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fıkönyvelı
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. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítésérıl szóló tájékoztató és a 2013. évi költségvetés koncepciójának
megtárgyalása és véleményezése
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztató és a 2013. évi költségvetés elızetes
koncepciójának megtárgyalása és elfogadása
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı
3. Bejelentések
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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
22/2012. (XI.19.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012.
november 19-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítésérıl szóló tájékoztató és a 2013. évi költségvetés koncepciójának
megtárgyalása és véleményezése
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztató és a 2013. évi költségvetés elızetes
koncepciójának megtárgyalása és elfogadása
Elıadó: Tóth Mihályné fıkönyvelı
3. Bejelentések
Felelıs: Határidı: -

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:
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HATÁROZAT
23/2012.(XI.19.) 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 Dévaványa
Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztató és a
2013. évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. Felkéri Szőcsné
Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, ismertesse elıterjesztését.
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı - köszönti a megjelenteket. Elmondja,
hogy a Dévaványa Város Önkormányzat költségvetésének ¾ éves teljesítésérıl szóló
tájékozató pénzforgalom szempontjából tényadatokat tartalmaz.
Az elıterjesztés részletes, az alul és túlteljesítés indoklására kitér.
A 9. oldalon összegezve van a teljesített bevétel és a teljesített kiadás.
Az elıirányzathoz viszonyítva a tervezés megalapozott volt, a 2012. évi elıirányzott bevétel
és kiadás teljesülni fog.
A ¾ éves adatok alapján az elért bevétel 1.430.263,- e Ft , a kiadás 1.396.437,- e Ft.
A fejlesztések megvalósultak, a kifizetési kérelmek folyamatban vannak, emiatt még a kiadás
alulteljesített.
A 2013. évi költségvetés koncepció készítését megnehezítette az önkormányzati rendszer
átalakulása.
Fıként elvek vannak megfogalmazva a koncepcióban, ahol nem tudják még a tényszámot, ott
a számítások az elızı évi, illetve a 2012. évi adatokkal készültek.
Az oktatás kikerül a feladatok közül, az állami intézményfenntartó központ lesz a köznevelési
intézmény fenntartója.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy nyilatkozott, hogy az
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére, ingó és ingatlan
vagyon mőködtetését nem képes vállalni. Azt, hogy valóban nem képes mőködtetni, kérelmet
kell benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül, és a rendelkezésre álló adatok alapján
vizsgálják a város mőködtetési képesség hiányát.
Ez a munka most van folyamatban, a döntésrıl értesítést kap az önkormányzat.
A koncepció a jelen intézményrendszerre vonatkozó mőködtetést taglalja, kivétel az általános
iskolai, az alapfokú mővészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálatnál a pedagógusok és a
munkájukat közvetlenül segítı létszám bér és járulékai került ki a koncepcióból.
Ennyivel kívánta kiegészíteni az elıterjesztését.
Nagy József Attila elnök – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezetınek az elmondottakat a Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés ¾
éves teljesítésérıl szóló tájékoztatóról és a 2013. évi költségvetés elızetes koncepciójának
ismertetésérıl.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása a beszámolóhoz.
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Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja Dévaványa Város
Önkormányzat 2012. évi költségvetés ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót, kéri az
kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:
HATÁROZAT
24/2012.(XI.19.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa
Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztatóban
foglaltakkal egyetért, és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselı-testületének.
Felelıs:
Határidı:

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
értelem szerint

Nagy József Attila elnök – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért
a Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés elızetes koncepciójával
kapcsolatos elhangzottakkal, kéri az felnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:
HATÁROZAT
25/2012.(XI.19.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés elızetes koncepciójában foglaltakkal
egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselıtestületének.
Felelıs:
Határidı:

