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JEGYZİKÖNYV
Készült:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.
április 15-én megtartott ülésén Dévaványa, Hısök tere 1. szám alatt a
Városháza 8-as számú helyiségében.

Jelen vannak:

Nagy József Attila
Kovács Attila Tamás

Távol maradt:

Hermeczi József

elnök
elnökhelyettes
nemzetiségi önkormányzati képviselı

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla

Meghívottak:

Szőcsné Horváth Margit
Tóth Mihályné

jegyzı

gazdálkodási irodavezetı
fıkönyvelı

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 tud
jelen lenni más egyéb jellegő elfoglaltsága miatt.
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 2012. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató
megtárgyalása, véleményezése.
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának
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.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:
HATÁROZAT
9/2013.(IV.15.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. április
15-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató
megtárgyalása, véleményezése.
Elıadó: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának
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 elfogadjae 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
10/2013.(IV.15.) 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 2012. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása,
véleményezése.
Megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, hogy tájékoztassa
a jelenlévıket.
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – köszönti az ülés valamennyi
résztvevıjét.
Elmondja, hogy az ı feladata volt a Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról szóló elıterjesztés elkészítése.
Elmondja, hogy a 2012-es évet 1.609.097.000,- Ft elıirányzattal indították.
Az anyag részletesen leírja azt, hogy a zárszámadásnak mit kell tartalmaznia. Tény adatokon
alapul, a város költségvetése 2012. évben elfogadhatónak mondható. A zárszámadás fı
összege 2.922.451.000,- Ft bevételt, 2.535.770.000,- Ft kiadást és 331.971.000,- Ft
pénzmaradványt tartalmaz.
A pénzmaradvány feladattal terhelt, fejlesztési és mőködési célokat szolgál. Elmondja, hogy a
pénzmaradvány összege évrıl-évre csökken.
Elmondja, hogy a 2012. évre tervezett feladatok maradéktalanul teljesültek.
A képviselı-testület az április 25-én tartandó ülésén fogja tárgyalni a zárszámadást.
Az irodavezetı ennyit kívánt elmondani.
Köszöni a figyelmet.
Nagy József Attila elnök – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı
tájékoztatását a Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni.
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 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
11/2013.(IV.15.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa
Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásról szóló tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelıs:
Határidı:

-

(Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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2. Napirendi pont:
Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása.
Megadja a szót Tóth Mihályné fıkönyvelı részére, hogy ismertesse az elıterjesztésben
foglaltakat.
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése és a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése szerint a 2012.
évrıl elkészített zárszámadást elkészítette, amelyet ezúton terjeszt a Képviselı-testület elé.
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évre szóló
költségvetését a 4/2012.(II.13.) DRNÖ Kt. határozatával fogadta el, 210.000,- Ft bevétellelkiadással egyezıen.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 10-i ülésen a 21/2012.(IX.10.)
DRNÖ Kt. határozatával a bevétel-kiadás fıösszegét 153.000,- Ft-tal megemelte.
A bevételi oldallal kapcsolatban elmondja, hogy a feladatalapú támogatási pályázat
eredményeként kapott 143.000,- Ft, illetve az általános támogatás - tervezéskor még nem volt
ismert a mértéke, ezért a múlt évi tapasztalat alapján került beépítésre 210.00,- Ft összegben folyósítása miatti 5.000,- Ft, és az elıre nem tervezhetı kamat miatti bevétel 5.000,- Ft.
A kiadási oldallal kapcsolatban a fıkönyvelı elmondja, hogy az eredeti elıirányzathoz képest
a dologi kiadások sorai között megemelésre került a készletbeszerzés 117.000,- Ft-tal, így
összege 282.000,- Ft lett mely a megrendezett ünnepségek kiadásait fedezte. A szolgáltatások
soron a banki kezelési költségek kerültek beépítésre 5.000,- Ft összeggel. A beszerzések után
a felszámított ÁFA kiadás 31.000,- Ft-tal is megemelésre melynek összege 76.000,- Ft-ra
emelkedett.
A fıkönyvelı elmondja, hogy az elıterjesztés mellékletét képezi a bevételeket és kiadásokat
bemutató táblázat, amely a 2012. évi eredeti, módosított elıirányzatot és a beszámolási
idıszak teljesített adatait tartalmazza.
A fıkönyvelı röviden szól az Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátás általános
értékelésérıl.
Elmondja, hogy a 2012. évre vonatkozóan elfogadásra került a munkaterv, a Nemzetiségi
Önkormányzat az abban foglaltaknak megfelelıen az ülések tekintetében eleget tett.
Elfogadásra került 2012. évi programterv a vállalt programok csak részben kerültek
megvalósításra. Okát és indokát évközben megismerte a Képviselı-testület.
Elfogadta a Képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításait.
Szól a bevételi források és kiadások alakulásáról.
A finanszírozási rendszerben a feladatalapú támogatás címén 143.016,- Ft-hoz, normatív
állami támogatás címén 214.689,- Ft bevételhez, míg az átmenetileg szabad pénzösszeg rövid
idıtartamra való lekötése címén 8.759,- Ft kamat bevételhez jutott a Nemzetiségi
Önkormányzat. Az összese forrás 366.464,- Ft.
A fıkönyvelı elmondja, hogy a kiadás finanszírozását a központi költésvetésbıl
központosított elıirányzat és a kamat bevétel biztosította.
Kiadásokat bemutató táblázatban a dologi kiadásokra 270.236,- Ft-ot, ezen belül a
készletbeszerzések soron mécsesek vásárlására 17.543,- Ft-ot, mikulás napi ünnepségre
64.024,- Ft-ot, karácsonyi ünnepségre 126.354,- Ft-ot fordítottak. Szolgáltatási kiadások
soron a banki kezelési költségek jelentek meg amely 7.374,- Ft.
Az általános forgalmi adó soron a készletbeszerzések után felszámított ÁFA érték 54.941,- Ft.
Elmondja, hogy a mőködési kiadás összesen 270.236,- Ft.
Elmondja, hogy felhalmozási kiadás nem volt.

