     35 000 000               35 000 000              

Nem kötelező feladat IX.

NEMZ-E-22-0031 Battonyai Iskola 

sportudvar felújítása 30 000 000                     30 000 000               30 000 000              

Nem kötelező feladat X.

NEMZ-E-22-0032 Románvárosi 

Óvoda udvar kialakítása 10 000 000                     10 000 000               10 000 000              

Nem kötelező feladat XI.

NEMZ-N-20-00034 Pedagógus 

továbbképzés 2 300 000                       -                              2 300 000           

Nem kötelező feladat XII.

NEMZ-E-22-0033 Kétegyházi Iskola 

és Óvoda tetőszerkezetésnek 

felújítása és kazáncsere 22 000 000                     22 000 000               22 000 000              

Nem kötelező feladat XIV.

NEMZ-E-21-0031 Bihar tornaterem 

tetőszerkezetének helyreállítása 22 500 000                     -                              22 500 000          

Nem kötelező feladat XV.

Méhkerék Hagyományaiért 

Egyesület közösségi ház kialakítása 

i. és II. ütem 14 463 875                     8 000 000                 8 000 000                6 463 875            

Nem kötelező feladat XVI.

NEMZ-N-22-0044 Kétegyázi 

templom felújítása 30 000 000                     30 000 000               30 000 000              

Nem kötelező feladat XVII.

Kulturális támogatások (NEMZKUL 

pályázatok) 4 000 000                       4 000 000                4 000 000                

Kötelező feladat XVIII.

Önkormányzat Intézményi 

finanszírozási 1 708 771 145               1 433 771 145        275 000 000           -                        -                               1 708 771 145        

Önkormányzat összesen /I-

XVIII.-ig/:            2 163 358 651               10 000                      -                       1 559 359 936        275 000 000           -                        -                        236 011 209             2 070 371 145        -                             -                           66 187 140          26 790 366         -                        

1 905 871 511               10 000                      -                       1 555 359 936        275 000 000           -                        -                        51 011 209               1 881 371 145        -                             -                           -                          24 490 366         -                        

257 487 140                  -                             -                       4 000 000                -                             -                        -                        185 000 000             189 000 000           -                             -                           66 187 140          2 300 000           -                        

2 163 358 651               10 000                      -                       1 559 359 936        275 000 000           -                        -                        236 011 209             2 070 371 145        -                             -                           66 187 140          26 790 366         -                        

2 163 358 651               10 000                      -                        1 559 359 936        275 000 000           -                        -                        236 011 209             2 070 371 145        -                             -                           66 187 140          26 790 366         -                        

124 327 862                  48 204 411              -                        -                              9 669 485               1 300 000             35 148 757          30 005 209         

2 287 686 513               48 214 411              -                       1 559 359 936        275 000 000           -                        -                        236 011 209             2 070 371 145        9 669 485               1 300 000             101 335 897       56 795 575         -                        

2 025 259 373               43 274 411              -                       1 555 359 936        275 000 000           -                        -                        51 011 209               1 881 371 145        9 669 485               1 300 000             35 148 757          54 495 575         

262 427 140                  4 940 000                -                       4 000 000                -                             -                        -                        185 000 000             189 000 000           -                             -                           66 187 140          2 300 000           

2 287 686 513               48 214 411              -                       1 559 359 936        275 000 000           -                        -                        236 011 209             2 070 371 145        9 669 485               1 300 000             101 335 897       56 795 575         -                       

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kötelező+nem kötelező feladat

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kötelező+Nem kötelező feladat

Önkormányzat összesen

Intézmények saját bevételei:

Mindösszesen:

4a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  2022. évi bevételei

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2021. évi összesített bevételei

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához



1 Bevételek Összeg

2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 834 359 936

3 Intézményi működési bevétel (B4) 48 214 411

4 Működési célú átvett pénzeszköz (B6) 9 669 485

5 Működési bevétel összesen (5=2+3+4): 1 892 243 832

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 236 011 209

7 Felhalmozási bevétel (B5) 0

8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 1 300 000

9 Felhalmozási bevétel összesen (9=6+7+8): 237 311 209

10 Finanszírozási bevételek (B8): 158 131 472

11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11=5+9+10): 2 287 686 513

12 Kiadások

13 Személyi juttatások (K1) 1 301 421 098

14 Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 172 045 739

15 Dologi kiadások (K3) 404 044 295

16 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) -

17 Egyéb működési célú kiadások (K5) 56 528 275

18 Működési kiadások összesen (18=13+14+15+16+17): 1 934 039 407

19 Beruházások (K6) 187 317 431

20 Felújítások (K7) 151 329 675

21 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) -

22 Felhalmozási kiadások összesen (22=19+20+21) 338 647 106

23 Finanszírozási kiadások (K9) 15 000 000

24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (24=18+22+23): 2 287 686 513

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  2022. évi költségvetési mérlege 

közgazdasági tagolásban

4b. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről 

szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához
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I. M.R.O.Ö. Hivatala 6 815 000             4 623 000          5 650 000           5 900 000          6 000 000          6 000 000           6 000 000           6 000 000          6 000 000           6 000 000          7 000 000           8 320 058           74 308 058           

II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 4 200 000             3 000 000          3 000 000           3 800 000          3 800 000          3 800 000           3 800 000           3 800 000          3 800 000           3 800 000          3 800 000           4 020 800           44 620 800           

III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 18 000 000           18 000 000        18 000 000        21 661 810        21 311 605        19 798 455         19 798 455        19 798 455        21 798 455         21 798 455        21 798 455        21 798 469         243 562 614         

IV. Eleki Román Általános Iskola 13 198 882           13 198 882        13 198 882        13 198 882        13 198 882        13 198 883         13 198 883        13 198 883        13 198 883         13 198 883        13 198 883        13 198 883         158 386 591         

V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 19 480 912           24 895 542        24 895 543        25 318 293        24 905 543        24 905 542         34 573 293        25 318 293        31 494 511         27 017 112        26 137 107        26 137 113         315 078 804         

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda 19 727 722           19 727 722        19 727 722        19 727 722        19 727 722        19 727 722         19 727 722        19 727 722        19 727 722         19 727 722        19 727 722        19 727 726         236 732 668         

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 50 638 289           50 638 289        50 638 289        50 638 289        50 638 289        50 638 289         50 638 289        50 638 289        50 638 289         50 638 289        50 638 289        50 638 289         607 659 472         

VIII. Románvárosi Óvoda 9 062 789             12 000 000        13 000 000        13 150 000        13 000 000        13 000 000         13 000 000        14 200 000        13 000 000         13 000 000        13 000 000        13 337 211         152 750 000         

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 141 123 594         146 083 435      148 110 436      153 394 996     152 582 041      151 068 891       160 736 642      152 681 642     159 657 860       155 180 461     155 300 456      157 178 549       1 833 099 007      

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. (. ) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2022. évi kiadásainak ütemezése

5. melléklet
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I. M.R.O.Ö. Hivatala 8 298 058          5 000 000          5 800 000          5 800 000           5 800 000            5 800 000            5 800 000            5 800 000          5 800 000          5 800 000           5 800 000          8 810 000          74 308 058            

II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 3 751 800          3 000 000          3 000 000          3 900 000           3 900 000            3 900 000            3 900 000            3 900 000          3 900 000          3 900 000           3 900 000          3 669 000          44 620 800            

III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 34 689 788        18 889 060        18 889 060        19 011 190         19 011 190          19 011 190         19 011 190          19 011 190        19 011 190        19 011 190         19 011 190        19 005 186        243 562 614          

IV. Eleki Román Általános Iskola 13 198 882        13 198 882        13 198 882        13 198 882         13 198 882          13 198 883         13 198 883          13 198 883        13 198 883        13 198 883         13 198 883        13 198 883        158 386 591          

V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 16 511 498        18 511 498        40 292 475        25 077 682         33 634 402          25 864 465         25 864 465          25 864 466        25 864 465        25 864 465         25 864 465        25 864 458        315 078 804          

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda 19 727 722        19 727 722        19 727 722        19 727 722         19 727 722          19 727 722         19 727 722          19 727 722        19 727 722        19 727 722         19 727 722        19 727 726        236 732 668          

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 50 638 289        50 638 289        50 638 289        50 638 289         50 638 289          50 638 289         50 638 289          50 638 289        50 638 289        50 638 289         50 638 289        50 638 289        607 659 472          

VIII. Románvárosi Óvoda 8 738 142          12 750 000        15 300 000        12 200 000         18 300 000          12 200 000         12 200 000          12 200 000        12 200 000        12 200 000         12 200 000        12 261 858        152 750 000          

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 155 554 179     141 715 451      166 846 428      149 553 765       164 210 485        150 340 549       150 340 549        150 340 550      150 340 549      150 340 549       150 340 549     153 175 400      1 833 099 007       

5a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2022. évi bevételeinek ütemezése
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához
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I. Önkormányzat 28 500 000        18 350 000        45 300 000        45 600 000        55 600 000        35 200 000        66 228 472        46 000 000        35 000 000        38 300 000        21 000 000        19 509 034        454 587 506           
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I. Önkormányzat 28 500 000        18 350 000        45 300 000        45 600 000        55 600 000        35 200 000        66 228 472        46 000 000        35 000 000        38 300 000        21 000 000        19 509 034        454 587 506           

II. Intézmények összesen 141 123 594 146 083 435 148 110 436 153 394 996 152 582 041 151 068 891 160 736 642 152 681 642 159 657 860 155 180 461 155 300 456 157 178 549 1 833 099 007       

Mindösszesen: 169 623 594     164 433 435      193 410 436     198 994 996      208 182 041      186 268 891     226 965 114     198 681 642      194 657 860     193 480 461      176 300 456      176 687 583     2 287 686 513       

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi kiadásainak ütemezése

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és  intézményeinek 2022. évi kiadásainak ütemezése

6. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához
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I. Önkormányzat 140 000 027      44 845 000        8 000 000           26 250 000         40 000 000         89 928 472        26 250 000        38 000 000        10 054 345        23 145 000        3 732 528          4 382 134          454 587 506           
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I. Önkormányzat 140 000 027      44 845 000        8 000 000           26 250 000         40 000 000         89 928 472        26 250 000        38 000 000        10 054 345        23 145 000        3 732 528          4 382 134          454 587 506           

II. Intézmények összesen 155 554 179 141 715 451 166 846 428 149 553 765 164 210 485 150 340 549 150 340 549 150 340 550 150 340 549 150 340 549 150 340 549 153 175 400 1 833 099 007        

Mindösszesen: 295 554 206      186 560 451      174 846 428      175 803 765       204 210 485       240 269 021      176 590 549      188 340 550     160 394 894      173 485 549      154 073 077      157 557 534      2 287 686 513        

6a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. ( ) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és  intézményeinek 2022. évi bevételeinek ütemezése

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2022. évi bevételeinek ütemezése
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I. Önkormányzat 28 500 000        18 350 000        45 300 000        45 600 000        55 600 000        35 200 000        66 228 472        46 000 000        35 000 000        38 300 000        21 000 000        19 509 034        454 587 506           

II. Intézmények összesen 141 123 594 146 083 435 148 110 436 153 394 996 152 582 041 151 068 891 160 736 642 152 681 642 159 657 860 155 180 461 155 300 456 157 178 549 1 833 099 007       

III. KIADÁSOK ÖSSZESEN 169 623 594 164 433 435 193 410 436 198 994 996 208 182 041 186 268 891 226 965 114 198 681 642 194 657 860 193 480 461 176 300 456 176 687 583 2 287 686 513

IV. Önkormányzat 140 000 027 44 845 000 8 000 000 26 250 000 40 000 000 89 928 472 26 250 000 38 000 000 10 054 345 23 145 000 3 732 528 4 382 134 454 587 506

V. Intézmények összesen 155 554 179 141 715 451 166 846 428 149 553 765 164 210 485 150 340 549 150 340 549 150 340 550 150 340 549 150 340 549 150 340 549 153 175 400 1 833 099 007

VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 295 554 206 186 560 451 174 846 428 175 803 765 204 210 485 240 269 021 176 590 549 188 340 550 160 394 894 173 485 549 154 073 077 157 557 534 2 287 686 513

VII. Különbség 125 930 612 148 057 628 129 493 620 106 302 389 102 330 833 156 330 963 105 956 398 95 615 306 61 352 340 41 357 428 19 130 049 0

6b. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2022. évi költségvetéséről szóló  /2022. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
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Ikt. szám: 21/2022 

 

Tárgy: 2022. évi költségvetés 

 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Gyula 

Eminescu utca 1. 