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
értelem szerint

2. Napirendi pont:
Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, mely a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítésérıl szóló tájékoztató és a 2013. évi költségvetés elızetes koncepciójának
megtárgyalása és elfogadása. Felkéri Tóth Mihályné fıkönyvelıt elıterjesztése ismertetésére.
Tóth Mihályné fıkönyvelı – köszönti a megjelenteket.
Elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének forrása a központi
költségvetésbıl nyújtott általános mőködési támogatás melynek évi összege 214.689,- Ft. A
nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó feladatalapú támogatásra a
jogosultságot megszerezték azzal, hogy a megtartott négy képviselı-testületi jegyzıkönyvet
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határidıre beküldték, így 143.016,- Ft összegő támogatáshoz jutottak. A két központi
támogatás együttes összege 357.705,- Ft.
A számlán jóváírt támogatási összegek még fel nem használt részét átmenetileg 1 havi és 2
heti idıtartamokra lekötötték, a magasabb kamat elérése érdekében ez fedezheti a banki
kezelési költségeket. Az idıszakban ezen a jogcímen elért bevétel 4.745,- Ft.
Három-negyed évig a teljesített bevétel összesen 363.000,- Ft, viszonyítva a módosított
elıirányzathoz 100,00 %-ra teljesült.
Három-negyed évig a teljesített dologi kiadás szolgáltatási sor kiadása 5.193,- Ft, ami a havi
banki kezelési költségeket foglalja magába. A módosított elıirányzathoz viszonyítva a
felhasználás 1,38 %-nak felel meg.
A dologi kiadás készletbeszerzés soron a teljesítés még nem történt, mivel a szeptember 10-én
tartott képviselı testületi ülésen hozott döntés szerint az utolsó negyedévben vannak azok a
programok, amelyekre fordítódik az összeg.
Három-negyed évig a teljesített kiadás összesen 5.000,- Ft, viszonyítva a módosított
elıirányzathoz (363.000,-Ft) 1,38%-ra teljesült, ami alul marad az idıarányoshoz
viszonyítottól.
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetés elızetes
koncepciójáról elmondja, hogy az elkészített anyaghoz a Magyarország 2013. évi Központi
költségvetésérıl szóló T/7655 számú törvényjavaslat költségvetési elıirányzataihoz készült
módosító javaslat áll rendelkezésre, amit csak irányelvként tudtak használni. Ilyenkor bázis
adatokra épül a koncepció kidolgozása. Át kell tekinteni az elıttük álló feladatokat. Ehhez el
kell készíteni, és át kell gondolni a 2013. évi programot, rendezvénytervet.
Az éves általános mőködési támogatás egy települési önkormányzatra jutó éves összegét
2013. évtıl éves átlagösszegét január 31-ig a Támogató közzéteszi a Magyar Közlönyben. A
támogatás egy összegben történı kiutalásáról a Kincstár február 15-ig intézkedik.
2013. évtıl a települési nemzetiségi önkormányzatok az általános mőködési támogatás a
legutolsó népszámlálás adatainak figyelembevételeivel kerül megállapításra. E szerint az
átlagtámogatás 3 %-a ha a nemzetiséghez tartozók száma négy fınél kevesebb, 50 %-a ha a
nemzetiséghez tartozók száma legfeljebb harminc fı, 100 %-a ha a nemzetiséghez tartozók
száma legfeljebb ötven fı és 200 %-a ha a nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven
fıt.
A feladatalapú támogatásra jogosult az a települési önkormányzat, amely a négy képviselıtestületi jegyzıkönyvet és mellékleteit a támogatóhoz 2013. április 15-ig benyújtja. A
támogató a döntéshozatal eredményét, vagyis a támogatásban részesülı települési nemzetiségi
önkormányzatok jegyzékét július 15-ig megküldi a Kincstárhoz, aki a támogatási összeg
fizetési számlára történı utalásáról 15 naptári napon belül intézkedik.
A 2013. évi elızetes koncepciót én a rendelkezésre álló anyagból úgy tudta elkészíteni, hogy
a bázis bevételi adat alapján az elızı évek hagyományainak figyelembe vételével a- mikulás
napi, a Holocaust napi, és karácsonyi megemlékezésekre- a készletbeszerzések sor és
kapcsolódó általános forgalmi adó sor a tervezett a kiadások helye.
A forrás oldalon bázisszemléletben csak az általános mőködési kiadásra utalt 2012. évi
mértékkel számoltak
A 2013. évi költségvetésre vonatkozó fıbb alapelvek:
• Az önkormányzat mőködési feladatainak, feltételeinek meghatározása.
• A programtervezet átgondolása, esetleges prioritások rangsorolása.
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•
•

Bevételi oldalon: pályázati lehetıségek maximális kihasználása.
2013. évre is a költségvetési egyensúly megteremtése.

Kéri, a beszámoló megtárgyalását és annak határozati javaslatban foglaltak szerinti
elfogadását.
Nagy József Attila elnök – megköszöni a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetés ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztató és a 2013. évi költségvetés
elızetes koncepciójának ismertetését.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása a beszámolóhoz.
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a Dévaványai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztatóval,
az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:

HATÁROZAT
26/2012.(XI.19.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi
költségvetés ¾ éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót
363.000,- Ft teljesített bevétellel
5.000,- Ft teljesített kiadással jóváhagyólag elfogadja.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása
BEVÉTELEK
adatok: ezer forintban

S.sz.