4

A vagyon alakulásával kapcsolatban elmondja, hogy a befektetett eszközök állománya nem
nıtt.
Közvetett támogatás, többéves kihatással járó döntésbıl származó kötelezettség nem
keletkezett.
Foglalkoztatott létszám nem volt.
Úgy gondolja az elıterjesztés kitért minden olyan elemre, amit az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló kormányrendelet a zárszámadás tárgyalásakor elıír. Az elıterjesztés
mellékletét képezi a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozat tervezete a
2012. évi költségvetési zárszámadásról.
A teljesített bevételi fıösszeg 366.464,- Ft, a teljesített kiadási fıösszeg 270.236,- Ft,
pénzmaradvány 96.228,- Ft, amely feladattal terhelt.
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévık számára.
Nagy József Attila elnök – megköszöni Tóth Mihályné fıkönyvelınek az elmondottakat.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása az elıterjesztéssel kapcsolatban?
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadását kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:

HATÁROZAT
12/2013.(IV.15.) 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 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról a következı határozatot hozza:
1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási fıösszegét,
366.464,- Ft bevétellel
270. 236,- Ft kiadással
96.228,- Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.

2. A Képviselı-testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtását részletesen a következık szerint állapítja meg:
(1) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerően az 1.
melléklet szerint fogadja el.
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BEVÉTELEK

Ezer forintban
2012 évi

Sorszám

2011.évi
tény

Bevételi jogcím

1

2

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

Eredeti
Módosított
elıirányzat elıirányzat
4

5

Teljesítés
6

5

8

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.
4.

Pénzügyi befektetések bevételei
III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4)

296

210

358

358

4.1.

Támogatásértékő mőködési bevételek

296

210

358

358

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.
296

210

363

366

210

363

366

6.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

7.1.

Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele

7.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

26
26

322

KIADÁSOK

Ezer forintban
2012. évi

Sorszám

Bevételi jogcím

1
1.

2
Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelı járulékok

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5.

Támogatásértékő mőködési kiadás

2.

3

I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.6)

1.1.

1.6.

2011. évi
tény

363

270

201

210

363

270

322

210

363

270

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások

2.3.

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4.

6

210

24

Felújítás

3.2.

5

Teljesítés

97

2.2.

3.1.

4
322

2.1.

3.

Eredeti
Módosított
elıirányzat elıirányzat

III. Tartalékok (3.1+3.2)
Általános tartalék
Céltartalék
IV. Egyéb kiadások

5.