5700 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2022. évi 

költségvetését 607 659 472,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: 

 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Eredeti előir. 2022 

Működési költségvetési támogatás                559 368 247     

Egyéb saját bevétel                  28 940 000     

Előző évi pénzmaradvány                  19 351 225     

Bevételek összesen                607 659 472     

Személyi jellegű kiadások                419 527 660     

Járulékok                  53 373 104     

Dologi kiadások összesen                122 408 708     

Felhalmozási célú kiadások                  12 350 000     

Kiadások összesen                607 659 472     

  

http://www.balcescu.hu/
mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu
mailto:economie@balcescu.sulinet.hu
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I. BEVÉTELEK 

1. Finanszírozási bevételek 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Rovat 
2022. évi terv 

Ft-ban 

Maradvány igénybevétele B813       19 351 225     

Központi, irányító szervi támogatás B816     559 368 247     

Finanszírozási bevételek B8     578 719 472     

 
A 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben 

meghatározott támogatási formák és az intézmény 2021. október 1.-i statisztikai létszáma, 

valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2021. évben intézményünk 

559 368 247,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. A növekedés a következőknek 

köszönhető: 

• nemzetiségi pótlék kivételével az összes jogcímnél 

 

 
Intézményünk 2021. évi pénzmaradványa 19 351 225,-Ft, mely összeg két részből tevődik 

össze: 630 643,- Ft INTERREG pályázat keretében megmaradt összeg, a fennmaradó pedig a 

működési költségvetési támogatás maradványa. 

Működési költségvetési támogatás

92%

Egyéb saját bevétel

5%

Előző évi pénzmaradvány

3%

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

ált. isk. 1-8.

évf.

gimnázium kollégium

285    
186    

67    

276    
188    

70    

Létszámok alakulása

2021. évi tény 2022. évi terv

2    

22    
15    

4    1    

PEDAGÓGUSOK

Gyakornok Ped. I. Ped. II. Mester Kutató

http://www.balcescu.hu/
mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu
mailto:economie@balcescu.sulinet.hu
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Költségvetési támogatás sorainak részletezése: 

 
gyerek 

létszám 

2021 

gyerek 

létszám 

2022 

tényleges 

ped. 

létszám 

támogatás-

Ft/szám. ped. 

létszám/év 

Ft/ hó Ft/év 

2022. évi központi 

költségvetésről szóló 

törvény megfelelő sorai 

ált. isk. 1-8. évf.          280              276                     5 461 000             15 852 069                190 224 833     8. melléklet 4. sor 

gimnázium          186              188                     5 801 000             11 279 722                135 356 667     8. melléklet 5. sor 

kollégium            67                70                     5 384 000               3 813 667                  45 764 000     8. melléklet 9. sor 

Pedagógusok bér és járuléktámogatása            371 345 500      

Min. ped. Ped. II. főiskola                  5                      467 690                  194 871                    2 338 450     8. melléklet 13. sor 

Min. ped. Ped. II. főiskola 2021                  1                      428 716                    35 726                       428 716      
Min. ped. Ped. II. egyetem                  7                      562 950                  304 931                    3 659 175     8. melléklet 14. sor 

Min. ped. Ped. II. egyetem 2021                  4                      516 038                  172 013                    2 064 150      
Min. ped. mester v. kutató főiskola                  1                   1 743 970                  145 331                    1 743 970     8. melléklet 15. sor 

Min. ped. mester v. kutató főiskola 2021                 -                     1 598 639                           -                                  -        
Min. ped. mester v. kutató egyetem                  3                   1 970 180                  558 218                    6 698 612     8. melléklet 16. sor 

Min. ped. Mester v. kutató egyetem 2021                 -                     1 805 998                           -                                  -        
Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz              14 165 907      
nemzetiségi pótlék 20-50%             1,00                      622 000                    51 833                       622 000     8. melléklet 19. sor 

nemzetiségi pótlék 50<%           36,30                      811 600               2 455 090                  29 461 080     8. melléklet 20. sor 

Nemzetiségi pótlék támogatása              30 083 080      

nevelő, okt. munkát segítők-ált. isk.             2,00                   3 878 000                  646 333                    7 756 000     8. melléklet 23. sor 

nevelő, okt. munkát segítők-kollégium             2,00                   3 878 000                  646 333                    7 756 000      

nevelő, okt. munkát segítők-ált. isk.-ped. végz.                 -                     3 878 000                           -                                  -        

nevelő, okt. munkát segítők-kollégium-ped. végz.             0,42                   3 878 000                  135 730                    1 628 760      

Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér és járulék támogatása              17 140 760      

működési támogatás          533              534                        210 000               9 333 333                112 000 000     8. melléklet 24. sor 

működési támogatás            112 000 000      

gyermekétkeztetés              6                       2 442 000               1 218 965                  14 633 000     8. melléklet 32. sor 

gyermekétkeztetés              14 633 000      

Költségvetési támogatás összesen:            559 368 247      

http://www.balcescu.hu/
mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu
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2. Saját bevételek 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Rovat 2022. évi terv 

Ft-ban 

Szolgáltatások ellenértéke B402          3 500 000     

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403             260 000     

Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) B405        16 000 000     

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406          4 860 000     

Általános forgalmi adó visszatérítése B407          4 320 000     

Működési bevételek B4        28 940 000     

Költségvetési bevételek B1-B7        28 940 000     

 

• 2022-re is tervezünk a szállás és a terembérlésből származó bevétellel, viszont mivel a 

járványügyi helyzet bizonytalan, így 2022. évre is az óvatosság elvét követtük. 

• Az étkezési térítési díjak tervezésénél is hasonló elvet követtünk. 

• 2022-ben tervezünk ÁFA visszatérítéssel is, amely a kiszámlázott étkezési díjak ÁFÁ-

jából arányosan visszajár az intézménynek. 

  

http://www.balcescu.hu/
mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu
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II. KIADÁSOK 

 
adatok Ft-ban 

Megnevezés Rovat 
2022. évi terv 

Ft-ban 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101         396 916 638     

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104             8 023 455     

Jubileumi jutalom K1106             1 689 975     

Közlekedési költségtérítés K1109             3 497 592     

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113             4 000 000     

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11         414 127 660     

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) 
K122             4 900 000     

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) K123                500 000     

Külső személyi juttatások K12             5 400 000     

Személyi juttatások összesen K1         419 527 660     

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2           53 373 104     

Szakmai anyagok beszerzése K311             3 700 000     

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             8 100 000     

Készletbeszerzés K31           11 800 000     

Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321             1 800 000     

Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322             1 600 000     

Kommunikációs szolgáltatások K32             3 400 000     

Közüzemi díjak K331           18 100 000     

Vásárolt élelmezés K332           44 000 000     

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334             2 518 708     

Közvetített szolgáltatások K335                260 000     

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336             5 000 000     

Személyi jellegű kiadások

69%

Járulékok

9%

Dologi kiadások 

össz.

20%

Felh.célú 

kiadások

2%

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA
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Megnevezés Rovat 
2022. évi terv 

Ft-ban 

Egyéb szolgáltatások K337             9 500 000     

Szolgáltatási kiadások K33           79 378 708     

Kiküldetések kiadásai K341                150 000     

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34                150 000     

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351           25 880 000     

Egyéb dologi kiadások K355             1 800 000     

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35           27 680 000     

Dologi kiadások K3         122 408 708     

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64             5 000 000     

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67             1 350 000     

Beruházások K6             6 350 000     

Ingatlanok felújítása K71             4 724 410     

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74             1 275 590     

Felújítások K7             6 000 000     

Költségvetési kiadások K1-K8         607 659 472     

 

 
 

 

 

 

 

419 527 660

53 373 104

122 408 708

6 350 000
6 000 000

391 455 407

55 839 521

101 361 699

16 315 750
4 158 519

2022. évi terv Ft-ban

2021. évi tény Ft-ban

http://www.balcescu.hu/
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1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék 

 

• Intézményünkben a tervezett 2022. évi személyi juttatások 2021. évi tény adatokhoz 

képest 7%-kal emelkedtek. A nagymértékű emelkedés a következőkkel indokolható: 

− A pedagógusok esetében a szakágazati pótlék növekedés. 

− A minősített pedagógusok kötelező átsorolása. 

− A kötelező soros lépések. 

− A garantált bérminimum és minimál bér emelkedés. 

− 2022-ben 1 fő 40 éves jubileumi jutalomra lesz jogosult. 

• A munkaadókat terhelő járulék 2022. január 1-től 13%-ra csökkent, ezzel magyarázható, 

hogy az előző évhez képest 4%-al csökkent az ezen a soron betervezett kiadás az előző 

évhez viszonyítva. 

• A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2021-es év teljesítési adatait vettük 

figyelembe. 

• Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek az érettségi vizsgák 

alkalmával felmerülő vizsgáztatók és felügyelők megbízási díjai, illetve ezen a soron 

jelentkezik a betegszabadságon lévők térítése is, melynek tervezesénél szintén az előző 

évi teljesítést vettük alapul. 

• Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a 

megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási 

szerződések alapján terveztük. 

 

 

2. Dologi kiadások 

 

• A dologi kiadások az előző évhez képest 21%-al emelkedtek. 

− Szakmai anyagok beszerzése soron a könyvtári könyvek, gyógyszerek, illetve az 

oktatáshoz kapcsolódó anyagok beszerzését tervezzük. 

− Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és 

kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. Ezek tervezésénél figyelembe vettük az 

előző évet, viszont emelnünk kellett ezeken a kiadásokon, mert a folyamatos 

fertőtlenítés, a tanulók minél tisztább, rendezettebb környezetének biztosítása miatt 

nagyban növekedtek ezen költségeink. 

− Az informatikai szolgáltatások jelentik a könyvelési programmal, menza programmal 

kapcsolatos kiadások, valamint az informatikai eszközpark javításának, 

szervizelésének díjait. 

− A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat. 

− A közüzemi díjak esetén 2021. évhez képest 25%-os emelkedéssel számoltunk, 

mivel mind a gáz, mint az áramdíjak nagy mértékben emelkedtek. 

− A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az 

étkezési díjakat egy évre állapítja meg. 2022-ben a nyersanyag árak változatlanok 

maradtak az előző évhez képest, viszont a rezsiköltségeken emelt a szolgáltató, így 

ezen költségeink tervezésénél mi is 20%-os emeléssel számoltunk az előző év 

teljesítéséhez viszonyítva. 

http://www.balcescu.hu/
mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu
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2021. 2022.
tény tervezett

Intézmény neve október 01. október 01.

óvoda 39 40
iskola 118 120

összesen 157 160

óvoda 43 40
iskola 71 69

összesen 114 109

óvoda 0 0
iskola 112 115

összesen 112 115

óvoda 65 80
iskola 122 115

összesen 187 195

ált. iskola 280 276
gimnázium 186 188
kollégium 67 70
összesen 466 464

óvoda 96 96
iskola 0 0

összesen 96 96

óvoda 243 256
iskola 703 695

gimnázium 186 188
kollégium 67 70

1132 1139

A kollégium létszám adata nincs benne az összesen létszám, mivel akkor már a létszámban duplán szerepelne.

Gyula, 2022. február 11.

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

Kétegyházi Román Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda

Necsevné Kósa Ildikó
köznev.intézm. gazdasági referense

5700 Gyula, Eminescu u. 1.

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI

Románvárosi Óvoda

összesen

N.B. Román Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium

Magdu Lucian Román Általnos 
Iskola és Óvoda (5830 Battonya, 

Fő u. 121.)

