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I-1/12-1/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének  

2012. május 2-án megtartott ülésén Dévaványa, Hısök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnökhelyettes 

  Csömör Ágostonné  nemzetiségi önkormányzati képviselı 
     Hermeczi József   nemzetiségi önkormányzati képviselı 

 
Távol maradt:   Nagy József Attila   elnök 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  
   Balogh Csilla   jegyzı 
 
Meghívottak:     Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
      Tóth Mihályné fıkönyvelı 

     
Jegyzıkönyvvezetı: Gyuricza Sándorné 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevı kisebbségi képviselık létszáma 3 fı. Az ülés 
határozatképes, mivel a testület tagjainak több mint a fele megjelent az ülésen.  
Tájékoztatja a testületet, hogy Nagy József Attila elnök külföldön való tartózkodása miatt 
nem tud részt venni az ülésen. 
Elmondja, hogy az éves munkatervben 2012. április 16-ára ütemezett, valamint újból 
összehívott április 23-ai Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése 
határozatképtelenség miatt elmaradt. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató 
megtárgyalása, véleményezése  
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának 

elfogadása  
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı  

 
3. A Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás 

felülvizsgálata 
Elıadó: Balogh Csilla jegyzı  
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4. Bejelentések 
 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy 
indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 
Kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 7/2012. (V.2.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. május 2-
án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató 
megtárgyalása, véleményezése  
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának 

elfogadása  
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı  

 
3. A Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás 

felülvizsgálata 
Elıadó: Balogh Csilla jegyzı  

 
 

4. Bejelentések 
 

Felelıs: - 
Határidı: - 

 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselı-testületnek a képviselık közül 
jegyzıkönyv hitelesítıt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzıkönyvet aláírja. 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselıt javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megkérdezi Hermeczi József képviselıt, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 
 
Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselı – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – szavazásra kéri a  képviselı-testület tagjait, aki 
egyetért Hermeczi József megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 
  

HATÁROZAT 
 8/2012.(V.2.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Hermeczi József 
nemzetiségi önkormányzati képviselıt a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv 
hitelesítıjének jelöli ki. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
 

 
 
1. Napirendi pont:  
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalása.  
Felkéri Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt ismertesse a napirend tartalmát. 
 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – köszönti a megjelenteket. Elmondja, 
hogy az ı feladata volt a Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
elıterjesztés elkészítése, mely írásos formában megküldésre került.  
Az anyag részletesen leírja azt, hogy a zárszámadásnak mit kell tartalmaznia. Tény adatokon 
alapul, a város költségvetése 2011. évben elfogadhatónak mondható. A zárszámadás fı 
összege 2.475.242.000,- Ft bevételt, 2.090.044.000,- Ft kiadást és 381.560.000,- Ft 
pénzmaradványt tartalmaz. 
A pénzmaradvány feladattal terhelt, fejlesztési és mőködési célokat szolgál. 
A zárszámadást a bizottságok megtárgyalták, a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-
testülete is, és április 27-ei ülésén megalkotta róla rendeletét. 
Ennyit kívánt hozzáfőzni írásos elıterjesztéséhez. 
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetı tájékoztatását a Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 
2011. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

 9/2012. (V.2.) DRNÖ Kt. hat. 
  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
 
Felelıs:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
 
2. Napirendi pont:  
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának 
megtárgyalása és elfogadása. 
Felkéri Tóth Mihályné fıkönyvelıt ismertesse elıterjesztését. 
 
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében és 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése szerint készült 
el  a 2011. évrıl a zárszámadás.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évre szóló költségvetését a 
4/2011.(II.17.) CKÖ Kt. határozatával fogadta el, 237.000,- Ft bevétellel, kiadással egyezıen.  
20/2011.(IX.16.) CKÖ Kt.hat. határozatával a módosított elıirányzat fıösszegét 322.000,- Ft-
tal fogadta el. A bevételi oldal növekedésének indoka, hogy a feladatarányos támogatási 
pályázaton 85.000,- Ft pótelıirányzatot kapott a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. A tervezett feladatok forrása így 296.000,- Ft állami támogatás és 26.000,- Ft 
elızı évi pénzmaradvány igénybevétel. 
Az eredeti elıirányzathoz képest a dologi kiadások sorai között megemelésre került a 
készletbeszerzés, összege 161.000,- Ft lett mely a megrendezett ünnepségek kiadásait fedezte. 
Csökkentés történt a kiküldetés és reprezentáció soron.  
A nemzetiségi Önkormányzat feladatellátás általános értékelése kapcsolatban elmondja, hogy 
a 2011. évre vonatkozóan elfogadásra került a munkaterv, az abban meghatározott számú 
üléseinek eleget tett.  
Elfogadásra került 2011. évi programterv, a vállalt programok csak egy része került 
megvalósításra. Okát és indokát évközben megismerte a Képviselı-testület.  
Elfogadta a Képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításait.  

