
Határozatok 2021. 

(Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

1/2021. (I.29.) határozat 

a 2019. évben képzett maradványok számviteli változásból adódó korrekciójáról 

 

2/2021. (II.2.) határozat 

a nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

teljesítéséről 

 

3/2021. (II.2.) határozat  

az általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

4/2021. (II.15.) határozat  

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható 

összegéről 

 

5/2021. (II.15.) határozat 

a 2021. évi költségvetésről 

 

6/2021. (II.22.) határozata 

A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről 

 

7/2021. (III.24.) határozat 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.11.) határozat módosításáról 

 

8/2021. (V.28.) határozat 

a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

9/2021. (V.28.) határozat 

a Magyar Államkincstár által 2020. évre vonatkozóan végzett szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzésről készült jelentésről 

 

 



10/2021. (V.28.) határozat 

a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

11/2021. (VII.15.) határozat 

a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

12/2021. (VII.15.) határozat 

a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tevékenységről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt 

megtett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

13/2021. (VII.15.) határozat 

gyermeknap rendezvény megtartásáról 

 

14/2021. (VII.15.) határozat  

Radics Gyula képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

15/2021. (VII.15.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes ügyének megtárgyalásáról 

 

16/2021. (VII.15.) határozat  

Radics Gyula képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

17/2021. (VIII.30.) határozat  

füzetcsomag adományozásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

18/2021. (VIII.30.) határozat  

a közmeghallgatás időpontjáról  

 

19/2021. (VIII.30.) határozat  

Radics Kálmánné képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

20/2021. (VIII.30.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes ügyének megtárgyalásáról 

 



21/2021. (VIII.30.) határozat  

Radics Kálmánné képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

22/2021. (IX.16.) határozat  

Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről 

 

23/2021. (IX.16.) határozat  

a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 2020/2021. tanítási évről szóló 

beszámolójáról 

 

24/2021. (IX.16.) határozat  

a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

 

25/2021. (IX.16.) határozat  

Radics Kálmánné képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

26/2021. (IX.16.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes ügyének megtárgyalásáról 

 

27/2021. (IX.16.) határozat 

Radics Kálmánné képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

28/2021. (X.26.) határozat  

a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

29/2021. (X.26.) határozat  

a közmeghallgatás időpontjáról  

 

 

 

 

 



30/2021. (X.26.) határozat  

a ROMA-NEMZ-TAB-22 számú, a „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, 

népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2022. évi 

költségvetési támogatására” kiírt pályázati felhívásra vonatkozóan támogatási kérelem 

benyújtásáról 

 

31/2021. (X.26.) határozat  

a ROMA-NEMZ-KUL-22 számú, „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi 

költségvetési támogatására” vonatkozó pályázati kiírásra támogatási kérelem benyújtásáról  

 

32/2021. (X.26.) határozat  

a Nyíregyházi Állatparkba történő kirándulás időpontjáról 

 

33/2021. (X.26.) határozat  

Radics Gyula képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

34/2021. (X.26.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes ügyére vonatkozó döntés meghozatalából történő kizárás 

kérdésének megtárgyalásáról 

 

35/2021. (X.26.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes ügyének megtárgyalásáról 

 

36/2021. (X.26.) határozat  

Radics Gyula képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

37/2021. (XI.17.) határozat  

Dr. Kiss Bertalan háziorvos Megyaszó község lakosságának egészségügyi helyzetéről szóló 

beszámolójáról  

 

38/2021. (XI.17.) határozat  

a Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 3/4 éves költségvetési 

gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 



39/2021. (XI.17.) határozat  

mikuláscsomagok adományozásáról 

 

40/2021. (XI.17.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

41/2021. (XI.17.) határozat  

Török Zsolt elnökhelyettes jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

42/2021. (XII.16.) határozat  

a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó kockázatfelmérés 

eredményének megtárgyalásáról 

 

43/2021. (XII.16.) határozat  

Megyaszó Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadásáról 

 

44/2021. (XII.16.) határozat  

Radics Gyula képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő személy kijelöléséről 

 

 

 

 

 

 

 