Bihar Román Nemzetiségi 
Kéttannyelvű Általános Iskola 

és Óvoda, Körösszakál, Piac tér 

Eleki Román Általános Iskola



                          Ikt.szám: ……….. /2022  

1 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata   
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1. 
képviseli: Kozma György Elnök 
törzskönyvi azonosító száma (PIR): 736460 
adószáma: 18382251-1-04 
mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről a 
 
„Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. 
székhelye: 5700 Gyula, Sáros u. 17. 
képviseli: Kovács Zsoltné 
nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma: Cg.04-09-008-398 
adószáma: 14440179-2-04 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 
Támogató a „Cronica” román nyelvű hetilap megjelentetésének támogatására a 2022. január 1. – 
2022. december 31. közötti időszakra …………….. Ft, azaz …………………….. forint’ 
költségvetési támogatást nyújt a …./2022.(…….) számú MROÖ Közgyűlési határozata értelmében. 
 
Támogató a 108/2021.(XII.9.) számú MROÖ Közgyűlési határozat értelmében, a Támogatott részére a 
folyamatos működés biztosítása érdekében, jelen szerződés keretében 4.059.832 Ft előleget biztosított, 
mely a 10402623-50505251-49531023 számú számlára történt átutalásra, amely az első negyedévi 
támogatási részletbe kerül beszámításra. 
 
A Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt 
Kedvezményezett részére az Áht. 48. § - 48/A. §-a és az 51. § (1) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 87. § rendelkezései szerint. 
 
1. Támogató a támogatást az Ávr. 87. §-a alapján, támogatási előlegként, négy egyenlő részletben  
- negyedévenként - egy összegben folyósítja Kedvezményezett részére a jelen szerződés aláírását követő 
15 napon belül Kedvezményezett Kereskedelmi és Hitelbank Banknál 10402623-50505251-49531023 
számon vezetett számlájára történő utalással.  A 108/2021.(XII.9.) számú MROÖ Közgyűlési határozat 
alapján előlegként átadott összeg az első negyedéves támogatás összegéből levonásra kerül. 
 
2. A támogatást a Kedvezményezett a 2022. január 1. és 2022. december 31. (adatlapon megadott 
két dátum) közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a jelen szerződés 
1. mellékletét képező Szakmai programjában (a továbbiakban: szakmai program) részletezett 
tevékenysége (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. 
melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: 
költségterv) meghatározott költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásának 
határideje: 2022. december 31. napja. 
 
3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az őt terhelő köztartozás összegét - az állami adó- és 
vámhatóság adatszolgáltatása alapján, az Ávr. 90. §-ában meghatározottak szerint - a Magyar 
Államkincstár az Áht. 51. § (2) bekezdése értelmében visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő 
bevételi számláján jóváírja. A visszatartásról a Kincstár tájékoztatja a Kedvezményezettet és a 
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Támogatót. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a visszatartás Kedvezményezett jelen szerződés 
keretében vállalt kötelezettségeit nem érinti.  
 

II. A támogatás nyújtásának feltételei, a Kedvezményezett nyilatkozatai és vállalásai 
 
4. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási 
igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, illetőleg, 
hogy a jelen szerződésben megjelölt tárgyban korábban vagy egyidejűleg támogatási igényt nem nyújtott 
be. 
 
5. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll 
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 
 
6. Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá 
jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek 
által történő ellenőrzéséhez. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a 
támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló 
elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a támogatás elszámolásával 
kapcsolatos iratok az alábbi címen fellelhetőek eredetben teljeskörűen: 

 
5700 Gyula, Sáros u. 17. 
 
7. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően, Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkozik arról, hogy az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel. Eszerint 
Kedvezményezett kijelenti, hogy 
 
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, azaz vonatkozásában az Ávr. 82. § 
(1)-(2) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn,  
 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül. Kedvezményezett az Áht. 55. §-ban foglaltak alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy Támogató vagy a Támogató nevében eljáró szervezet, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, az Áht. 55. § a)-c) pontjaiban foglalt adatait a támogatás 
folyósításától számított 5 (öt) évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény 
elévüléséig kezelje, illetőleg honlapján azokat közzétegye. 
 
c) vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.  
 
8. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn 
harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, továbbá - az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően, figyelemmel ugyanakkor az 
Ávr. 75. § (6a) bekezdésében foglaltakra - Kedvezményezett nyilatkozik arról is, hogy a támogatott 
tevékenység megvalósításához, illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott 
tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység 
megkezdéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, és azokat - a tevékenység 
megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt - legkésőbb a szakmai beszámolóval 
egyidejűleg Támogató rendelkezésére bocsátja. 
 
9. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően vállalja, hogy a Támogató 
által az Áht. 50/A. § szerint kikötött biztosítékot - Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 
megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést 
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tartalmazó nyilatkozatát - legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően Támogató rendelkezésére 
bocsátja. Kedvezményezett vállalja, hogy a biztosíték rendelkezésre állásáról a jelen támogatási 
jogviszony alapján fennálló kötelezettségei megszűnéséig gondoskodik.  
 
10. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján kijelenti, hogy a támogatás 
tekintetében adólevonási joggal rendelkezik, amellyel jelen támogatással összefüggő kiadások 
vonatkozásában élni kíván, tudomásul veszi továbbá, hogy ezen nyilatkozatára tekintettel Támogató az 
elszámolás során a bizonylatok nettó összegeit veszi alapul. 
 
11. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-ában, az 
Ávr. 98. §-ában és a jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. 
 
12. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a 
Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét 
nyilvánosságra hozza. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató a jelen támogatás, 
illetőleg Kedvezményezett Áht. 54/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, az Áht. 54/A. § szerint 
működtetett kincstári monitoring rendszer részére átadja, amely adatokat a monitoring rendszer 5 (öt) évig 
kezeli. 
 
13. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Támogató részére haladéktalanul írásban bejelenti, ha a 
törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul 
vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz tárgyalásra, amely a jogi 
személyisége megszűnését eredményezheti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a tudomására jutásától 
számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Támogató részére bejelenteni bármely, a Támogató elállási, 
felmondási vagy a támogatás visszavonására vonatkozó jogát érintő körülmény bekövetkezését, illetőleg a 
támogatás támogatási igényben, jogszabályban vagy a jelen szerződésben rögzített feltételei 
vonatkozásában bekövetkezett egyéb változást, így különösen azt, ha a támogatott tevékenység 
összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, vagy más 
adataiban változás következik be. Ilyen bejelentés esetén a Támogató - az Ávr. 97. § (2) bekezdésére 
tekintettel - a tudomásszerzést követő 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.  
 

III. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok 
 
14. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, köteles 
azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás 
lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat) 
olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a 
legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a 
Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a 
támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. 
 
15. Kedvezményezett az Ávr. 76. § (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy a támogatott 
tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a 200.000,- Ft (azaz kétszázezer forint) értékhatárt 
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag 
írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban visszaigazolt megrendelés is. 
Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése 
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.  
 
16. Kedvezményezett a költségtervben foglalt költségtételek között költségtételenként, a teljes 
költségvetési támogatási összeg legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékig saját hatáskörben 
átcsoportosíthat. Az esetleges átcsoportosítás mértékét és szükségességét Kedvezményezett a 
beszámolóban részletezni köteles. 
 
17. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon – az Ávr. 
102. § (1) bekezdésének megfelelően – a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló Támogató általi 
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elfogadásától számított 5 (öt) éven belül, a támogatásból vásárolt eszköz pedig a pénzügyi elszámolás és 
szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 (három) éven belül kizárólag a Támogató 
előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, 
továbbá, hogy ezen időszak alatt köteles gondoskodni azok fenntartásáról és állagmegóvásáról. Támogató a 
jóváhagyás megadását a Kedvezményezettet jelen szerződés alapján terhelő kötelezettségek átvállalásának 
biztosítása érdekében feltételhez kötheti. 
 
18.  Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a támogatásnak vagy egy részének felhasználása által a 
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység időtartama alatt bármilyen bevétele keletkezik, azt 
Kedvezményezett köteles a támogatási célra fordítani, és a felhasználással a jelen szerződésben 
foglaltak szerint Támogató részére elszámolni. 
 

IV. A beszámoló 
 
19. Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, illetve - 
amennyiben a támogatás kifizetése a beszámoló elfogadásához kötött - a megítélt költségvetési 
támogatás kifizethetősége érdekében köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a 
továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege 
visszatartásra kerül.  
Kedvezményezett köteles évente beszámolót készíteni (a 21. pontban meghatározott tartalommal) a 
támogatási összeg felhasználásáról. Amennyiben a Kedvezményezett nem nyújtja be a beszámolót, 
felhívásra nem nyújt be haladéktalanul hiánypótlást, a támogatást nem a céljának megfelelően használja fel, 
nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, úgy a Támogató jogosult a támogatás összegét 
visszakövetelni. A végbeszámoló benyújtásának határideje a felhasználási határidőt követő 30. nap. A 
beszámoló benyújtásának helye: MROÖ székhelye (5700 Gyula, Eminescu u. 1.) 
 
20. Pénzügyi elszámolás 
 
a) A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a szerződés 3. mellékletét képező számlaösszesítőt (a 
továbbiakban: számlaösszesítő). A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a 
támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az 
alábbi részletezés szerint: a szállító, illetőleg szolgáltató megnevezése, a számla vagy számlahelyettesítő 
bizonylat száma, a teljesítés megnevezése, ideje és összege (nettó, ÁFA illetve bruttó összeg 
megbontásban). A számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések 
egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítőt a Kedvezményezett képviseletére jogosult 
aláírásával kell ellátni és Támogató részére elszámoláskor átadni.  
 
b) A számlaösszesítőn túl a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó 
kiadásokról a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt igazoló 
dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. 
 
A pénzügyi elszámoláshoz valamennyi számviteli bizonylaton, számlán összeghatártól függetlenül -  
az eredeti bizonylatokon a Kedvezményezett köteles feltüntetni a következő Záradékot:  
 
 „Miniszterelnökség felé 
…………………………..Ft (azaz)…………………………………..forint) összeg a GF/JSZF/60/4/2022. 
iktatószámú támogatói okirat terhére elszámolva”.  Hiteles másolatként a Kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. 
 
c) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az 
arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés 
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a 
Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az 
Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.  
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d) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a 
pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott 
követelményeknek.  
 
e) Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósításához Kedvezményezett saját – egyéb - forrást is 
felhasznált, úgy a pénzügyi elszámolást arra vonatkozóan is köteles benyújtani. 
 
 
21. Szakmai beszámoló 
 
a) Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (foto)dokumentáltan 
tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, 
elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a 
költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére 
jogosult aláírásával kell ellátni és amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában 
(kiadvány, folyóirat, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentieken 
túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység 
megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát illetőleg, amennyiben a beruházással 
érintett ingatlan nem, vagy nem kizárólag a Kedvezményezett tulajdonában áll, a tulajdonos hozzájárulását, 
illetőleg annak 20. pont szerinti nyilatkozatát. 
 
22. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy a beszámoló nem megfelelő teljesítése esetén a 
Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a 
hiányok pótlására. A beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig korlátlanul hiánypótoltatható. A 
beszámoló elfogadásáról Támogató Kedvezményezettet az elfogadástól számított 30 napon belül írásban 
értesíti. 
 
23. Kedvezményezett köteles legkésőbb a beszámoló időpontjáig a támogatás fel nem használt részét 
(maradvány) - a VII. pontban foglaltak figyelembevételével - visszafizetni a Támogató részére.  
 
24. Kedvezményezett köteles a támogatás terhére elszámolni kívánt költségekről elkülönített számviteli 
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig 
megőrizni.  
 