 
A bevételi források és kiadások az alábbiak szerint alakultak. 
Saját hatáskörben elért bevétele nem volt az önkormányzatnak.  
A finanszírozási rendszerben a feladatalapú támogatás címén 85.431,- Ft, normatív állami 
támogatás címén 210.947,- Ft bevételhez jutott a nemzetiségi önkormányzat, Pénzforgalom 
nélküli bevétel 25.620,- Ft. a mindösszesen forrás 321.998,- Ft volt. 
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A pénzeszköz változás levezetésénél a bevételi oldal 260,- Ft-tal kevesebb, mint a kiadási 
oldal, mert a könyvelés során téves kontírozás történt, így ez az összeg nem jelent meg átvett 
pénzeszközként.  

 
A kiadás finanszírozását a központi költésvetésbıl központosított elıirányzat biztosította. 
Személyi juttatásra 97.000,- Ft, a munkáltatót terhelı járulékokra 24.354,-  Ft, dologi kiadásra 
200.904,- Ft, ezen belül mécsesek vásárlásra 20.000,-  Ft, mikulás napi ünnepségre 70.145,- 
Ft, karácsonyi ünnepségre 110.755,- Ft, összesen a mőködésre 322.258,- Ft került 
ráfordításra. 
Felhalmozási kiadás nem volt.  
A befektetett eszközök állománya nem nıtt. 
Közvetett támogatás, többéves kihatással járó döntésbıl származó kötelezettség nem 
keletkezett.  
Foglalkoztatott létszám nem volt. 

 
A teljesített bevételi fıösszeg 322.000,- Ft, a teljesített kiadási fıösszeg 322.000,- Ft, 
pénzmaradvány  nincs. 
Kéri az elıterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását a 2011. évi 
zárszámadásról.  
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának ismertetését.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása az elıterjesztéshez? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadja a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadását, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
 

HATÁROZAT 
10/2012. (V.2.) DRNÖ Kt. hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 
2011.évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése szerint a 2011. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következı határozatot hozza: 
 
1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási fıösszegét,  
 

322 000,- Ft bevétellel 
322 000,- Ft kiadással 

hagyja jóvá. 
 
2. A Képviselı-testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének végrehajtását részletesen a következık szerint állapítja meg: 
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(1) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételit és kiadásait mérlegszerően az 

1.számú melléklet szerint fogadja el: 
 

1. számú melléklet 

B E V É T E L E K 
        Ezer forintban ! 

Sor-
szám 

Bevételi jogcím 
2010. évi  

tény 

2011 évi 

Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 

1 2 3 4 5 6 

1. I. Önkormányzat mőködési bevételei         

2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)         

2.1. Központi támogatás         

2.2. Önkormányzati támogatás         

2.3. Egyéb         

3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3)         

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         

3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei         

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei         

4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 1 166 237 296 296 

4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek  1 166 237 296 296 

4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek          

4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl         

4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl         

5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)         

5.1. Mőködési célú  kölcsön visszatér., értékpapír bev.         

5.2. Felhalmozási célú  kölcsön visszatér., értékpapír bev.         

6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 166 237 296 296 

7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 5   26 26 

7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5   26 26 

7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele         

8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek         

9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 1 171 237 322 322 
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K I A D Á S O K 
        Ezer forintban ! 

Sor-
szám 

Bevételi jogcím 
2010. évi  

tény 

2011. évi 

Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 

1 2 3 4 5 6 

1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.6) 1 137 237 322 322 

1.1. Személyi  juttatások 453 97 97 97 

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 114 24 24 24 

1.3. Dologi  kiadások 565 116 201 201 

1.4. Egyéb folyó kiadások         

1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás         

1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre         

2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4)         

2.1. Felújítás         

2.2. Intézményi beruházási kiadások         

2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás         

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre         

3. III. Tartalékok (3.1+3.2)         

3.1. Általános tartalék         

3.2. Céltartalék         

4. IV. Egyéb kiadások         

5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások         

6.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 137 237 322 322 
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 (2) A mőködési bevételek és kiadások a pénzmaradvány valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet 
szerint fogadja el. 

2. számú melléklet 

I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege 
(Önkormányzati szinten) 

       
 Ezer forintban 

! 

Bevételek       Kiadások       

Megnevezés 
2010. évi  

tény 
2011.évi  
mód. ei. 

