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I-1/9-2/2013. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. 

február 18-án 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:  Szőcsné Horváth Margit  gazdálkodási irodavezetı  

Tóth Mihályné   fıkönyvelı 
Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin 
 
 
Nagy József Attila elnök – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat ülését megnyitja.  
Elmondja, hogy Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselı a mai ülésen nem 
jelent meg, aki távolmaradásának okát nem jelezte.  
Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevı nemzetiségi képviselık létszáma 2 fı.  
Az ülés határozatképes, mivel 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. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és 
véleményezése. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
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 
 5/2013.(II.18.) DRNÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. február 
18-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és 

véleményezése. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
3. Bejelentések  

 
 
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 
 6/2013.(II.18.) DRNÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kovács Attila 
Tamás elnökhelyettest a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjének jelöli ki. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
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1.  Napirendi pont:  
 
Nagy József Attila elnök – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése. 
Az elnök megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének készítése folyamatban van, 
egyeztetések, pontosítások történnek a költségvetés végleges elfogadásáig. Az irodavezetı a 
januári testületi ülésre elkészített költségvetés tervezetérıl tud most számot adni.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a januári testületi 
ülésre benyújtották az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét, amelyet a 
képviselı-testület elsı olvasatban elfogadott. A forrásoldal 43.758.000,- Ft hiányt mutatott. 
Elmondja, hogy az idei évtıl a költségvetésbe hiányt nem lehet tervezni, így a várható 
pénzmaradványból pótolták ezt a hiányt.  
Tehát az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezett fı összege bevétellel kiadással 
egyezıen 1.419.336.000,- Ft, ami a forrás oldalon 43.758.000,- Ft várható pénzmaradvány 
igénybevétellel van egyensúlyban. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Költségvetési Egyeztetési Munkacsoport elkezdte a munkáját, 
elvárásuk az volt, hogy a mőködési kiadás 4 %-al kerüljön úgymond lefaragásra. Az 
intézmények 4 %-al csökkentsék a kiadásukat, vagy ahol lehetıségük van rá a bevételt 
növeljék. Az Egyeztetési Munkacsoport javasolta, hogy a közalkalmazottak részére is 
terjedjen a cafetéria juttatás az elmúlt évivel azonos összegben, amely bruttó 100.000,- Ft/fı 
volt. Természetesen ez a javaslat a hiányt tovább növelte, de a 4 %-os mértékő lefaragás 
kompenzálta. Már említette, hogy a költségvetés készítése folyamatos, szinte minden nap 
történik olyan esemény, információ, ami miatt módosítani kell.  
Röviden említést tesz a jogszabályi változásokról, a közoktatásban történt átszervezésrıl, a 
járási hivatalok kialakításáról. Az említett mozgásokat a költségvetés tartalmazza. Elmondja, 
hogy a mőködési költség kevesebb, mint az elmúlt években, mivel nem tartalmazza a 
pedagógusok bérét, a járási hivatalhoz átkerült dolgozók bérét. 
Még egyszer elmondja, hogy negatív egyenleget a költségvetés nem tartalmazhat.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 
Köszöni a figyelmet.  
Nagy József Attila elnök – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló tájékoztatóban 
foglaltakkal egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete felé kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazt 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 7/2013.(II.18.) DRNÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló tájékoztatóban foglaltakkal 
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egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-
testülete felé. 
 