25. Az Ávr. 93. § (2) bekezdésének megfelelően a Kedvezményezett a beszámolóban kizárólag a 
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti. Felek megállapodnak 
továbbá abban, hogy Kedvezményezett köteles külön nyilatkozni arról, hogy a feltüntetett költségek 
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes 
kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat 
hiányában a beszámoló nem fogadható el. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy nem számolhat 
el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt 
fedezetet. 
 
26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a szakmai programban és a 
költségtervben foglaltak teljesültek, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a 
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a Kedvezményezettnek a támogatott 
tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a 
Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak 
megfelelő mértékben megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült. 
 

V. A támogatás ellenőrzése 
 
27. A Támogató, a támogatás lebonyolításában részt vevő, illetve a jelen szerződés 9. pontjában 
megjelölt egyéb szervezetek a költségvetési támogatás felhasználását jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzés 
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kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes 
olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. 
 
28. Kedvezményezett, illetve a 30. pont szerinti közreműködők kötelesek a támogatás lebonyolításában 
részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen 
is segíteni.  A közreműködők ellenőrzés során történő együttműködéséért a Kedvezményezett felel. 
 

VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás 
 
29. Az Ávr. 88. § (3) bekezdésének megfelelően a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, 
amennyiben jogszabály azt előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az 
attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról Támogató haladéktalanul 
tájékoztatja Kedvezményezettet.  
 
30. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni vagy 
azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:  
 
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy a támogatási jogviszony 
fennállása alatt;  
 
b) az Ávr. 81. § -ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 
következik be, vagy jut a Támogató tudomására;  
 
c) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ennek 
következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni; 
  
d) Kedvezményezett a jelen szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem 
tesz eleget;  
 
e) Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;  
 
f) Kedvezményezett a Támogató által megjelölt póthatáridőn belül sem, illetve ismételten nem megfelelően 
teljesítette a beszámolási kötelezettségét; 
 
g) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 
biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; 
 
h) a Kedvezményezett a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint használja fel; 
 
i) a szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a 
támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és Kedvezményezett késedelmét ezen idő alatt írásban sem 
menti ki;  
 
j) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben 
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;  
 
k) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 
 
l) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más vonatkozó jogszabály 
előírásait megszegi. 
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VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése 
 
31. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatás visszavonása, a szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén 
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti 
ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt 
mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás 
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja (részletekben történő 
folyósítás esetén, a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a visszafizetési kötelezettség összegével 
megegyező támogatási részlet fizetési számlán történő jóváírásának napja azzal, hogy a számítást az utolsó 
részlet jóváírásának napjától visszafelé kell elvégezni). A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a 
Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 
napja.  
 
32. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a szerződés módosítása, felmondása, vagy az 
attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem 
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését a 34. pontban 
meghatározott kamatfizetés terhe mellett.  
 
33. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezik, a 
támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes. 
 
34. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti Kedvezményezettet. Kedvezményezett a 
visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak szerint és az abban megjelölt határidőig - 
határidő megjelölése hiányában a felszólítás kézhezvételét követő harmincadik napig - köteles teljesíteni. 
Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után az 
Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.  
 
35. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését - jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével - a 
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank-nál vezetett 10402623-26213381-00000000 számú fejezeti 
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára köteles teljesíteni.   
 
36. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem 
teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a Kedvezményezett által 
rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés 12. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás 
benyújtásával érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait 
az állami adóhatóság a Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be. 
 

VIII. Titoktartás 
 
37. A felet a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően 
tudomására jutott, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti 
minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített 
adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem 
jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és 
összegére, a támogatott tevékenység megvalósulási helyére vonatkozó információkat, illetve mindazon 
rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában jogszabály írja elő. 
Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is. 
 
38. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy a Támogatóra, különösen annak 
működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat, 
dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali 
érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, 
azzal, hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések 
megtételének. 
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39. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés lejárta, illetve 
bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban 
keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos 
jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni. 
 
40. A titoktartási kötelezettség Kedvezményezettet a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére 
tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A 40-43. pontokban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből, 
illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek 
kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az 
egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében 
felelőssége fennáll.  
 
41. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy az Infotv. 26-27. §-
aiban, és az 1. melléklet, III. 3. pontjában foglaltakat illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Támogató még az 
üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 
 

IX. Szerződés módosítása, megszűnése 
 
42. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban és - az Áht. 48/A. § (5) bekezdésében foglalt esetet 
kivéve - a Felek közös megállapodása alapján érvényes, az Ávr. 95. § (1) bekezdése alapján arra pedig csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható 
lett volna. Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a beszámoló benyújtására megállapított határidő 
lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján módosítható azzal, hogy 
amennyiben a módosítási kérelem valamely jelen szerződésben, illetőleg jogszabályban rögzített határidő 
meghosszabbítására vonatkozik, úgy annak az adott határidő lejártát megelőzően kell megérkeznie 
Támogatóhoz. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban - a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a 
jelen szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására. 
 
43. A jelen szerződést - az Áht. 48/A. § (5) bekezdése alapján - Támogató a Kedvezményezett javára 
egyoldalúan is módosíthatja. Módosításnak minősül e tekintetben az is, ha Támogató a Kedvezményezett 
45. pont szerinti szerződés-módosítási kérelmét tudomásul veszi, és arról Kedvezményezettet értesíti. 
 
44. Nem kell a szerződést módosítani, ha 
 
a) a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest 
előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg, 
 
b) a jelen szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték 
legalább 90%-át, 
 
Kedvezményezett a fenti körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Támogatót 
írásban tájékoztatni. A változás a bejelentés Támogató általi elfogadásával hatályosul.  
 
45. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli 
értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és 
azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött 
határidőn belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a 
szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés 
fenntartása. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a VII. pontban foglaltak megfelelően 
alkalmazandóak. 
 
46. A Támogató és a Kedvezményezett jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó értesítéseire, 
felszólításaira, továbbá a Támogató és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozatai 
megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. § (1)-(10) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni. 
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47. Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók: 
 
a) Támogató részéről: 
szakmai és pénzügyi kérdésekben: 
név:  
tel.:  
e-mail:  
 
 
b) Kedvezményezett részéről: 
szakmai és pénzügyi kérdésekben: 
név:  
tel.:  
e-mail:  
 
48. Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi iratot köteles a Kedvezményezett 
beszámolójának a jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni. 
 
49. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hivatkozott és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
50. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján 
kísérelik meg rendezni. 
 
A jelen szerződés 9 (kilenc) oldalból, 50 (ötven) folyamatosan számozott pontból és 3 (három) nevesített 
mellékletből áll. A jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írják alá, melyből 3 
(három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illet. 
 
1. melléklet: Szakmai program (Üzleti terv része) 
2. melléklet: Költségterv (Üzleti terv része) 
3. melléklet: Számlaösszesítő 
  
 
 
Kedvezményezett képviseletében: Támogató képviseletében: 
Kelt: Gyula, 2022. ……….. „…”     Kelt: Gyula, 2022. ………. „…” 
 
 
 ................................................................   ...............................................................  
                Kovács Zsoltné      Kozma György 
                    igazgató                                                                                               MROÖ elnök 
 
 
 Pénzügyileg ellenjegyzem: 
                Kelt: Gyula, 2022. ……….. „…” 
 
  ...............................................................   
  Hegedűs Zsolt 
   gazdasági vezető 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata   
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1. 
képviseli: Kozma György elnök 
törzskönyvi azonosító száma (PIR): 736460 
adószáma: 18382251-1-04 
mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről a 
 
Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége 
székhelye: 5700 Gyula, Dózsa György u. 8. 
képviseli: Magyar Péter Marius elnök 
nyilvántartási száma : 04-02-0000517 
ügyszám: 0400/Pk.60506/1989 
adószáma: 19058283-1-04 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 
 

I. A szerződés tárgya 
 
Támogató a „Foaia Românească” román nyelvű hetilap megjelentetésének támogatására a 2022. 
január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra ……………….. Ft, azaz 
…………………………………….’ költségvetési támogatást nyújt a …………………. számú 
MROÖ Közgyűlési határozata értelmében.  

A támogatás célja, hogy Kedvezményezett a „Foaia Românească” hetilapban – a múlt értékeit 
megőrizve - rendszeres és hiteles tudósítást közvetítsen a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata és intézményei, valamint az általa fenntartott oktatási intézményei tevékenységéről, 
illetve oktatási és kulturális rendezvényeiről, a helyi román nemzetiségi önkormányzatok, civil 
szervezetek, illetve román intézmények tevékenységéről és rendezvényeiről, valamint általában a 
hazai románság közéleti, egyházi és kulturális eseményeiről.   
 
Támogató a 108/2021.(XII.9.) számú MROÖ Közgyűlési határozat értelmében, a Támogatott részére a 
folyamatos működés biztosítása érdekében, jelen szerződés keretében 3.059.832 Ft előleget biztosított, 
mely a 10402623-26290407-00000000 számú számlára történt átutalásra, amely az első negyedévi 
támogatási részletbe kerül beszámításra. 
 
A Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt 
Kedvezményezett részére az Áht. 48. § - 48/A. §-a és az 51. § (1) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 87. § rendelkezései szerint. 
 
1. Támogató a támogatást az Ávr. 87. §-a alapján, támogatási előlegként, négy egyenlő részletben  
- negyedévenként - egy összegben folyósítja Kedvezményezett részére a jelen szerződés aláírását követő 
15 napon belül Kedvezményezett Kereskedelmi és Hitelbank-nál 10402623-26290407-00000000  
számon vezetett számlájára történő utalással.  A 108/2021. (XII.9.) számú határozat alapján előlegként 
átadott összeg az első negyedéves támogatás összegéből levonásra kerül. 
 
2. A támogatást a Kedvezményezett a 2021. január 1. és 2021. december 31. (adatlapon megadott 
két dátum) közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a jelen szerződés 
1. mellékletét képező Szakmai programjában (a továbbiakban: szakmai program) részletezett 
tevékenysége (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. 
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melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen: 
költségterv) meghatározott költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásának 
határideje: 2022. december 31. napja. 
 
3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az őt terhelő köztartozás összegét - az állami adó- és 
vámhatóság adatszolgáltatása alapján, az Ávr. 90. §-ában meghatározottak szerint - a Magyar 
Államkincstár az Áht. 51. § (2) bekezdése értelmében visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő 
bevételi számláján jóváírja. A visszatartásról a Kincstár tájékoztatja a Kedvezményezettet és a 
Támogatót. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a visszatartás Kedvezményezett jelen szerződés 
keretében vállalt kötelezettségeit nem érinti.  
 

II. A támogatás nyújtásának feltételei, a Kedvezményezett nyilatkozatai és vállalásai 
 
4. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási 
igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, illetőleg, 
hogy a jelen szerződésben megjelölt tárgyban korábban vagy egyidejűleg támogatási igényt nem nyújtott 
be. 
 
5. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll 
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 
 
6. Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá 
jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek 
által történő ellenőrzéséhez. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a 
támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló 
elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a támogatás elszámolásával 
kapcsolatos iratok az alábbi címen fellelhetőek eredetben teljes körűen: 
 
5700 Gyula, Dózsa György utca 8.szám 
 
7. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően, Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkozik arról, hogy az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel. Eszerint 
Kedvezményezett kijelenti, hogy 
 
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, azaz vonatkozásában az Ávr. 82. § 
(1)-(2) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn,  
 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül. Kedvezményezett az Áht. 55. §-ban foglaltak alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy Támogató vagy a Támogató nevében eljáró szervezet, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, az Áht. 55. § a)-c) pontjaiban foglalt adatait a támogatás 
folyósításától számított 5 (öt) évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény 
elévüléséig kezelje, illetőleg honlapján azokat közzétegye. 
 
c) vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.  
 
8. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn 
harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, továbbá - az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően, figyelemmel ugyanakkor az 
Ávr. 75. § (6a) bekezdésében foglaltakra - Kedvezményezett nyilatkozik arról is, hogy a támogatott 
tevékenység megvalósításához, illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott 
tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység 
megkezdéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, és azokat - a tevékenység 



                          Ikt.szám: …………./2022  

3 
 

megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt - legkésőbb a szakmai beszámolóval 
egyidejűleg Támogató rendelkezésére bocsátja. 
 
9. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően vállalja, hogy a Támogató 
által az Áht. 50/A. § szerint kikötött biztosítékot - Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 
megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést 
tartalmazó nyilatkozatát - legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően Támogató rendelkezésére 
bocsátja. Kedvezményezett vállalja, hogy a biztosíték rendelkezésre állásáról a jelen támogatási 
jogviszony alapján fennálló kötelezettségei megszűnéséig gondoskodik.  
 
10. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján kijelenti, hogy a támogatás 
tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, tudomásul veszi továbbá, hogy ezen nyilatkozatára 
tekintettel Támogató az elszámolás során az általa benyújtott bizonylatok bruttó összegeit veszi alapul. 
 
11. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-ában, az 
Ávr. 98. §-ában és a jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. 
 
12. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a 
Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét 
nyilvánosságra hozza. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató a jelen támogatás, 
illetőleg Kedvezményezett Áht. 54/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, az Áht. 54/A. § szerint 
működtetett kincstári monitoring rendszer részére átadja, amely adatokat a monitoring rendszer 5 (öt) évig 
kezeli. 
 
13. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Támogató részére haladéktalanul írásban bejelenti, ha a 
törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul 
vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz tárgyalásra, amely a jogi 
személyisége megszűnését eredményezheti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a tudomására jutásától 
számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Támogató részére bejelenteni bármely, a Támogató elállási, 
felmondási vagy a támogatás visszavonására vonatkozó jogát érintő körülmény bekövetkezését, illetőleg a 
támogatás támogatási igényben, jogszabályban vagy a jelen szerződésben rögzített feltételei 
vonatkozásában bekövetkezett egyéb változást, így különösen azt, ha a támogatott tevékenység 
összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, vagy más 
adataiban változás következik be. Ilyen bejelentés esetén a Támogató - az Ávr. 97. § (2) bekezdésére 
tekintettel - a tudomásszerzést követő 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.  
 

III. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok 
 
14. Kedvezményezett jogosult a Támogató által nyújtott támogatást – a támogatási cél megvalósítása 
érdekében - átadni Kedvezményezett szervezeti egysége az „Editura Noi Román Lap és Könyvkiadó” 
végkedvezményezett, mint a „Foaia românească” néven megjelenő hetilap kiadója számára. 
15. A Kedvezményezett a 14. pontban foglaltakra figyelemmel a Támogatási Szerződés alapján általa a 
Támogatónak benyújtandó pénzügyi elszámolásban és szakmai beszámolóban jogosult az „Editura Noi 
Román Lap és Könyvkiadó” nevére kiállított és általa kifizetett számlákat beállítani és szerepeltetni 
valamint utalni arra, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott cél a kiadó, mint a Kedvezményezett 
szervezeti egysége tevékenysége útján valósul meg. 
16. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, köteles 
azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás 
lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat) 
olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a 
legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a 
Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a 
támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. 
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17. Kedvezményezett az Ávr. 76. § (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy a támogatott 
tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a 200.000,- Ft (azaz százezer forint) értékhatárt 
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag 
írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban visszaigazolt megrendelés is. 
Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése 
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.  
 
18. Kedvezményezett a költségtervben foglalt költségtételek között költségtételenként, a teljes 
költségvetési támogatási összeg legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékig saját hatáskörben 
átcsoportosíthat. Az esetleges átcsoportosítás mértékét és szükségességét Kedvezményezett a 
beszámolóban részletezni köteles. 
 
19. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon – az Ávr. 
102. § (1) bekezdésének megfelelően – a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló Támogató általi 
elfogadásától számított 5 (öt) éven belül, a támogatásból vásárolt eszköz pedig a pénzügyi elszámolás és 
szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 (három) éven belül kizárólag a Támogató 
előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, 
továbbá, hogy ezen időszak alatt köteles gondoskodni azok fenntartásáról és állagmegóvásáról. Támogató a 
jóváhagyás megadását a Kedvezményezettet jelen szerződés alapján terhelő kötelezettségek átvállalásának 
biztosítása érdekében feltételhez kötheti. 
 
20.  Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a támogatásnak vagy egy részének felhasználása által a 
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység időtartama alatt bármilyen bevétele keletkezik, azt 
Kedvezményezett köteles a támogatási célra fordítani, és a felhasználással a jelen szerződésben 
foglaltak szerint Támogató részére elszámolni. 
 

IV. A beszámoló 
 
21. Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, illetve - 
amennyiben a támogatás kifizetése a beszámoló elfogadásához kötött - a megítélt költségvetési 
támogatás kifizethetősége érdekében köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a 
továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege 
visszatartásra kerül.  
Kedvezményezett köteles évente beszámolót készíteni (a 23. pontban meghatározott tartalommal) a 
támogatási összeg felhasználásáról.  Amennyiben a Kedvezményezett nem nyújtja be a beszámolót, 
felhívásra nem nyújt be haladéktalanul hiánypótlást, a támogatást nem a céljának megfelelően használja fel, 
nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, úgy a Támogató jogosult a támogatás összegét 
visszakövetelni. A végbeszámoló benyújtásának határideje a felhasználási határidőt követő 30. nap. A 
beszámoló benyújtásának helye: MROÖ székhelye (5700 Gyula, Eminescu u. 1.) 
 
22. Pénzügyi elszámolás 
 
a) A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a szerződés 3. mellékletét képező számlaösszesítőt (a 
továbbiakban: számlaösszesítő). A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a 
támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az 
alábbi részletezés szerint: a szállító, illetőleg szolgáltató megnevezése, a számla vagy számlahelyettesítő 
bizonylat száma, a teljesítés megnevezése, ideje és összege (nettó, ÁFA illetve bruttó összeg 
megbontásban). A számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések 
egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítőt a Kedvezményezett képviseletére jogosult 
aláírásával kell ellátni és Támogató részére elszámoláskor átadni.  
 
b) A számlaösszesítőn túl a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó 
kiadásokról a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt igazoló 
dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait.  
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Az eredeti bizonylatokon – a számla összegétől függetlenül - a Kedvezményezett köteles az alábbi 
záradékot feltüntetni:   
„Miniszterelnökség felé …………………………..Ft (azaz)…………………………………..forint) összeg 
a GF/JSZF/60/4/2022. iktatószámú támogatói okirat terhére elszámolva”. Hiteles másolatként a 
Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat 
fogadható el. 
 
c) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az 
arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés 
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a 
Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az 
Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.  
 
d) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a 
pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott 
követelményeknek.  
 
23. Szakmai beszámoló 
 
a) Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (foto)dokumentáltan 
tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, 
elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a 
költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére 
jogosult aláírásával kell ellátni és amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában 
(kiadvány, folyóirat, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentieken 
túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység 
megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát illetőleg, amennyiben a beruházással 
érintett ingatlan nem, vagy nem kizárólag a Kedvezményezett tulajdonában áll, a tulajdonos hozzájárulását, 
illetőleg annak 20. pont szerinti nyilatkozatát. 
 
24. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy a beszámoló nem megfelelő teljesítése esetén a 
Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a 
hiányok pótlására. A beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig korlátlanul hiánypótoltatható. A 
beszámoló elfogadásáról Támogató Kedvezményezettet az elfogadástól számított 30 napon belül írásban 
értesíti. 
 
25. Kedvezményezett köteles legkésőbb a beszámoló időpontjáig a támogatás fel nem használt részét 
(maradvány) - a VII. pontban foglaltak figyelembevételével - visszafizetni a Támogató részére.  
 
26. Kedvezményezett köteles a támogatás terhére elszámolni kívánt költségekről elkülönített számviteli 
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig 
megőrizni.  
 
27. Az Ávr. 93. § (2) bekezdésének megfelelően a Kedvezményezett a beszámolóban kizárólag a 
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti. Felek megállapodnak 
továbbá abban, hogy Kedvezményezett köteles külön nyilatkozni arról, hogy a feltüntetett költségek 
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes 
kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat 
hiányában a beszámoló nem fogadható el. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy nem számolhat 
el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt 
fedezetet. 
 
28. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a szakmai programban és a 
költségtervben foglaltak teljesültek, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a 
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a Kedvezményezettnek a támogatott 
tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a 
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Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak 
megfelelő mértékben megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült. 
 

V. A támogatás ellenőrzése 
 
29. A Támogató, a támogatás lebonyolításában részt vevő, illetve a jelen szerződés 9. pontjában 
megjelölt egyéb szervezetek a költségvetési támogatás felhasználását jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzés 
kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes 
olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. 
 
30. Kedvezményezett, illetve a 30. pont szerinti közreműködők kötelesek a támogatás lebonyolításában 
részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen 
is segíteni.  A közreműködők ellenőrzés során történő együttműködéséért a Kedvezményezett felel. 
 

VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás 
 
31. Az Ávr. 88. § (3) bekezdésének megfelelően a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, 
amennyiben jogszabály azt előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az 
attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról Támogató haladéktalanul 
tájékoztatja Kedvezményezettet.  
 
32. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni vagy 
azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:  
 
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy a támogatási jogviszony 
fennállása alatt;  
 
b) az Ávr. 81. § -ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 
következik be, vagy jut a Támogató tudomására;  
 
c) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ennek 
következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni; 
  
d) Kedvezményezett a jelen szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem 
tesz eleget;  
 
e) Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;  
 
f) Kedvezményezett a Támogató által megjelölt póthatáridőn belül sem, illetve ismételten nem megfelelően 
teljesítette a beszámolási kötelezettségét; 
 
g) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 
biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; 
 
h) a Kedvezményezett a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint használja fel; 
 
i) a szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a 
támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és Kedvezményezett késedelmét ezen idő alatt írásban sem 
menti ki;  
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j) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben 
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;  
 
k) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 
 
l) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más vonatkozó jogszabály 
előírásait megszegi. 

VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése 
 
33. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatás visszavonása, a szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén 
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti 
ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt 
mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás 
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja (részletekben történő 
folyósítás esetén, a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a visszafizetési kötelezettség összegével 
megegyező támogatási részlet fizetési számlán történő jóváírásának napja azzal, hogy a számítást az utolsó 
részlet jóváírásának napjától visszafelé kell elvégezni). A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a 
Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 
napja.  
 
34. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a szerződés módosítása, felmondása, vagy az 
attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem 
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését a 34. pontban 
meghatározott kamatfizetés terhe mellett.  
 
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezik, a 
támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes. 
 
36. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti Kedvezményezettet. Kedvezményezett a 
visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak szerint és az abban megjelölt határidőig - 
határidő megjelölése hiányában a felszólítás kézhezvételét követő harmincadik napig - köteles teljesíteni. 
Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után az 
Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.  
 
37. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését - jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével - a 
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank-nál vezetett 10402623-26213381-00000000 számú fejezeti 
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára köteles teljesíteni.   
 
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem 
teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a Kedvezményezett által 
rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés 12. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás 
benyújtásával érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait 
az állami adóhatóság a Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be. 
 

VIII. Titoktartás 
 
39. A felet a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően 
tudomására jutott, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti 
minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített 
adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem 
jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és 
összegére, a támogatott tevékenység megvalósulási helyére vonatkozó információkat, illetve mindazon 
rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában jogszabály írja elő. 
Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is. 
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40. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy a Támogatóra, különösen annak 
működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat, 
dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali 
érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, 
azzal, hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések 
megtételének. 
 
41. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés lejárta, illetve 
bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban 
keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos 
jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni. 
 

42. A titoktartási kötelezettség Kedvezményezettet a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére 
tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A 40-43. pontokban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből, 
illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek 
kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az 
egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében 
felelőssége fennáll.  

