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I-1/12-3/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének  

2012. szeptember 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hısök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak:    Nagy József Attila   elnök 

Kovács Attila Tamás  elnökhelyettes 
 

Távol maradt:      Hermeczi József  nemzetiségi önkormányzati képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  
   Balogh Csilla   jegyzı 
 
Meghívottak:  Tóth Mihályné   fıkönyvelı 

 Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora 
           
Jegyzıkönyvvezetı: Gyuricza Sándorné 
 
Nagy József Attila elnök – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat ülését megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevı nemzetiségi képviselık létszáma 2 fı.  
Az ülés határozatképes, mert a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 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. 
Tájékoztatja a testületet, hogy Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselı 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó 
lakossága közérdekő javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és 
megvitatása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának elsı féléves 

helyzetérıl szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése 
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı 

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 

elsı féléves helyzetérıl szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı 
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4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésérıl szóló 4/2012.(II.13.) DRNÖ Kt. határozat módosításának 
véleményezése és elfogadása 
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı 

 
5. Bejelentések 
 

 
Nagy József Attila elnök – 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 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 16/2012. (IX.10.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. 
szeptember 10-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó 
lakossága közérdekő javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és 
megvitatása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának elsı féléves 

helyzetérıl szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése 
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 

elsı  féléves helyzetérıl szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı 

 
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésérıl szóló 4/2012.(II.13.) DRNÖ Kt. határozat módosításának 
véleményezése és elfogadása 
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı 

 
5. Bejelentések 
 

 
Felelıs: - 
Határidı: - 
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Nagy József Attila elnök – 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. 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettest javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek, aki ennek a 
feladatnak eleget tud tenni. 

 
Nagy József Attila elnök – megkérdezi Kovács Attila Tamás elnökhelyettest, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
 
Nagy József Attila elnök – szavazásra kéri a  képviselı-testület tagjait, aki egyetért Kovács 
Attila Tamás megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
  

HATÁROZAT 
 17/2012.(IX.10.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kovács Attila 
Tamás elnökhelyettest a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjének jelöli ki. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
 

 
 
1. Napirendi pont:  
 
 
Nagy József Attila elnök – Rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
közmeghallgatás. Megállapítja, hogy a közmeghallgatásra a roma nemzetiséghez tartozó 
lakosság körébıl nem jött el senki az ülésre.  
 
Balogh Csilla jegyzı -  Tájékoztatja a képviselı testület tagjait, hogy a közmeghallgatás 
napirendi pontra tekintettel az ülés idıpontja meghirdetésre került a helyi újságban, a 
honlapon, a városban meghívók kifüggesztésével. 
 
Nagy József Attila elnök – megköszöni a jegyzı asszonynak a tájékoztatását. 
Megkérdezi a képviselı-testület tagjait van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban felvetése, 
hozzászólása. Megállapítja, hogy hozzászólás nem történt, befejezettnek tekinti az elsı 
napirendi pont megtárgyalását. 
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2.  Napirendi pont: 
 
 
Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, mely a 
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl szóló 
tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. Felkéri Tóth Mihályné fıkönyvelıt, hogy ismertesse 
az elıterjesztést. 
 