Felelıs:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
 
2.  Napirendi pont:  
 
Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és 
elfogadása.  
Az elnök megadja a szót Tóth Mihályné fıkönyvelı részére.  
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében és 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése szerint „a 
nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében 
eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, 
önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat”.  
A 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint terjeszti a fıkönyvelı a Képviselı-testület elé. 
A fıkönyvelı elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetési koncepcióját elsı olvasatban megtárgyalta. 
A 2011. évi CLXXIX. törvény 126. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati 
bevételek forrása különösen: az állami költségvetési támogatás és a (2) bekezdés (a) pontja 
szerint „Az állam a központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott mértékben 
támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok 
ellátásához, feladatfinanszírozási rendszer keretében”. 
A nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és 
elszámolásának rendjérıl szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján mőködési költségvetési támogatásra az a nemzetiségi önkormányzat 
jogosult, amely törzskönyvi nyilvántartásba be van jegyezve és az év elsı napján mőködik. 
Mőködési költségvetési átlagtámogatás éves összege egy települési nemzetiségi 
önkormányzat esetén 2013. évben 221.833,- Ft, mely 100 %-os mértékben megilleti a 
települést, mivel a nemzetiséghez tartozók száma eléri a rendeletben elıírt lakosság számot. 
 A 2012. évi gazdálkodás eredményeként 96.093,- Ft pénzmaradvánnyal számolhatnak. A 
feladatarányos költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat által a költségvetési 
évben fel nem használt része a következı év június 30-áig kötelezettségvállalással terhelt. 
Felhasználásáról az elızı képviselı-testületi ülésen már döntés született. Ennek megfelelıen 
már megtörtént a gyermekek színházi látogatása, majd májusi hónapban pedig a gyermeknapi 
sportrendezvény megtartására kerül sor. 
Elmondja, hogy a banki számlán lévı összeget rövid idıre átmenetileg lekötött betétbe 
helyezhetik, amelynek kamat bevétele fedezetet nyújtana a banki kezelési költségekre, ezen 
jogcímen 5.000,- Ft bevételt tervezett a fıkönyvelı.  
Az önkormányzat másik bevételi forrása a feladatalapú költségvetési támogatás, amely a 
költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési 
támogatásban részesülı önkormányzatnak adható. A támogatás feltétele továbbra is, hogy 
legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó és egy közmeghallgatásról készült 
jegyzıkönyv a költségvetési év április 15-éig benyújtásra kerüljön. A feladatalapú támogatás 
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a kötelezı nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek 
finanszírozására használható fel. 
A 2013. évi kiadási elıirányzatot a bázis adatok és az elızı évek hagyományainak figyelembe 
vételével a - mikulás napi, a Holocaust napi, és a karácsonyi - megemlékezésekre és a 
gyermeknapi rendezvényre tervezte meg, amelyen belül készletbeszerzésre 231.000,- Ft-ot és 
az általános forgalmi adóra 68.000,- Ft-ot, és az elızıleg már említett színházlátogatás 
költségére 19.000,- Ft-ot, illetve a banki kezelési költségekre  5.000,- Ft-ot. 
A fıkönyvelı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Nagy József Attila elnök – megköszöni Tóth Mihályné fıkönyvelınek az elmondottakat.  
Megkérdezi a jelenlévıket, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 
323.000,- Ft bevétellel, 323.000,- Ft kiadással egyezıen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 8/2013.(II.18.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2013. évi pénzügyi tervérıl 
(költségvetésérıl ) az alábbi határozatot hozza: 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete a 2013. évi 
költségvetését   

                                                     323.000,- Ft bevétellel  
                                                     323.000,- Ft kiadással 
 

állapítja meg. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat 
bevételét forrásonként, kiadását jogcímenként mérlegszerően határozza meg a 
képviselı testület az alábbiak szerint: 
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Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2013. 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 

Mind- 
összesen Mőködési 

bevételek 

    Felhalmozási 
és tıke jellegő 

bevételek 

Támogatás 
értékő 

bevételek 

Kiegészítések, 
visszatérülések 

Önkormányzat 
költségvetési 
támogatása 

Támogatási 
kölcsönök 

visszatérülése 

  Értékpa- 
pírok 

bevételei 
Hiány 

Pénzforga- 
lom nélküli 
bevételek 

  

Dévaványai Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
5   222           96 323 

 
 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. 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 

    323       323     323 0 

 
Felelıs: Nagy József Attila elnök 
  Tóth Mihályné fıkönyvelı 
Határidı:  értelem szerint
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3.  Napirendi pont:  
 
Nagy József Attila elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy januárban a Békéscsabai Jókai Színházba látogattak el a 
gyermekekkel, a Hetvenhét címő zenés mesedarabot tekintették meg. A gyermekek és a 
felnıttek is nagyon jól érezték magukat, nagyon színvonalas elıadást láthattak.  
Ezúton köszöni meg Dékányné Szalai Katalinnak a szervezı munkáját.  
Véleménye szerint gyakrabban kellene színházlátogatásokat szervezni.  
 
 
Megkérdezi a jelenlévıket van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 1030 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 

 
 
Nagy József Attila 

          elnök 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
 
 
 Kovács Attila Tamás 
 elnökhelyettes 
 
 
 
 