 
43. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy az Infotv. 26-27. §-
aiban, és az 1. melléklet, III. 3. pontjában foglaltakat illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Támogató még az 
üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 

IX. Szerződés módosítása, megszűnése 
 

44. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban és - az Áht. 48/A. § (5) bekezdésében foglalt esetet 
kivéve - a Felek közös megállapodása alapján érvényes, az Ávr. 95. § (1) bekezdése alapján arra pedig csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható 
lett volna. Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a beszámoló benyújtására megállapított határidő 
lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján módosítható azzal, hogy 
amennyiben a módosítási kérelem valamely jelen szerződésben, illetőleg jogszabályban rögzített határidő 
meghosszabbítására vonatkozik, úgy annak az adott határidő lejártát megelőzően kell megérkeznie 
Támogatóhoz. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban - a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a 
jelen szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására. 
 

45. A jelen szerződést - az Áht. 48/A. § (5) bekezdése alapján - Támogató a Kedvezményezett javára 
egyoldalúan is módosíthatja. Módosításnak minősül e tekintetben az is, ha Támogató a Kedvezményezett 
45. pont szerinti szerződés-módosítási kérelmét tudomásul veszi, és arról Kedvezményezettet értesíti. 
 

46. Nem kell a szerződést módosítani, ha 
 

a) a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest 
előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg, 
 

b) a jelen szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték 
legalább 90%-át, 
 
Kedvezményezett a fenti körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Támogatót 
írásban tájékoztatni. A változás a bejelentés Támogató általi elfogadásával hatályosul.  
 

47. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli 
értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és 
azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött 
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határidőn belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a 
szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés 
fenntartása. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a VII. pontban foglaltak megfelelően 
alkalmazandóak. 
 

48. A Támogató és a Kedvezményezett jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó értesítéseire, 
felszólításaira, továbbá a Támogató és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozatai 
megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. § (1)-(10) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni. 
 
49. Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók: 
 
a) Támogató részéről: 
szakmai és pénzügyi kérdésekben: 
név:  
tel.:  
e-mail:  
 
b) Kedvezményezett részéről: 
szakmai és pénzügyi kérdésekben: 
név:  
tel.:  
e-mail:  
 
50. Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi iratot köteles a Kedvezményezett 
beszámolójának a jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni. 
 
51. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hivatkozott és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
52. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján 
kísérelik meg rendezni. 
 
A jelen szerződés 9 (kilenc) oldalból, 52 (ötvenkettő) folyamatosan számozott pontból és 3 (három) 
nevesített mellékletből áll. A jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban írják alá, melyből 2 
(kettő) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illet. 
 
1. melléklet: Szakmai program 
2. melléklet: Költségterv 
3. melléklet: Számlaösszesítő 
 
  
Kedvezményezett képviseletében: Támogató képviseletében: 
Kelt: Gyula, 2022. ………. „…”          Kelt: Gyula, 2022. …….. „…” 
 
 ................................................................   ...............................................................  
          Magyar Péter Marius      Kozma György 
                MRKSZ elnök                                                                                            MROÖ elnök 
 
 Pénzügyileg ellenjegyzem: 
                 Kelt: Gyula, 2022. ……. „…” 
 
  ...............................................................  
  Hegedűs Zsolt 
        Gazdasági vezető  
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A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

szabályzata 

civil szervezetek, egyházi szervezetek és települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásáról 

 
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: 
Önkormányzat) az önkormányzat által támogatható civil szervezetek, egyházi szervezetek és 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: civil és egyéb szervezetek) 
támogatásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg. 

 
I. Általános rendelkezések 

 
1.A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat a civil és egyéb szervezetek működésének  
erősítése, a civil és egyéb szervezeteknek a nemzetiségi közügyek vonatkozásában fennálló 
társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az Önkormányzattal való együttműködés 
előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 
előírásainak megfelelően szabályozza a civil és egyéb szervezetek támogatását. 

 
2. Az Önkormányzat elismeri és támogatja a civil és egyéb szervezeteknek a román nemzetiségi 
közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a román nemzetiségi kultúra és közművelődés, az 
oktatás-nevelési tevékenység, az egyházügyi feladatok, a hagyományápolás megteremtése 
terén, továbbá az egészséges életmód, sport és az esélyegyenlőség érdekében végzett 
tevékenységet.  

 
3. Az Önkormányzat mindenkori anyagi lehetőségeitől függően a 2. pontban  megfogalmazott 
célok megvalósulása érdekében a civil és egyéb szervezetek számára a jelen szabályzat keretei 
között, azonos feltételek mellett a költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosíthat a 
Magyarország területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon 
nyilvántartásba vett civil szervezetek rendezvényeire és működésére, amelyeknek célja a román 
nemzetiségi közügyek megvalósulásának elősegítése, a románság identitásának megőrzése, a 
román anyanyelv ápolása.  

4. Ugyanezen célok megvalósítása érdekében támogathatja a Magyarország területén működő 
egyházi szervezeteket, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működését 
és programjait.  

5. A támogatásra jogosult szervezetek körét az Önkormányzat – a rotáció elve alapján – évente 
a pályázati kiírás elfogadásáról szóló határozatában állapítja meg. 

6. A támogatásokra felhasználható előirányzat összegét a közgyűlés évente költségvetési 
határozatában állapítja meg. 
 

II. Értelmező rendelkezések 
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1.  E szabályzat alkalmazásában: 
1.1.  a civil és egyéb szervezetek  működésével kapcsolatos költségek különösen: 
a)   utazási költség, fellépő ruházat, sportmez, cipő, sportszerek,  nyomtatvány, irodaszer, 

nevezési díj, a program, rendezvény megszervezésével kapcsolatos költségek, 
b)  fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy 

gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok,  
c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, 

programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök, stb.) 
d) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei, 
e) egyéb költségek (minden olyan költség, amely a támogatott szervezet működését és a 2. 

pontban meghatározott célok elérését elősegíti).  
f) nem minősül működési költségnek a felújítással, beruházással kapcsolatos költség, 

valamint a tárgyi eszközök beszerzésének költsége. 
  
2. civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, 

valamint alapítvány. A civil szervezettel esik egy tekintet alá az egyházi szervezet, valamint a 
települési és területi  nemzetiségi önkormányzat. 

 
3. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat), 

bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés, államkincstári 
törzskönyvi bejegyzés, a működést bizonyító bármely irat. 

 
4. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, mind 

formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviseletre jogosult személy teljesítést 
igazoló nyilatkozatával ellátott számla. 

 
5. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az 

országgyűlési választáson történő jelöltállítás, a megyei önkormányzat vagy települési 
önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, polgármester jelölése. 
 

III. A támogatásokról 
 

1.Az Önkormányzat pénzbeli támogatást nyújthat - a jelen szabályzatban meghatározott 
feltételekkel rendelkező - civil és egyéb szervezetek számára. 

 
2.  Az Önkormányzat a civil és egyéb szervezetek számára pályázati eljárás keretében, 
céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat. 
Támogatásban részesíthető az a civil és egyéb szervezet, amely a román nemzetiséget érintő 
programhoz, tevékenységhez vagy működéshez, működésének elősegítését szolgáló feltételek 
biztosítására kéri a támogatást. 

 
3. Támogatásban nem részesíthetők a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek. 
 
4. A pénzbeli támogatásokról a költségvetési határozatban évente meghatározott összeg terhére 
a közgyűlés  pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg felosztásáról. 

 
IV. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 
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1.A pályázati támogatás rendszere egységes. Civil szervezet, egyházi szervezet, valamint 
települési és területi nemzetiségi önkormányzat pályázati eljáráson kívül nem támogatható.  
Pályázat a pályázati kiírás tartalma szerint, továbbá a csatolandó mellékletek becsatolásával 
nyújtható be. 

 
2. A pályázati felhívásról és a támogatások mértékéről a közgyűlés dönt. Az önkormányzati 
bizottságok véleményezik a döntési javaslatot. 

3. A pályázati felhívást a közgyűlés évente az éves költségvetés elfogadását követően, de 
legkésőbb május 31. napig határozza meg, és azt közzéteszi az Önkormányzat honlapján. 

4. A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati felhívás közzétételétől számított 30 nap, de 
legkésőbb minden költségvetési év június 30. napja. 

 
5. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

                a) a pályázati felhívást kiíró megnevezését; 
                b) a pályázat célját, 
                c) a pályázat benyújtására jogosultak körét, 
                d) a pályázat tartalmi elemeit, 
                e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, 

                   f) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, 
                g) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, 

 
6. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, 
elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát 
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó 
számlaszámát, 
c) a pályázat nevét, 
d) az igényelt támogatás célját, az igényelt összeget, 
e) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, 
f) a pályázati cél  megvalósításának kezdő és befejező időpontját. 

 
7. A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) a civil és egyéb szervezet alapdokumentumának másolata, 
b) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil és egyéb szervezet a 
támogató ellenőrzéséhez, valamint a szervezet adatainak a támogatási eljárás során 
történő kezeléséhez hozzájárul, a szabályzat 2. függeléke szerinti tatalommal. 

                
8. A pályázatokat írásban, egy példányban a 6. pont szerinti tartalommal és formában kell 
benyújtani, a 7. pontban meghatározott mellékletek egyidejű becsatolása mellett. 

 
9. Hiányos pályázat esetén hiánypótlásnak helye nincs, a pályázó az adott évi pályázati 
eljárásból kizárásra kerül. 
 

V. A pályázatok elbírálása 
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1.A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat bírálja el, az önkormányzati bizottságok előzetes 
véleménye alapján. 

 
2. A pályázat elbírálásának szempontjai: 
a) a programok, rendezvények céljának közérdekű jellege, fontossága, 
b) a programon, rendezvényen résztvevők száma, 
c)  a megvalósítás a román nemzetiséghez tartozók nagy számát elérő-e, 
d) előnyt élvez az a program, rendezvény, amely a román nemzetiséghez tartozók nagy 
számát éri el. 
e) előző évi támogatás esetén a támogatási összeget rendeltetésszerűen használta fel és a jelen 
szabályzat szerint szabályosan elszámolt. 
 
3. Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil és egyéb szervezet, amely 

a) a benyújtott  pályázati dokumentációjában  megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltatott, 
b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az e szabályzatban meghatározottakat, 
c) az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, 
d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően 

használta fel, 
e) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik. 
 

4. A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: 
a) a támogatott szervezet pontos megnevezését, 
b) a támogatás célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, a megvalósítás kezdő 

és befejező időpontját, 
c) a támogatás összegét, 
d) a támogatással történő elszámolás határidejét. 

 
VI.  A pályáztatás nyilvánossága 

 
1. A civil és egyéb szervezet részére biztosított támogatásokról tájékoztatót – a támogatási 
döntést követő 5 napon belül -  közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján. 

                             
2. A tájékoztatónak tartalmaznia kell: 

                a) a támogatott szervezet megnevezését, 
                b) a támogatás célját, 
                c) a támogatás összegét. 
 
VII.  A támogatás 

 
1.A támogatásról szóló döntés alapján a civil és egyéb szervezettel támogatási szerződést kell 
kötni. A támogatás összegét a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell 
a támogatott számlájára utalni. 

 

2. A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a. a szerződést kötő felek pontos megnevezése, 
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b. a támogatásról szóló döntés száma,  
c. a támogatott tevékenység, program konkrét meghatározását, 
d. a támogatás összegét, 
e. a támogatás felhasználásának célját, 
f. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, 
g. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját,  
h. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, 
i. a jogosulatlanul igénybe vett, ill. nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás 

jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, 
j. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó 

bizonylatok megőrzésének határidejét, 
k. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások 

támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, 
l. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás eseteit, valamint a támogatás 

visszavonásának okait. 
m. a támogatott tájékoztatási kötelezettségét a támogatási cél megvalósulásával és minden, 

a támogatást érintő körülményről, 

3.A támogatás csak az Önkormányzat döntésében és az az alapján kötött támogatási 
szerződésben megjelölt célra használható fel. Amennyiben a támogatott szervezet a támogatás 
összegét – bármely okból - nem tudja, vagy nem kívánja felhasználni, úgy jogosult a 
támogatásról lemondani és a támogatás összegét haladéktalanul visszautalni az Önkormányzat 
számára.  

