
Tisztelt Közmeghallgatás! 

 

A nemzetiségi önkormányzat januárban az első ülésén a községi önkormányzat 

képviselőtestületének közművelődési rendelet-tervezetét véleményezte és egyet értett a 

rendelet-tervezet tartalmával. 

 

A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint 

fogadta el: 

 

- bevételek:   - állami normatíva                                                      1.040.000,-Ft; 

                   - előző év költségvetési maradvány igénybevétele        348.410,-Ft; 

                               - ÖSSZESEN:                                                            1.388.410,-Ft. 

 

- kiadások:  - járványügyi védekezés költségei        450 000,- Ft 

                          - működési c. ÁFA                               271 200,-Ft 

                          - üzemeltetési anyagok beszerzése       317.210,-Ft 

      - egyéb szolgáltatási kiadások              200.000,-Ft 

      - egyéb dologi kiadás                            150.000,-Ft 

 

- ÖSSZESEN:                                       1.388.410,-Ft.  

 

Februárban a Rohod Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást 

felülvizsgálta és megállapította, hogy az jelenleg módosítást nem igényel. 

 

Nemzetiségi önkormányzatunk az Országos Roma Felemelkedésért Egyesület által Rohodon 

tartott "Minőség-Lehetőség-Helyben" Fórumon részt vett 2022. május 14-én 12 órai kezdettel, 

mely rendezvény étkezéséhez hozzájárult 50.000,-Ft összeggel. Ezen a rendezvényen a 

napelem-pályázat lehetőségeiről tájékoztatást kaptunk. 

 

Részt vettünk a 2022. május 13-án Nagyecseden megrendezésre került "Roma emberek 

kiállítása" című rendezvényen, ahol találkoztunk Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős 

kormánybiztossal is. 

 

Májusban családi roma gyermeknapot terveztünk megrendezni 2022. május 28-án a rohodi 

futballpályán. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

1 415 222 Ft Költségvetési bevétellel 

1 143 619 Ft Költségvetési kiadással 

112 452 Ft költségvetési maradvánnyal 

hagyta jóvá. 

 

Az általános iskolai ballagást virágvásárlással támogattuk, az óvodának pedig papír-írószert 

adtunk. 

 

Augusztusban kirándulást szerveztünk a helyi romáknak Hajdúszoboszlóra több mint 100 

ember részvételével. Jól sikerült ez a kirándulás. 



 

A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi III. negyedévi  gazdálkodásáról szóló 

pénzügyi beszámoló adatai: 

 

- bevételek:  - állami finanszírozás (működési és feladatalapú)        1 483 728 Ft 

                         - működési bevételek                                                               551 Ft 

                         - előző évi pénzmaradvány                                               384 055 Ft   

                         Összesen:                                                                      1 868 334 Ft 

 

 

- kiadások:  - üzemeltetési anyagok beszerzése                                           75 247 Ft 

                   - vásárolt élelmezés(kirándulás)                                             220 472 Ft 

                         -  szolgáltatási kiadások                                                          585 537 Ft 

                         -  működési célú ÁFA                                                             221 205 Ft 

                         -  egyéb befizetési kötelezettség                                               17 938 Ft 

                         Összesen:                                                                            1 120 399 Ft  

 

2022 november 27-én részt vettünk a Járási Települések Roma Önkormányzatainak Fórumán, 

mely Rohodon került megrendezésre. 

 

December 7-én Mikulás-ünnepséget szerveztünk, minden roma gyerekhez ellátogatott a roma 

Mikulás. 

 

Remélem, jövőre is sikerül tartalmas munkát végeznünk a rohodi roma lakosság érdekében. 
 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Rohod, 2022. december 9. 

 

 

                                                                                        Ifj. Lakatos Zoltán 

                                                                                                    elnök 