2011. évi  
teljesítés 

Megnevezés 
2010. évi  

tény 
2011. évi  
mód. ei. 

2011. évi  
teljesítés 

Int. mőködési bevételek       Személyi juttatások 453 97 97 

Támogatások, kiegészítések 1 166 296 296 Munkaadókat terhelı járulék 114 24 24 

Helyi önkormányzati támogatás       Dologi kiadások 565 201 201 

Állami hozzájárulás, támogatás       Egyéb folyó kiadások       

Támogatásértékő bevételek       Pénzmaradvány átadás       

Véglegesen átvett pénzeszközök       Támogatásértékő mők.kiadás 5     

Elızı évi pénzmaradvány 5 26 26 Társadalom- és szociálpol. jutt.       

Pénzforgalom nélküli bevétel       Ellátottak pénzbeli juttatása       

stb.       Pénzforgalom nélküli kiadások       

        Kamatkiadások       

        Tartalékok       

        Egyéb kiadások       

        stb.       

                

                

                

ÖSSZESEN: 1 171 322 322 ÖSSZESEN: 1 137 322 322 

Hiány: ----     Többlet: 34 ---- ---- 
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 (3) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak felújítási és beruházási kiadása nem 

volt.  
 
(4) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazgatási és egyéb nem intézményi 

formában folytatott tevékenységének alakulását a teljesítési adatokkal a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

3. számú melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által folytatott tevékenységek  

kiadásai elıirányzatai és teljesítése feladatonként 
    
   Ezer forintban ! 

KIADÁSI JOGCÍMEK 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 

 Igazgatási feladatok 237 322 322 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Intézményfinanszírozás       

Általános tartalék       

Céltartalék       

ÖSSZESEN: 237 322 322 

 
 

(5) Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettség nem volt. 
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(6) A Dévaványai Roma nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit 

forrásonként, továbbá a tényleges létszámkeretet a 4. számú melléklet szerint fogadja el.  
4. számú melléklet 

Cím neve, száma Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 01 

Alcím neve, száma   -------- 

     
Ezer 

forintban ! 
Elıirányzat-

csoport 
Kiemelt elıirányzat 

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 
Eredeti 

Módosíto
tt Teljesítés 

száma elıirányzat 

1 2 3 4 5 6 

    Bevételek       

1   Intézményi mőködési bevételek        

  1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel       

  2 Egyéb saját bevétel       

  3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések       

  4 Hozam- és kamatbevételek       

2   Támogatások,  kiegészítések       

  1 Normatív állami hozzájárulás       

  2 Egyéb állami hozzájárulás       

3   Felhalmozási és tıkejellegő bevételek       

4   Támogatásértékő bevételek 237 296 296 

  1 Támogatásértékő mőködési bevételek 237 296 296 

  2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek       

5   Pénzforgalom nélküli bevételek   26 26 

  1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele   26 26 

  2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele       

6   Helyi önkormányzati támogatás       

    Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       

    BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 237 322 322 

      

    Kiadások       

7   Mőködési kiadások 237 322 322 

  1 Személyi  juttatások 97 97 97 

  2 Munkaadókat terhelı járulékok 24 24 24 

  3 Dologi  kiadások 116 201 201 

  4 Egyéb folyó kiadások       

  5 Pénzmaradvány átadás       

  6 Támogatásértékő mőködési kiadás       

  7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre       

  8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások       

  9 Ellátottak pénzbeli juttatása       

  10 Pénzforgalom nélküli kiadások       

  11 Kamatkiadások       

8   Felhalmozási célú kiadások       
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  1 Felújítás       

  2 Intézményi beruházási kiadások       

  3 Pénzügyi befektetések kiadásai       

  4 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás       

  5 Támogatásértékő felhalmozási kiadás       

  6 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre       

    Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások       

    KIADÁSOK ÖSSZESEN:  237 322 322 

      

Létszámkeret 
/átlagos 
állományi 
létszám/ (fı) 

    0 0 0 

 
 
(8) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti 

vagyonát az 5. számú melléklet szerint 0 Ft-ban állapítja meg. 
5. számú melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 MÉRLEGE 2011.ÉV 

 E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi  Tárgyévi 

1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK      

2. I.   Immateriális javak     

3. II.  Tárgyi eszközök     

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök     

5. lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök     

6. B) FORGÓESZKÖZÖK      

7. l.   Készletek     

8. ll.  Követelések     

9. lll. Értékpapírok     

10. IV.Pénzeszközök     

11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások     

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN     

F O R R Á S O K Elızı évi  Tárgyévi 

13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN     

14. 1. Induló tıke     

15. 2. Tıkeváltozások     

16. 3. Értékelési tartalék     

17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN     

18.  I. Költségvetési tartalékok     

19. II. Vállalkozási tartalékok     
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20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN     