 
VIII. A támogatással történő elszámolás 
 

1.A civil és egyéb szervezet a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben 
meghatározott teljesítési határidőt követő 30 napon belül köteles elszámolni, legkésőbb a 
tárgyév december 31. napjáig.  A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell 
mellékelni, a szabályzat 3. függeléke szerinti tartalommal. 
 
2. A benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi, az 
elszámolás benyújtását követő első ülésén. A Pénzügyi Bizottság ellenőrzi a valós 
adatszolgáltatást és a rendeltetésszerű felhasználást. 

 
3. A benyújtott számlákról bizonylat-összesítőt kell készíteni, a 4. függelék szerinti 
tartalommal.  A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell 
vezetni, hogy „„ ….Ft   a Magyarországi  Románok Országos Önkormányzatával kötött 
támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a civil és egyéb szervezet 
képviseletére jogosult személy aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, 
majd a másolatra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, 
valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal. 

 
4. Amennyiben a támogatott határidőre  a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul, de 
legkésőbb tárgyévet követő év január 15. napjáig visszafizetni. 
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5. Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást 
nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem 
rendeltetésszerűen felhasznált részét haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési felhívásban 
meghatározott időpontig visszafizetni. 

 
6. Amennyiben a támogatás odaítélését követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem 
volt jogosult a támogatás igénybevételére, úgy az 5. pont rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
7. A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás szöveges részletezése, magyarázata, melyben 
ki kell térni a támogatott működés, tevékenység, program, rendezvény teljes költségvonzatának 
ismertetésére, a rendelkezésre álló önerő részletezésére, valamint a támogatás felhasználására. 

 
8. A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség 
teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket. 

 
9. A szakmai beszámolót az alábbi elemekkel kell elkészíteni: 
 

a) A szervezet megnevezése, címe (székhely, telefon, internetes oldal, e-mail cím), 
vezetőjének neve, elérhetősége (különös tekintettel, ha változás történt a fenti adatokban). 

 
b) A szervezet fő tevékenységének megnevezése. 
 
c) A támogatott tevékenység, program végrehajtásának eredménye, – amennyiben nem, vagy 

csak részben valósult meg – eddigi tapasztalatai, teljesíthetőségének lehetőségei. A megjelölt 
célokat sikerült-e a várakozásoknak megfelelően teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá 
az önkormányzat támogatása. 

 
d) A támogatott tevékenység, program közvetlen résztvevőinek száma, és az összes érintett 

becsült száma. 
 
e) A támogatott tevékenység/ program jellege (szűk közösséget érint, a lakosság széles rétegét 

érinti, több települést is érint, stb.). 
 

 f) A támogatott tevékenység/program egyszeri, vagy több évben is megismételhető, 
megvalósítható. 

 
 g) Jövőbeni tervek, célok rövid leírása, azok megvalósításának lehetőségei.  
 h) Egyéb tapasztalatok, vélemények, fontosnak tartott információk. 

 
IX. Záró rendelkezések 

 
Jelen szabályzat  2022.  március 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 39/2021. 
(V. 31.) elnöki döntés. 

 
Gyula, 2022. február 28. 

 
Kozma György 

elnök 



 
1. függelék 

 

 

Román nemzetiségi civil szervezetek, egyesületek1 

A Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

Az Eleki Románokért Egyesület 5742 Elek, Gerolzhofen utca 16. A. 

Battonyai Románok Nemzetiségi 
Egyesülete 5830 Battonya, Hunyadi u. 40. 

Budapesti Román Egyesület 1064 Budapest, Rózsa utca 48. II./18/A. 

Eleki Román Hagyományőrző 
Táncegyesület 5742 Elek, Pöltenberg utca 55. 

Fővárosi Román Ortodox Nők 
Egyesülete 1075 Budapest, Holló utca 8. 1. 

Gyulai Román Nyugdíjasok 
Klubja 5700 Gyula, Eminescu u. 1. 

Kétegyházi Román - Magyar 
Egyesület 5741 Kétegyháza, Fő tér 4. 

Kétegyházi Románok Kulturális 
Egyesülete 5741 Kétegyháza, Fő tér 4. 

Körösszakáli "Egymásért" Román 
Nemzetiségi Egyesület 4136 Körösszakál, Árpád u. 3/A. 

Körösszakáli Román Nemzetiségi 
Nyugdíjas Egyesület 4136 Körösszakál, Árpád utca 1. 

Létavértesi Román Kulturális 
Egyesület 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 

Lőkösházi Románok Egyesülete 5743 Lőkösháza, Eleki utca 28. 

                                                           
1 A román nemzetiségi civil szervezetek, egyesületek listája nem taxatív, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerinti közhiteles 
nyilvántartásban szereplő és a pályázati feltételeknek megfelelő bármely civil szervezet jogosult pályázat 
benyújtására 
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Magyarországi Román Kulturális 
Közhasznú Alapítvány "Egy Profi 
Színházért" 

7100 Szekszárd, Bor utca 48. 

Magyarországi Román Pünkösdi 
Egyesület 5726 Méhkerék, Kossuth L. u. 5. 

Magyarországi Románok 
Kulturális Szövetsége 5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8. 

Magyarországi Románok 
Kutatóintézete 5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8. 

Magyarországi Románok Sakk 
Egyesülete 5700 Gyula, Dózsa György utca 8 

Méhkeréki Magyar-Román 
Vadásztársaság 

5726 Méhkerék, Sápi telep külterület 
utca 085/64 

Méhkeréki Román Ortodox 
Kulturális Egyesület (Asociatia 
Culturala Romano Ortodoxa din 
Micherechi) 

5726 Méhkerék, József Attila utca 1. 

Méhkeréki Románok Egyesülete 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos utca 80. 

"Összefogás a Magyarországi 
Románokért" Egyesület 5830 Battonya, Hunyadi utca 40. 

Összefogás a Makó Térségi 
Románokért 6900 Makó, Móra Ferenc utca 47. 

PENTRU MUSICA Román Kórus 
Alapítvány 5700 Gyula, Dózsa Gy. utca 8. 

Purdi Mihály Román Kulturális 
Egyesület - Asociatia Culturalá 
Románá Mihai Purdi 

5665 Pusztaottlaka, Kossuth utca 45. 

Pusztaottlakai Románok 
Egyesülete 5665 Pusztaottlaka, Drágán utca 12 

Román Közösség Pocsaj 4125 Pocsaj, Árpád u. 31. 

Sarkadkeresztúri Románok 
Hagyományőrző Kulturális 
Egyesülete 

5731 Sarkadkeresztúr, Rákóczi utca 14. 

Szegedi Román Kulturális 
Egyesület 6725 Szeged, Hattyas sor 10. 

Méhkerék Hagyományaiért  
és Kultúrájáért  Egyesület  5726 Gyula, Csabai út  u.  48.  

Miruna Egyesület  2017 5726 Méhkerék,  Dobó u.1.  

Méhkeréki Nyisztor György 
Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület 

5726 Méhkerék,  Kossuth u.80.  
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        2. függelék 

Nyilatkozat 

 

 

Alulírott a 
…………………………………………………………………………………………… 
(szervezet neve)  

képviselőjeként  

 

n y i l a  t k o z o m, 

 

hogy hozzájárulok – a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által 
a civil szervezetek és egyházi szervezetek részére kiírt pályázati eljárás szabályzata alapján – a 
támogató ellenőrzéséhez, valamint a szervezet adatainak a támogatási eljárás során történő 
kezeléséhez. 

 

 

Kelt: ……………………………………… év,  ……………. hó,……… nap 

 

 

      

       
 …………………………………………………. 

        nyilatkozattevő cégszerű aláírása 

          p.h. 



       3. függelék 

ADATLAP 
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által a civil szervezetek és egyházi 

szervezetek részére nyújtott támogatás elszámolásához 

 

 

Kedvezményezett adatai:  

 
Kedvezményezett neve: 
 

 

 
Kedvezményezett címe: 
 

 

 
Kedvezményezett adószáma: 
 

 

 
A szervezet fő tevékenységi 
köre: 
 

 

 
Kapcsolattartó neve, 
elérhetősége: 
(e-mail, telefon) 
 

 

 
Támogatás azonosító száma: 
 

 

 
Támogatás célja: 
 

 

 
Támogatási összeg: 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. A megvalósult támogatott tevékenység pénzügyi szöveges beszámolója 
(Szöveges részletezés, amelyben ki kell térni a támogatott működés, tevékenység, program, 
rendezvény teljes költségvonzatának ismertetésére, a rendelkezésre álló önerő részletezésére, 
valamint a támogatás felhasználására.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. A megvalósult támogatott tevékenység szakmai beszámolója (A támogatott 

program/tevékenység  résztvevőinek száma, összes érintett száma, szűk közösséget érint, a 
lakosság széles rétegét érinti, a program jellege, végrehajtásának eredménye, jövőbeni 
megvalósíthatóság, további célok, egyéb tapasztalatok, vélemények.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Mellékletek felsorolása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kelt: …………………….., ……………….év, …………………….hónap, ………… nap 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett cégszerű aláírása 
p.h. 



                4.  Függelék 

Számlaösszesítő 

Kedvezményezett neve, címe: 
Támogatás azonosítószáma: 
Támogatás célja: 
Támogatás összege: 
 

 
Sorsz 

 
Bizonylat sorszáma 

 
Bizonylat kiállítójának neve 

 
A kiállítás kelte 

 
A gazdasági 

esemény 
megnevezése 

 
A bizonylat 

összege 

A támogatás 
terhére 

elszámolt 
összeg 

Az elszámolás 
kelte 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről előzetesen meggyőződtem. Az összesítőben szereplő adatok helyességét, 
valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatási szerződésben / támogatói okiratban foglalt célra történő felhasználását igazolom. 
Kijelentem, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetem. 

Kelt: …………………………, ……………. év, …………………………….., hónap, …………. nap     ……………………………………………………………….. 

               kedvezményezett cégszerű aláírása 



                   
   

 

 

 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

civil szervezetek és egyházi szervezetek részére 
 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: 
Közgyűlés) a civil szervezetek, egyházi szervezetek és települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásáról szóló szabályzata alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg. 

A pályázat célja: 
A Közgyűlés a nemzetiségi közélet fejlesztése érdekében pályázatot ír ki a román nemzetiségi 
kultúra, és közművelődés, az oktatás-nevelési és egyházi tevékenység, a román nemzetiségi 
hagyományápolás, valamint az egészséges életmód, sport és esélyegyenlőség támogatása 
érdekében. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Magyarországon nyilvántartásba vett civil 
szervezetek, Magyarország területén működő egyházi szervezetek, amelyek a román 
nemzetiség érdekében tevékenykednek, akik működésükkel elősegítik a román nemzetiségi 
kultúra, és közművelődés, az oktatás-nevelési és egyházi tevékenység, a román nemzetiségi 
hagyományápolás, valamint az egészséges életmód, sport és esélyegyenlőség támogatását. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági 

nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, 
elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, 

• a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, 
• a pályázat nevét, 
• az igényelt támogatás célját, az igényelt összeget, 
• a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, 
• a pályázati cél  megvalósításának kezdő és befejező időpontját. 

 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok köre: 

• a civil/egyházi szervezet alapdokumentumának másolata, működése alapját szolágló 
irat másolata, 

• a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet a támogató 
ellenőrzéséhez, valamint a szervezet adatainak a támogatási eljárás során történő 
kezeléséhez  hozzájárul, a szabályzat 2. függeléke szerinti tartalommal. 

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: 

A pályázatokat írásban, egy példányban kell benyújtani, a meghatározott mellékletek egyidejű 
becsatolása mellett. 