Tóth Mihályné fıkönyvelı – köszönti a megjelenteket. Röviden összefoglalja az írásban 
kiküldött anyagot. 
Elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése az 
elfogadotthoz képest már kétszer lett módosítva, május és augusztus hónapban. 
A testületi ülés anyaga és a féléves beszámoló anyaga a Magyar Államkincstár által kiutalt 
ÖNKIKI támogatással és a központosított támogatással eltér, mivel az még nem került 
feladásra, de a Magyar Államkincstár egyezısége miatt be kellett építeni. 
A módosított elıirányzat a szeptember 27.-i testületi ülésen fog elıterjesztésre kerülni, hogy 
megegyezzen a kiutalt támogatás az elıirányzattal. 
A beszámolási idıszakban ÖNHIKI-s pályázaton támogatást nyertek 12.932.000,- Ft-ot, ezzel 
a hitelfelvételi elıirányzat 35.840.000,- Ft-ra módosult. 
Összességében a bevételek 862.364.000,- Ft összegben, 43,83 %-ban, a kiadások 
912.632.000,- Ft összegben 46,39%-ban teljesültek. 
Az intézménymőködtetési bevétel 39,74 %-nak felel meg. 
A bevételi jogcímeket külön-külön elemezve igen vegyes a teljesítést mutat, ami egyrészt 
magyarázható azzal, hogy vannak olyan bevételi források például a földhaszonbér, hogy az év 
második felében reealizálódnak. 
Ezen a jogcímen nettó 67.444.000,- Ft-ot terveztek. 
A strandfürdı augusztus 28-ig 74 %-os bevételt teljesített. 
A szabad pénzeszközök lekötésébıl származó kamatbevétel is az intézmény mőködtetési 
bevételébe tartozik. 
A mőködési célú pénzeszköz átvételnél a betervezett visszafizetést az elsı félévben a 
Babydream Kft. teljesítette. 
A helyi adóbevételek 2012.06.30-ig történı teljesítését az elıterjesztésben szereplı táblázat 
tartalmazza. A gépjármőadó bevétele 63,22 %-os, mely abból adódott, hogy több adózó az 
egész éves gépjármő adót befizette. 
A felhalmozási és tıkejellegő bevételek között szántóföld értékesítés és a komposztáló üzem 
hasznosítása – bérbeadása – szerepel. 
A támogatásértékő bevétel 45,54 %-nak felel meg, ez azért ilyen alacsony, mert a pályázatok 
utófinanszírozásúak. 
A jóváhagyott támogatási megállapodás alapján az épületenergetikai hatékonyság fokozása 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső beruházás elıirányzata 
97.686.000,- Ft, eddig ez még nem teljesült. 
A másik beruházás a szálláshelyek kialakítására támogatási szerzıdéssel lekötött támogatás, 
melynek összege: 32.599.000,- Ft. 
A betervezett 8-10. számú szennyvíz öblözet támogatása leutalásra került. A központi 
költségvetésbıl a központosított elıirányzatok között a prémiuméves támogatás 1.351.000,- 
Ft tervezésre került ez a második negyedévben kiegészült 361.000,- Ft-tal. A könyvtári 
közmővelıdési érdekeltségnövelés támogatás 352.000,- Ft és 66.000,- Ft, a nyári 
gyermekétkeztetés 3.540.000,- Ft, a 8-10. számú szennyvíz öblözet kiegészítése 3.270.000,- 
Ft, bérkompenzációra 11.210.000,- Ft, illetve az ÖNHIKI-s támogatás, mellyel módosították a 
költségvetést. 
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Összeségében a bevétel 50,72 %-os teljesítést jelent. 
A finanszírozási bevételek között értékpapír vásárlás szerepel, melynek összege 81.520.000,- 
Ft. 
Hitelfelvételek soron elıirányzat módosítás az ÖNHIKI támogatás miatt volt, csökkent 
35.840.000,- Ft-ra. 
A kiadások terén az elıirányzathoz képest a teljesített adat 46,39 %-nak, személyi juttatásokra 
47,56 %, munkaadókat terhelı járulékra 52,21 %, a dologi kiadások 45,56 % teljesülést 
mutatnak. 
Az általános tartalék a képviselı-testület döntései alapján az elıirányzat módosítás során 
átvezetésre kerül, az 58.195.000,- Ft módosulni fog.  
A felújítási kiadások teljesített adata 31,56 %, a munkálatok jelenleg is folynak, a számlák a 
második félévben jelentkeznek. 
Nyitó pénzállomány értékpapírral együtt 360.223.246,- Ft. 
2012. 08. 31-én rendelkezésre álló pénz és értékpapír állomány 177.307.861,- Ft. 
Kéri a képviselı-testület tagjait, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának 
elı féléves helyzetérıl szóló tájékoztatót tárgyalják meg. 
 
Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja az elıterjesztés alapján, 
hogy az önkormányzat jól gazdálkodott az elsı félévben. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása a beszámolóhoz.  
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a Dévaványa Város Önkormányzat 
elsı féléves helyzetérıl szóló beszámolóval, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 18/2012.(IX.10.) DRNÖ Kt. hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa 
Város Önkormányzat gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl szóló beszámolót 
elfogadásra javasolja a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
 
 
 

3.  Napirendi pont: 
 
 
Nagy József Attila elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, mely a 
Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának elsı féléves 
helyzetérıl szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. Felkéri Tóth Mihályné 
fıkönyvelıt, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. évre szóló költségvetését a 4/2012.(II.13.) DRNÖ. Kt. számú 
határozatával fogadta el.  
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Hivatkozva a 2011. évi CXCV. 91. § (3) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése szerint a 2012. gazdálkodás elsı félévi helyzetérıl  
szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselı-testületet. Ennek a jogszabályi elıírásnak 
tesznek eleget az elıterjesztésben foglaltak szerint. 
 
A fıkönyvelı elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi önkormányzat forrása a központi 
költségvetésbıl járó általános mőködési támogatás 214.689,- Ft, melynek kiutalása 
megtörtént. 
Félévig a teljesített bevétel az elıirányzathoz viszonyítva 210.000,- Ft, 102,38 %- ra teljesült. 
A félévig teljesített kiadás 2.746,- Ft, ami az elıirányzathoz viszonyítva 210.000,- Ft, 1,43 % 
- nak felel meg. A kiadási oldalon a szolgáltatási soron banki kezelési költségek címen 2.746,- 
Ft jelenik meg. 
A készlet beszerzés és a hozzá kapcsolódó ÁFA soron teljesítés nem történt.   
A félévi beszámoló a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be.  
2012. június 30-án, bankszámlán 212.177,- Ft pénzkészlet volt. 
Kéri a gazdálkodás helyzetérıl szóló beszámoló megtárgyalását és annak határozati 
javaslatban foglaltak szerinti elfogadását. 
 
Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése 
hozzászólása a beszámolóhoz? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért az elhangzott beszámolóval, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

 
 
HATÁROZAT 

 19/2012.(IX.10.) DRNÖ Kt. hat. 
 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi 
költségvetés elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámolót  

 
215.000,- Ft teljesített bevétellel 

     3.000,- Ft teljesített kiadással jóváhagyólag elfogadja.  
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BEVÉTELEK 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Bevételi jogcímek 
Eredeti 

elıirányzat 
4/2011. (II. 13.) 

Módosított 
elıirányzat 

4/2012 (II. 13.) 

Teljesítés 
2011.06.30

. 

Teljesítés 
/ Eredeti 
elıirányz
at %-ban 

Teljesítés / 
Módosított 
elıirányzat 

%-ban 

1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek 0 0 0     

2. Egyéb saját bevételek 0 0 0     

3. ÁFA bevételek (befizetendı) 0 0 0     

4. ÁFA - visszaigényelhetı adó összege 0 0 0     

5. 
Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA 
bevétel 

0 0 0     

6. Hozam és kamatbevételek 0 0 0     

7. Mőködési célú pe átvétel ÁHT-on kívőlrıl 0 0 0     

A Intézmény mőködési bevételek összesen (1...7) 0 0 0     

8. Helyi adó bevételek 0 0 0     

9. SZJA 0 0 0     

10. Gépjármőadó 0 0 0     

11. Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) 0 0 0     

B Önkorm. sajátos mők. bevételei össz. (8...11) 0 0 0     

I. Mőködési bevételek összesen (A+B) 0 0 0     

12. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0     

13. Pénzügyi befektetések 0 0 0     

14. 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on 
kívőlrıl 

0 0 0     

II. Felhalmozási és tıke jell. bev. össz.(12...14) 0 0 0     

15. Támogatásértékő mőködési bevételek 210 210 215 102,38 102,38 

16. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0     

III. Támogatásértékő bevétek össz. (15+16) 210 210 215 102,38 102,38 

IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0     

17. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0     

18. Központosított elıirányzatok 0 0 0     

19. Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz 0 0 0     

20. Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része 0 0 0     

21. CÉDE 0 0 0     
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22. Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása 0 0 0     

23. Egyéb központi támogatás, mőköd. képtelen önk. tám 0 0 0     

24. LEKI 0 0 0     

V. Önkormányzatok költségvetési tám. (17...24) 0 0 0     

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0     

  KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+…+VI) 210 210 215 102,38 102,38 

VII. Értékpapírok bevételei 0 0 0     

VIII
. 