1.
2.
3.
4.

Bevételi jogcímek

Eredeti
elıirányzat
4/2012.(
II.13.)DRNÖ
Kt.Hat.

Módosított
elıirányzat
21/2012. (IX.
10.)DRN
Kt.Hat.

2012.szeptember
30. teljesülés

Teljesülés /
módosított
elıirányzat
%-ban

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési
bevételek
Egyéb saját bevételek
ÁFA bevételek (befizetendı)
ÁFA - visszaigényelhetı adó összege

5.

Fordított adózás szabályai szerinti technikai
ÁFA bevétel

6.

Hozam és kamatbevételek

7.

Mőködési célú pe átvétel ÁHT-on kívőlrıl

5

6

5

100,00

A
8.
9.
10.
11.
B
I.
12.
13.
14.
II.
15.
16.
III.
IV.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
V.
VI.

Intézmény mőködési bevételek összesen (15)
Helyi adó bevételek

0

5

5

0
0

0
5

0
5

0,00
100,00

0
210

0
358

0
358

0,00
100,00

210
0

358
0

358
0

100,00

0
0
210
0
0
0
210

0
0
363
0
0
0
363

0
0
363
0
0
0
363

100,00
0,000
0,00
0,00
100,00

210

363

363

100,00

100,00

SZJA
Gépjármőadó
Egyéb sajátos bevételek (lakbér…)
Önkorm. sajátos mők. bevételei össz. (6-9)
Mőködési bevételek összesen
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése
Pénzügyi befektetések
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHTon kívőlrıl
Felhalmozási és tıke jell. bev. össz.(10-12)
Támogatásértékő mőködési bevételek
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Támogatásértékő bevétek össz. (13+14)
Kiegészítések, visszatérülések
Normatív állami hozzájárulás
Központosított elıirányzatok
Normatív kötött kieg.tám.közoktatási
feladatokhoz
Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része
CÉDE
Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok
támogatása
Egyéb központi támogatás, mőköd. képtelen
önk. tám
LEKI

Önkormányzatok költségvetési tám. (15-22)
Támogatási kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
VII. Értékpapírok bevételei
VIII. Hitel felvétel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek
25. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)
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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadásainak alakulása
KIADÁSOK
adatok: ezer forintban

S.sz.

Kiadási jogcímek

1

Rendszeres személyi juttatás

2

Nem rendszeres személyi juttatás

3

Külsı személyi juttatás

Eredeti
elıirányzat
4/2012.
(II.13.)DRNÖ
Kat.Hat.

Módosított
elıirányzat
2012.szeptember
21/2012.
30. teljesülés
(IX.10.)DRNÖ
Kat.Hat.

Teljesülés /
módosított
elıirányzat
%-ban

Felosztott ktg.(tájékoztató adat)
I.

Személyi juttatások összesen (1-3)

4

Társadalombiztosítási járulék

5

Munkaadói járulék

6

Egészségügyi hozzájárulás

7

Munkaadókat terhelı egyéb járulékok

0

0

0

0

0

0

165

282

Felosztott ktg.(tájékoztató adat)
II.

Munkaadókat terhelı járulékok
összesen (4-7)

8

Készletbeszerzések

9

Kommunikációs szolgáltatás

10

Szolgáltatási kiadások

11

Általános forgalmi adó

12

Kiküldetés, reprezentáció

13

Egyéb dologi kiadás

14

Különféle költségvetési befizetések

15

Adók, banki ktg., bírság

5
45

5

76

100,00
-

0

Felosztott ktg. (tájékoztató adat)
III.

Dologi kiadások összesen (8-15)

16

Támogatás értékő mőködési kiadás ÁHT
belül

17

Mőködési célú pü. átadás ÁHT-on
kívülre

18

Önkormányzatok által folyósított
ellátások

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

IV.

Egyéb kiadások összesen (16-19)

20

Általános tartalék

8

210

363

5

0

0

0

1,38

21

Pénzforgalom nélküli kiadás

V.

Pénzforgalom nélküli kiadás (20-21)
Mőködési kiadás összesen (I-V)

22

Tartalék (cél)

VI.

Pénzforgalom nélküli kiadás (22)

23

Felújítási kiadás

24

Felújítási ÁFA kiadás

25

Fordított adózás miatti befizetés
(felújítás)

26

Intézményi beruházások

27

Intézményi beruházások Áfa kiadása

28

Fordított adózás miatti befizetés
(beruházás)

29

Támogatás értékő felhalmozási kiadás
ÁHT belül

30

Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on
kívülre

31

Támogatási kölcsönök nyújtása

32

Felhalmozási célú hitelek kamata

VII.