 
A pályázatokat 2022. június 30. napjáig lehet benyújtani papír alapon a Gyula, Eminescu u. 1. 
szám alatti címen vagy elektronikus úton az atru@globonet.hu e-mail címen. 
 

A pályázat elbírálásának rendje, határideje: 

mailto:atru@globonet.hu


A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés bírálja el, az önkormányzati bizottságok előzetes 
véleménye alapján. (A rendkívüli jogrend fennállása esetén a képviselők egyedi véleményének 
kikérését követően.) 

 
A 2022-es támogatási pályázat kiemelt támogatandó céljai, prioritásai: 
 

I. Civil szervezetek az alaptevékenységüknek megfelelő programok megszervezésére, 
valamint működési feltételeik kiegészítő támogatása érdekében nyújthatnak be 
támogatási igényt. A programoknak kapcsolódniuk kell a román 
hagyományápoláshoz, vagy a román nyelv ápolásához, fejlesztéséhez. 
 
Egyházi szervezetek elsősorban a hívek számára megszervezésre kerülő román 
nyelvű programok megszervezéséhez nyújthatnak be támogatási igényt. 

 
II. Felújításra vagy beruházásra (civil/egyházi szervezetek) 

 
III. Eszközök beszerzésére (civil/egyházi szervezetek) 

 
A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a programok, rendezvények céljának közérdekű jellege, fontossága, 
• a programon, rendezvényen résztvevők száma, 
• a megvalósítás a román nemzetiséghez tartozók nagy számát elérő-e, 
• előnyt élvez az a program, rendezvény, amely a román nemzetiséghez tartozók nagy 

számát éri el, 
• előző évi támogatás esetén a támogatási összeget rendeltetésszerűen használta fel és a 

vonatkozó szabályzat szerint szabályosan elszámolt. 
 

Hiányos pályázat esetén hiánypótlásnak helye nincs, a pályázó az adott évi pályázati eljárásból 
kizárásra kerül. 
A Közgyűlés a pályázati határidő lejárta után a soron következő ülésén dönt. 
A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kell kötni. 
A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni, 
a szabályzat 3.- 4. függeléke szerinti tartalommal.  
A jogosulatlan vagy rendeltetéstől eltérően felhasznált támogatási összeget vissza kell fizetni. 
A valós adatszolgáltatást és a rendeltetésszerű felhasználást a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 
A támogatással kapcsolatos további információkat a szabályzat, valamint a vonatkozó 
jogszabályok tartalmazzák. 
 
 
Gyula, 2022. (hónap/nap) 
     

Kozma György 
              elnök  
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat 

2022. évi belső ellenőrzésére 
 
amely létrejött egyrészről 

Név:  Magyarországi Románok Országos Önkormányzat 
Székhely:  5700 Gyula, Eminescu u. 1. 
Adószám: 18382251-1-04 
Képviseli:  Kozma György Elnök  

………………. Hivatalvezető 
,mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

 
,másrészről 

Név:  Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt. 
Székhely:  5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. 
Adószám: 25572760-2-04 
Képviseli:  dr. Cséffai Attila Csaba igazgató 
,mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)  
 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 
(továbbiakban: Bkr.) által szabályozott belső ellenőrzési tevékenységet 2022. évben ellátja a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat közgyűlése által a 114./2021. (XII.9.) MROÖ 
számú határozatában elfogadott belső ellenőrzési munkaterv szerint, a Megbízó és az általa 
fenntartott önkormányzati intézmények vonatkozásában. 
 
A Bkr. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat szintén a Megbízott látja el. 
 

II. 
A Megbízott a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő 
szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott 
módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles ellátni. 
 
A Megbízott a jelen megállapodásban részletezett feladatok ellátását vállalja és nyilatkozik, hogy a 
feladatokat a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően látja el, a feladat ellátásához 
szükséges végzettséggel, jogszabályi feltételekkel, előírásokkal rendelkezik. 
 

III. 
A Megbízott az alábbi feladatok elvégzésére vállal kötelezettséget jelen szerződésben meghatározott 
rendelkezések szerint. A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a hazai 
államháztartási belső ellenőrzési standardok, a nemzetgazdasági minisztérium által közzétett 
módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi. 
 

IV. 
A Megbízó a Megbízottnak az I. pontban leírt munkavégzésért az alábbi megbízási díjtételt fizeti 
meg: 1.100.000,- Ft + áfa, azaz egymillió-egyszázezer+ áfa. A megbízási díj kifizetése az egyes 
feladatok elvégzése után arányosan történik, a Megbízott által előzetesen benyújtott számla alapján. 
 
A fenti összeg magában foglalja a jelen szerződésben megjelölt feladatok ellátását, a munkadíjat és az 
útiköltséget; a Megbízott egyéb költségeinek, anyagi követeléseinek megtérítésére nem jogosít. 
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Felek rögzítik, hogy a fenti megbízási díjon felül a Megbízottat teljesítésarányosan rendkívüli ellenőrzés 
esetén további 35.000,- Ft/revizori nap + áfa, azaz harmincötezer forint/revizori nap + áfa, rendkívüli 
vezető belső ellenőrzés esetén 50.000,- Ft/revizori nap + áfa, azaz ötvenezer forint/revizori nap + áfa 
megbízási díj illeti meg. 
 
A Megbízó nyilatkozik, hogy a jelen megbízási szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének 
pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
A Megbízó a megbízási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a teljesítési igazolás aláírása 
után 8 napon belül egy összegben fizeti meg a Megbízott által benyújtott számlán szereplő 
bankszámlaszámra történő átutalással. A megbízási díj késedelmes megfizetése esetén Megbízott a Ptk. 
6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 
 
A Megbízott és a Megbízó is fenntartja a jelen szerződésben megállapított díjtétel összegének 
változtatási jogát, amennyiben a szerződésben rögzített körülmények (pl. az elvégzendő munka 
nagyságrendje, egyéb feltételek) megváltoznak. 
 

V. 
E szerződés keretében az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a Megbízott munkájához szükséges 
alapbizonylatokat, iratokat és egyéb dokumentációkat megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére 
bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. 
 
Vizsgálati (ellenőrzési) alapbizonylatnak minősül minden, az Önkormányzat és Intézményei 
tevékenységéhez kapcsolódó irat (készpénzfizetési számlák, átutalással fizetett számlák, csekkek, 
bankbizonylatok, számlák, szerződések, menetlevelek, költségvetési rendeletek, azok módosításai, 
normatíva igénylések és módosítások, bérezéssel kapcsolatos okmányok stb.). 
 
Az ellenőrzött szerv vezetője a szükséges dokumentumokat a megbízott részére vizsgálati célból köteles 
átadni, illetve a megbízott köteles azokat megfelelően tárolni, és azt az ellenőrzés végén haladéktalanul 
visszaszolgáltatni. 
 

VI. 
A Megbízott teljes titoktartással tartozik az általa megismert adatok, tények, információk tekintetében. 
A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban 
előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik. 
 
A Megbízott és a Megbízó köteles az önkormányzat és intézményei ellenőrzése során együttműködni 
és egymás számára a szükséges tájékoztatást megadni. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul 
értesíteni, amennyiben azonnali intézkedést igénylő szabálytalanság merül fel akár az önkormányzatnál, 
akár valamelyik intézményénél. 
 
A Megbízott a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen 
hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más 
intézmények, illetve személyek javára, illetve kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet 
dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel. 
 
A titoktartás alól a Megbízó írásban felmentést adhat. 
 

VII. 
A Megbízott a vizsgálatok eredményeiről készült jelentését és a kapcsolódó iratokat, dokumentumokat 
annak elfogadásától számított 8 napon belül a Bkr.-ben meghatározott eljárási rend betartásával írásban 
adja át az ellenőrzött szerv vezetőjének, valamint az irányító szerv vezetőjének. 
 

 
 



3 
 

VIII. 
 
A jelen megbízási szerződést mindkét fél indokolás nélkül, 60 napos felmondási idővel felmondhatja. 
A felmondási idő a felmondás bejelentését követő hónap első napján kezdődik. 
 
A szerződés azonnali hatályú felmondása is lehetséges, azonban ez esetben a feleket egyrészt indokolási 
kötelezettség terheli, másrészt pedig – súlyos szerződésszegés esetétől eltekintve – a már elvállalt 
kötelezettségeket mindkét félnek teljesítenie kell. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott 
az éves munkatervtől eltérő, 60 napot meghaladó késedelembe esik, vagy titoktartási kötelezettségét 
megszegi. Az alapos indok nélkül történt azonnali hatályú felmondással okozott kárért a felmondást 
bejelentő fél köteles helytállni. 
 

IX. 
Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 
 

X. 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv., az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a végrehajtására vonatkozó és a belső 
ellenőrzést szabályozó mindenkori hatályos jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadók. 
 
A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a felek a 
Békéscsabai Járásbíróság illetékességét kötik ki.  
 
A szerződő felek a jelen szerződést, amely 3 (három) oldalból és X (tíz) pontból áll, elolvasták és 
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban írják alá, 
melyből 1 (egy) példány a Megbízottat, 2 (két) példány pedig a Megbízót illeti. 
 
 
Kelt: Békéscsaba, 2022. február ….. napján 
 
 
  

Megbízó nevében: 
 
 
 

Megbízott nevében: 
 

___________________ 
KOZMA GYÖRGY 

elnök 

___________________ 
……….. 

hivatalvezető 

______________________ 
DR. CSÉFFAI ATTILA CSABA 

igazgató 

 







 
 

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 
2022. évi  közbeszerzési terve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gyula, 2022. …………………..  
 
 ………………………………… 
 Kozma György 
 elnök 
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A Közösségi Ház működési helyét Gyulán tudjuk elképzelni, az MROÖ székháza közelében 
fekvő telekingatlan megvásárlásával és az azon való épület felépítésével. Az adott telek 
ingatlanon egy kb. 100 férőhelyes előadóterem, egy tájház jellegű terem és a kiszolgáló 
helyiségek felépítése volna célszerű. 

A fentiekben leírt célok megvalósítása érdekében jelenleg lehetőség adódott az 5700 Gyula, 
Görbe utca 1/A. cím alatt található, Gyula belterület 2445/1 helyrajzi számú, 679 négyzetméter 
területű telekingatlan (a továbbiakban: ingatlan) megvásárlására. Az ingatlan – szakértő általi 
– értékbecslése elkészült, ez alapján a piaci ár 26 millió forint összegben került meghatározásra. 
Ezen forrás rendelkezésre áll az MROÖ 2022. évi költségvetésében.  

A tulajdonossal szóbeli egyeztetést folytattunk, aki az értékbecslő által becsült vételáron 
hajlandó lenne értékesíteni az ingatlant az MROÖ részére.  

A fent leírtak figyelembevételével javaslom, hogy a MROÖ vásárolja meg az 5700 Gyula, 
Görbe u. 1/A. szám alatti 679 m2 területű ingatlant 26.000.000.- Ft vételáron. 

Az ingatlan megvásárlása vonatkozó eljárás tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) a) pontja értelmében meglévő építmény vagy 
egyéb ingatlan vétele, illetve az arra vonatkozó egyéb jog megszerzése esetében a Kbt.-t nem 
kell alkalmazni.  

A nemzetiségek jogairól szóló 117. § (1) bekezdése alapján az MROÖ át nem ruházható 
hatáskörben, minősített többséggel határozza meg törzsvagyona körét és a tulajdonát képező 
vagyon használatának szabályait, illetve a tulajdonost megillető jogosultságokat. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata részére ingatlan vásárlására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata megvásárolja az 5700 Gyula, 
Görbe u. 1/A. szám alatti 2445/1 hrsz.-on nyilvántartott 679 m2 területű ingatlant, 
26.000.000.- Ft vételáron.  

2. Az 1. pontban foglaltak szerinti ingatlan vásárlására a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetése biztosít fedezetet. 

3. A MROÖ Közgyűlése felhatalmazza az elnököt az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Kozma György elnök 
 

Gyula, 2022. február 18. 
                                                                                  Kozma György  
                                                                                          elnök 
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