Hitel felvétel 0 0 0     

  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII+VIII) 0 0 0     

  PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 210 210 215 102,38 102,38 

IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 0         

25. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 0 0     

  BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 210 210 215 102,38 102,38 

KIADÁSOK 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat                         adatok:ezer forintban 

S.sz. Kiadási jogcímek 
Eredeti 

elıirányzat 
4/2012. (II. 13.) 

Módosított 
elıirányzat 

4/2012. (II. 13.) 

Teljesítés 
2011.06.30. 

Teljesítés / 
Eredeti 

elıirányza
t %-ban 

Teljesítés / 
Módosított 
elıirányza
t %-ban 

1 Rendszeres személyi juttatás 0 0 0     

2 Nem rendszeres személyi juttatás 0 0 0     

3 Külsı személyi juttatás 0 0 0     

  Felosztott ktg.(tájékoztató adat) 0 0 0     

I. Személyi juttatások összesen (1...3) 0 0 0     

4 Társadalombiztosítási járulék 0 0 0     

5 Munkaadói járulék 0 0 0     

6 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0     

7 Munkaadókat terhelı egyéb járulékok  0 0 0     

  Felosztott ktg.(tájékoztató adat) 0 0 0     

II. 
Munkaadókat terhelı járulékok összesen 
(4...7) 

0 0 0     

8 Készletbeszerzések 165 165 0     

9 Kommunikációs szolgáltatás 0 0 0     

10 Szolgáltatási kiadások 0   3     

11 Általános forgalmi adó, befizetendı ÁFA kiadás 45 45 0     

12 Kiküldetés, reprezentáció 0 0 0     

13 Egyéb dologi kiadás 0 0 0     
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14 Különféle költségvetési befizetések 0 0 0     

15 Adók, díjak, egyéb befizetések 0 0 0     

  Felosztott ktg. (tájékoztató adat) 0 0 0     

III. Dologi kiadások összesen (8...15) 210 210 3 1,43 1,43 

16 Támogatás értékő mőködési kiadás ÁHT belül 0 0 0     

17 Mőködési célú pü. átadás ÁHT-on kívőlre 0 0 0     

18 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0     

19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0     

IV. Egyéb kiadások összesen (16...19) 0 0 0     

20 Általános tartalék 0 0 0     

  - ebbıl céltartalék 0 0 0     

21 Pénzforgalom nélküli kiadás 0 0 0     

V. Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21) 0 0 0     

  Mőködési kiadás összesen (I+…+V) 210 210 3 1,43 1,43 

22 Tartalék (cél) 0 0 0     

VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) 0 0 0     

23 Felújítási kiadás 0 0 0     

24 Felújítási ÁFA kiadás 0 0 0     

25 Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) 0 0 0     

26 Intézményi beruházások 0 0 0     

27 Intézményi beruházások Áfa kiadása 0 0 0     

28 Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) 0 0 0     

29 Támogatás értékő felhalmozasi kiadás ÁHT belül 0 0 0     

30 Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívőlre 0 0 0     

31 Támogatási kölcsönök nyújtása 0 0 0     

32 Felhalmozási célú hitelek kamata 0 0 0     

VII. Felhalmozási kiadás összesen (23...32) 0 0 0     

  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 
(I+…+VII) 

210 210 3 1,43 1,43 

33 Értékpapírok vásárlása 0 0 0     

34 Hitelek törlesztése 0 0 0     

VIII
. 