Felhalmozási kiadás összesen (23-31)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS
ÖSSZESEN (I-VII)

33

Értékpapírok vásárlása

34

Hitelek törlesztése

VIII.
35

Finanszírozási kiadás (32)

0

0

210

363

5

0

0

0

0

0

0

210

363

5

0

0

0

210

363

5

1,38

1,38

Intézmény finanszírozás (tájékoztató
adat)
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IVIII)

36

0

Létszámadatok (fı)

Felelıs:
Határidı:

Nagy József Attila elnök
-

Nagy József Attila elnök – ismételten szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki
egyetért a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés elızetes
koncepciójával, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:

9

1,38

HATÁROZAT
27/2012.(XI.19.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évi
költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét a költségvetési
koncepció átdolgozásával, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.
Felelıs:
Határidı:

Nagy József Attila elnök
-

3. Napirendi pont:

Nagy József Attila elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, mely a
bejelentésekkel kapcsolatos.
Elmondja, hogy a betervezett karácsonyi bál megszervezését családi okok miatt nem tudja
vállalni. Erre a feladatra felkérte Kovács Attila Tamás elnökhelyettest, véleménye szerint
kevés a tervezett összeg, emiatt nem vállalja.
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – elmondja, hogy valóban nem elég a betervezett
összeg a bál színvonalas lebonyolítására, javasolja, hogy az áremelések miatt emeljék a
mikulásra és a karácsonyi csomagok készítésére ráfordítandó összegét.
Nagy József Attila elnök – egyetért az elnökhelyettes javaslatával, kéri, hogy állapítsák meg
a mikulás napi ünnepségre és a karácsonyi élelmiszercsomagokra felhasználható összeget.
Javasolja, hogy mikulásra 80.000,- Ft-ot, a karácsonyi élelmiszercsomagokra 160.000,- Ft-ot
fordítsanak.
Megkérdezi a képviselı-testület tagját, hogy van e más javaslat.
Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a betervezett karácsonyi bál
elmaradása miatt felszabaduló keretbıl a mikulásnapi ünnepség összegét 80.000,- Ft-ra, a
karácsonyi ünnepség összegét 160.000, - Ft-ra emelésével, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:
HATÁROZAT
28/2012.(XI.19.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló mőködési kiadási elıirányzatból a
betervezett karácsonyi bál elmaradása miatt a mikulásnapi ünnepségre fordítandó
összeget 80.000,- Ft-ra, a karácsonyi ünnepségre fordítandó összeget 160.000, Ft-ra
módosítja.
A képviselı-testület megbízza az elnököt, hogy a feladatok megvalósításáról
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Nagy József Attila elnök
-

10

Nagy József Attila elnök – felkéri Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátorát,
tegye meg bejelentését.
Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora – tájékoztatja képviselıtestületet, hogy az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma
nemzetiségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat a roma
integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsısorban humán fejlesztési területen.
A programban egy hosszabb távú együttmőködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis
helyi projektek támogatását, nagyobb léptékő projektek, pályázatok helyi elıkészítését
tervezik. A szolgáltatásaikat ingyenesen biztosítják, olyan helyi együttmőködések
támogatására, melyek az önkormányzatok és a civil szereplık aktív részvételével építenek a
roma integrációs célok érdekében.
A program elemei projektervezı képzés, amely során a résztvevık elsajátítják a problémák
elemzését és megoldási ötletek kidolgozásának módszereit. Hazai tanulmányutak, melyek
során a képzésen résztvevık számára már mőködı roma integrációt célzó projekteket
mutatnak be, helyi kis projektek támogatása meghívásos pályázat, a képzésen és a tanulmányi
úton résztvevık számára.
8.000.000,- Ft-os keretösszeg van rá szánva, várható nyertesek száma 5-15 között van.
A településekrıl két személy együttes jelentkezését várják
A pályázat megvalósításának kezdete várhatóan 2013. április befejezése 2013. december 31.
Roma integráció szempontjából fontos ügyeket céloznak meg.
Véleménye szerint a megyei nemzetiségi önkormányzatokat célozza meg ez a pályázati
lehetıség.
Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Szerinte a jelenlegi a lehetıségeik
nem teszik lehetıvé ezen a programon való részvételt, így ezzel a pályázati lehetıséggel nem
kívánnak élni.
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
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