21.   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

22.  II. Rövid lejáratú kötelezettségek     

23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások     

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN     

 
 
(9) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi pénzeszközök változása a 6. 

melléklet szerint. 
6. számú melléklet 

                                                  Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                                         PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 
   

Sorszám Megnevezés Összeg  (  Ft ) 

1. 
Pénzkészlet 2011. január 1-jén 

ebbıl: 
  

2. � Bankszámlák egyenlege   

3. � Pénztárak és betétkönyvek egyenlege   

4. Bevételek   ( + ) 321 998  

5. Kiadások    ( - ) 322 258  

6. 
Záró pénzkészlet 2010. december 31-én 

ebbıl: 
0 

7. � Bankszámlák egyenlege 0 

8. � Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 

 
 
Felelıs: Nagy József Attila elnök 
  Tóth Mihályné fıkönyvelı 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
 
3. Napirendi pont: 
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványa Város Önkormányzat és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata. 
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzınek a napirendi pont elıadójának. 
 
Balogh Csilla jegyzı – tájékoztatójában elmondja, hogy 2012. január 1-én lépett hatályba a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (új Nek. tv.), amely egyúttal 
hatályon kívül helyezte a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvényt is. Az új Nek. tv. 1. számú melléklete értelmében a korábbi cigány kisebbség roma 
nemzetiség elnevezésre módosul, a törvény 159. § (1) bekezdése (az átmeneti rendelkezések 
között) pedig az szerepel, hogy a korábban létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezés 
nemzetiségi önkormányzat elnevezésre változik.  
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Az új törvény számos új rendelkezést tartalmaz a helyi önkormányzat és a nemzetiségi helyi 
önkormányzat együttmőködése tekintetében, mely indokolttá tette az együttmőködési 
megállapodás felülvizsgálatát és egy új megállapodás megkötését a települési 
önkormányzattal.  
A jelenleg hatályos megállapodás az új megállapodás mindkét önkormányzat elfogadó 
döntését követıen hatályát veszti és az új megállapodás ezzel egyidıben lép hatályba. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete március 29-ei ülésén elfogadta az 
együttmőködési megállapodást. 
Aláírás után mindkét önkormányzatnak a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosításra 
elı kell terjeszteni, melyet 30 napon belül el kell fogadni a két képviselı-testületnek. 
 
Az új Nek. tv. 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati mőködés személyi és 
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mőködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról.  
 
Az ennek keretében végzendı feladatok:  

- a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használatának biztosítása, a helyiséghez, továbbá a 
helység infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek 
viselése, 

- az önkormányzat mőködéséhez (a testületi, tisztségviselıi, képviselıi feladatok 
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,  

- a testületi ülések elıkészítése (meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés 
elıkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása), 

- a testületi döntések és a tisztségviselık döntéseinek elıkészítése, a testületi és 
tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása, 

- a nemzetiségi önkormányzat mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása, és 

- meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – a testületi tagok és 
tisztségviselık telefonhasználata költségei kivételével – viselése.  

 
Önkormányzati mőködésen értendı a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a 
bizottságok mőködése és képviselıi megbízatás ellátása, valamint a kötelezı 
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.  
 
A 80. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak harminc napon belül biztosítania 
kell a rendeltetésszerő helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további 
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást kell kötnie a 
helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 
általános vagy idıközi választás esetén az alakuló ülést követı harminc napon belül felül 
kell vizsgálni. A helyi önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak szervezeti és 
mőködési szabályzatában kell rögzítenie a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követı harminc napon belül.  
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A 80. § (3) bekezdése szerint a megállapodásban rögzíteni kell: 
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

elıkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggı 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi 
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével 
és adószám igénylésével kapcsolatos határidıket és együttmőködési kötelezettségeket, 
a felelısök konkrét kijelölésével, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos a helyi 
önkormányzatot terhelı ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelısök konkrét kijelölését, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és mőködési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségeket, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási 
és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek 
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos 
elıírásokat, feltételeket.  

 
Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
a fent említett tárgykörben jelenleg hatályban van egy megállapodás a pénzügyi, 
költségvetési, gazdálkodási feladatok ellátásáról, melyet felül kell vizsgálni, figyelemmel az 
elıbb említett törvényi rendelkezésekre is.  
 
A fentiek figyelembevételével elkészült a Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai 
Nemzetiségi Önkormányzat együttmőködési megállapodásának – elıterjesztéshez mellékelt – 
tervezete és kéri a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására.  