Finanszírozási kiadás (33+34) 0 0 0     

35 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) 0 0 0     

  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII) 210 210 3 1,43 1,43 

36 Létszámadatok (fı) 0 0 0     

Felelıs: Nagy József Attila elnök 
Határidı: - 
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4.  Napirendi pont: 
 
 
Nagy József Attila elnök – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, mely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
4/2012.(II.13.) DRNÖ Kt. határozat módosításának véleményezése és elfogadása. 
 Felkéri Tóth Mihályné fıkönyvelıt, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
a 2012. évre szóló költségvetését a 4/2012.(II.13.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el. 
Jelen elıterjesztésben költségvetés módosítására, tesznek javaslatot, mely a bevételi és kiadási 
fıösszegeket 153.000,- Ft-tal emeli meg. 

 
A 2012. évi általános mőködési támogatás éves összege a 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 3. 
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 214.689,- Ft a tervezés során ez az elmúlt évi ténylegesen 
kiutalt támogatás összegével lett megtervezve, amely 209.539,- Ft volt, így a mőködési 
támogatás összege 5.150,- Ft-tal növekedik. 
A határidıben benyújtott feladatalapú támogatási igényre az elbírálás során 143.016,- Ft 
támogatási összeget állapítottak meg. A két központi támogatás együttesen 357.705,- Ft. 
A számlára megérkezett és még fel nem használt támogatási összegeket átmenetileg 1 havi és 2 
heti idıtartamokra lekötötték olyan megfontolásból, hogy az így kapott kamat, ami 
elıreláthatóan 5.000,- Ft fedezné a banki kezelési költségeket. 
A fent felsorolt módosítási javaslatot kezdeményezik, így a bevételek elıirányzata 153.000,- Ft-
tal növekedne és módosított elıirányzat mindösszesen sora 363.000,- Ft-ra emelkedik, ha a 
Képviselı-testület a határozati javaslatot elfogadja. 
 
A 2012. évi kiadási költségek az elmúlt évek hagyományainak figyelembe vételével lett 
megtervezve. A mőködési és feladatalapú támogatást az év hátralevı idejében a rendezvények 
megtartására kellene fordítani. 
A banki kezelési költségek a szolgáltatási soron jelennek meg, melynek tétele elıre láthatóan 
5.000,- Ft.  
Ezen módosítások miatt a dologi kiadások sora 153.000,- Ft-tal nı. 
 
A fenti módosítási javaslatot kezdeményezik így a kiadások mindösszesen sora 363.000,- Ft-ra 
emelkedne, ha képviselı-testület a határozati javaslatot elfogadja. 

 
Kéri, hogy a rendelkezésre álló forrás alapján, ami 357.705,- Ft határozzák meg a feladatokra 
fordítandó kiadások nagyságrendjét. 

  
 

Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy az idén is a 
Holocaust, halottak napi megemlékezésre, Mikulásnapi ünnepségre, karácsonykor a rászoruló 
családok részére élelmiszercsomag készítésére és fenyıbálra fordítsák az összeget. 
Véleménye szerint a Holocaust, halottak napi megemlékezésre 20.000,- Ft-ot, a mikulásra 
60.000,- Ft-ot, a karácsonyi élelmiszercsomagokra 100.000,- Ft-ot használjanak fel, a 
fenyıbálra 178.000,- Ft-ot fordítsanak. Ebbıl az összegbıl szerinte színvonalas ünnepséget 
lehetne rendezni, fenyıfaállítással és az ott megjelenteknek egy kis ajándékcsomag 
átadásával.  
Megkérdezi a képviselı-testület tagját, hogy van e más javaslata a forrás felhasználásra. 
Megállapítja, hogy más javaslat nincs. 
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Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a Holocaust, halottak napi 
megemlékezésre 20.000,- Ft, Mikulásnapi ünnepségre 60.000,- Ft,  a karácsonyi 
élelmiszercsomagokra 100.000,- Ft és a fenyıbálra 178.000,- Ft ráfordíthatóságáról az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
 
 
HATÁROZAT 

 20/2012.(IX.10.) DRNÖ Kt. hat. 
  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló mőködési kiadási elıirányzatot az alábbi 
feladatokra fordítja: 
- Holocaust, halottak napi megemlékezésre: 20.000,- Ft 
- Mikulás napi ünnepségre: 60.000,- Ft 
- Karácsonyi élelmiszercsomagokra: 100.000,- Ft 
- Fenyıbálra: 178.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület megbízza az elnököt, hogy a feladatok megvalósításáról 
gondoskodjon. 
 
Felelıs:  Nagy József Attila elnök 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Nagy József Attila elnök – elmondja, hogy a kiadási költségek az elmúlt évek 
hagyományainak figyelembe vételével lett megtervezve. 
A banki kezelési költségek a szolgáltatási soron jelennek meg, melynek tétele elıre láthatóan 
5.000,- Ft. 
Ezen módosítások miatt a dologi kiadások sora 153.000,- Ft-tal nı. 
Kéri, hogy eszerint módosítsák a 2012. évi költségvetésüket. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása.  
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 
21/2012.(IX.10.) DRNÖ Kt. hat. 
 

  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 2011.évi CXCV. törvény 27.§ (2) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX.törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2012. évi pénzügyi tervének 
módosításáról (költségvetésérıl) az alábbi határozatot hozza: 

 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási elıirányzatait a következıképpen módosítja: 
 

1. A 2012. január 1. és augusztus 31-e között pótelıirányzatként kapott támogatásértékő 
bevételek elıirányzatának és mőködési bevételének (kamat) növelése, az alaphatározat 1. 
pontjában megállapított  

 
kiadási fıösszegét 153.000,- Ft-tal 
bevételi fıösszegét 153. 000,- Ft-tal 

 

növeli a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi 
 

módosított kiadási fıösszegét    363.000,- Ft-ban 
módosított bevételi fıösszegét  363.000,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  
 
2.  A bevételi fıösszegen belül a módosított kiemelt elıirányzatok jogcímenkénti 

bemutatását az 1 sz. melléklet tartalmazza. 
3.  A kiadási fıösszegen belül a módosított kiemelt elıirányzatok jogcímenkénti bemutatását 

a 2 sz. melléklet tartalmazza. 
4. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási elıirányzatán belül a dologi 

kiadások elıirányzatát 153 000,- Ft-tal megemeli  
5. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi elıirányzatán belül 

támogatásértékő bevételek elıirányzatát 148 000,- Ft-tal, az intézményi mőködési 
bevételek elıirányzatát 5 000,- Ft-tal megemeli.  
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Felelıs: Nagy József Attila elnök 
Határidı: - 
 

1. sz. melléklet 

Dévaványai  Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  2012. évi bevétele 

adatok:  ezer forintban 

Intézmények 

B e v é t e l e k      j o g c í m e n k é n t 

Mindösszesen Mőködési 
bevételek 

    Felhalmozási 
és tıke jellegő 

bevételek 

Támogatás 
értékő bevételek 

Kiegészítések, 
visszatérülések 

Önkormányzat 
költségvetési 
támogatása 

Támogatási 
kölcsönök 

visszatérülése 

  
Értékpapírok 

bevételei 
Hiány 

Pénzforgalom 
nélküli bevételek 

  

Dévaványai 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

5   358             363 

2. sz. melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzata 2012. évi kiadása 

adatok:  ezer forintban 

Intézmények 

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t 

Létszám Személyi 
juttatás 

Munkadókat 
terhelı járulékok 

Dologi 
kiadás 

Egyéb 
kiadások 

Ellátottak 
juttatásai 

Pénzforg. nélk. 
kiadás, 

Általános és 
céltartalék 

Mőködési 
kiadás 

összesen 

Felújítás és 
felhalmozás pü. 

átadás 

Kölcsönök, 
hitelek 

Mindösszesen 

    
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

    363       363     363 0 
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5.  Napirendi pont: 
 
 
Nagy József Attila elnök – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentésekkel kapcsolatos.  
Megkérdezi a jelenlévıket van-e valakinek bejelentése, hozzászólása.  
Megállapítja, hogy bejelentés, illetve hozzászólás nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban. 
Megköszöni az ülésen résztvevık munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

– A jegyzıkönyv kelt, mint az elsı oldalon. – 
           

 
 
 
 
 
 
Nagy József Attila 

           elnök 
 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
 
 Kovács Attila Tamás 
 elnökhelyettes 