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a jegyzı asszonynak a Dévaványa Város 
Önkormányzat és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési 
megállapodás változásának ismertetését. 
A helyiséghasználattal kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat által biztosított 
irodában egy ott dolgozó ügyintézı hozzászólásaival, megjegyzéseivel zavarja a munkájukat. 
 
Balogh Csilla jegyzı – ígéretet tesz, hogy szól az adott ügyintézınek, hogy alkalmazkodnia 
kell, nem zavarhatja a roma nemzetiségi képviselık munkáját. 
Az önkormányzatnak törvény alapján helyiséget kell biztosítania a helyi nemzetiségi 
önkormányzatnak havonta igény szerint, de legalább 16 órában, viszont nem zárja ki azt, hogy 
azt a helyiséget más egyéb célokra is lehessen használni. Ennek a jó megvalósulásáért 
alkalmazkodnia kell. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki jóváhagyja a Dévaványa Város Önkormányzat 
és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás 
megkötését, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

 11/2012. (V.2.) DRNÖ Kt. hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttmőködési megállapodás megkötését. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza az elnököt a mellékelt együttmőködési megállapodás 
aláírására. 

  
Felelıs:  Nagy József Attila elnök   
Határidı:  A két képviselı-testület jóváhagyását követıen azonnal 

 
(Az elfogadott Együttmőködési megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont: 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a negyedik napirendre, mely a bejelentéseket 
tartalmazza. Felkéri Csömör Ágostonné nemzetiségi önkormányzati képviselıt, tegye meg 
bejelentését. 
 
Csömör Ágostonné nemzetiségi önkormányzati képviselı – bejelenti, hogy képviselıi 
mandátumáról 2012. május 3-i idıponttal lemond. 
Indoklásában elmondja, hogy nem érzi, hogy hasznos munkát végezne, a helyi roma 
nemzetiség passzívan áll a programokhoz, a képviselı-testület munkájához, ezért már nem 
érez motivációt feladata folytatásához. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – sajnálattal veszi bejelentését. 
Megkérdezi Balogh Csilla jegyzıt, hogy mi a teendı a megüresedett mandátum betöltésével 
kapcsolatban? 
 
Balogh Csilla jegyzı – tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 
CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján lemondással megszőnik a képviselıi 
megbízatás. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján a képviselı-testület határozatban 
állapítja meg a megbízatás megszőnését. Határozatát a döntéshozatalt követı munkanapon 
megküldi az érintett képviselınek, a választási bizottságnak és a megyei kormányhivatalnak. 
A 68. § (1) bekezdése alapján a megüresedett helyre a következı legtöbb szavazatot elért 
jelölt léphet, ha vállalja a megbízatást.  
Nyilatkozatuk alapján, ha a négy jelölt közül egyik sem vállalja, akkor a mandátum a 69. § (1) 
bekezdése alapján következı általános választásig betöltetlen marad.  
A 92. § (1) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, 
ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselık több 
mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévı érintettet, a 
döntéshozatalból kizárt képviselıt, továbbá a be nem töltött képviselıi helyet a jelenlévık 
létszámába be kell számítani. 
Amennyiben a képviselık száma a képviselı-testület mőködéséhez szükséges létszám alá 
csökken, akkor 69. § (2) bekezdés alapján az üres helyekre idıközi választást kell kitőzni. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a tájékoztatást. 
Kéri a képviselı-testület tagjait, vegyék tudomásul Csömör Ágostonné lemondását a 
nemzetiségi önkormányzati képviselı megbízatásáról és határozatban állapítsák meg a 
képviselıi megbízatás megszőnését. Szavazásra kéri a testület tagjait. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 12/2012. (V.2.) DRNÖ Kt. hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) e) pontja alapján Csömör 
Ágostonné nemzetiségi képviselı lemondását 2012. május 3. idıponttal tudomásul 
veszi, és a Képviselı-testület ugyanezen törvény 102. § (2) bekezdése alapján 
megállapítja a képviselıi megbízatás 2012. május 3. napjával történı megszőnését. 
 
A képviselı-testület megköszöni a megbízatása alatt végzett munkáját. 
 
Felelıs:  -  
Határidı: -  

 
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  – Megkérdezi a jelenlévıket van-e még valakinek 
hozzászólása, bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a képviselı-testület tagjai részérıl nem 
merült fel, ezért, megköszöni az ülésen résztvevık munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 

– A jegyzıkönyv kelt, mint az elsı oldalon. – 
           

 
 
 
 
 
 
Nagy József Attila 

           elnök 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
 Hermeczi József 
 nemzetiségi önkormányzati képviselı 