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
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(2) A mőködési bevételek és kiadások a pénzmaradvány valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja
el.
I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban
!
Bevételek

Megnevezés

Kiadások
2011. évi
tény

2012.évi
mód. ei.

Int. mőködési bevételek
Támogatások, kiegészítések

296

2012. évi
teljesítés

Megnevezés

5

8

358

358

97

Munkaadókat terhelı járulék

24

Dologi kiadások

Állami hozzájárulás, támogatás

Egyéb folyó kiadások

Támogatásértékő bevételek

Pénzmaradvány átadás

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatásértékő mők.kiadás
26

2012. évi
mód. ei.

Személyi juttatások

Helyi önkormányzati támogatás

Elızı évi pénzmaradvány

2011. évi
tény

2012. évi
teljesítés

201

363

270

ÖSSZESEN:

322

363

270

Többlet:

----

----

96

Társadalom- és szociálpol. jutt.

Pénzforgalom nélküli bevétel

Ellátottak pénzbeli juttatása

stb.

Pénzforgalom nélküli kiadások
Kamatkiadások
Tartalékok
Egyéb kiadások
stb.

ÖSSZESEN:

322

Hiány:

----

363

366
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II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) NEMLEGES
Ezer forintban
!
Bevételek

Megnevezés

Kiadások
2011 évi
tény

Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése

2012. évi
mód. ei.

2012. évi
teljesítés

Megnevezés

201. évi
tény

2012. évi
mód. ei.

2012. évi
teljesítés

Felújítás

Helyi önkormányzati támogatás

Intézményi beruházás

Állami támogatás, hozzájárulás

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

Kisebbségi önkormányzatok sajátos
felhalmozási és tıkebevételei

Pénzügyi befektetések kiadásai
Felhalm. célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

Pénzügyi befektetések bevételei
Támogatásértékő bevételek

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson
kívülrıl

Felhalmozási célú pénzmaradvány
átadás

Elızı évi pénzmaradvány

Egyéb kiadások

Egyéb bevételek

stb.

stb.

ÖSSZESEN:
Hiány:

ÖSSZESEN:
----

Többlet:

8

----

----

----

(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. melléklet
tartalmazza.

3. melléklet

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által folytatott tevékenységek
kiadásai elıirányzatai és teljesítése feladatonként
Ezer forintban !
Eredeti
elıirányzat

KIADÁSI JOGCÍMEK

Igazgatási feladatok

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

210

363

270

210

363

270

Intézményfinanszírozás
Általános tartalék
Céltartalék
ÖSSZESEN:

(5) Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettség nem volt.
(6) A Dévaványai Roma nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit
forrásonként, továbbá a tényleges létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el.
4. melléklet
Cím neve, száma

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Alcím neve, száma

--------

Ezer
forintban
Elıirányzat-csoport

Kiemelt
elıirányzat

Elıirányzat-csoport, kiemelt
elıirányzat megnevezése

száma
1

2

3

Eredeti Módosított

Teljesítés

elıirányzat
4

5

6

Bevételek
1

Intézményi mőködési bevételek

5

8

5

8

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési
1
bevétel
2
3
4

Egyéb saját bevétel
Általános forgalmi adó-bevételek,
visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek

9

2

Támogatások, kiegészítések
1

Normatív állami hozzájárulás

2

Egyéb állami hozzájárulás

3

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

4

Támogatásértékő bevételek

210

358

358

Támogatásértékő mőködési bevételek

210

358

358

210

363

366

210

363

270

210

363

270

210

363

270

0

0

0

1
2
5

Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek

1
2
6

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Elızı évi vállalkozási eredmény
igénybevétele
Helyi önkormányzati támogatás
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Kiadások
7

Mőködési kiadások
1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelı járulékok

3

Dologi kiadások

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
1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Pénzügyi befektetések kiadásai

4

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

5

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközát.
6 államháztart. kívülre
Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi
létszám/ (fı)
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(8) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti
vagyonát az 5. melléklet szerint 96.228,- Ft-ban állapítja meg.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
MÉRLEGE 2012.ÉV
ESZKÖZÖK
1.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

6.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

96

96

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

96

FORRÁSOK
13.

1. Induló tıke

15.

2. Tıkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.

Tárgyévi

96
96

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24.

Elızı évi

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN

14.

17.

Tárgyévi

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

5.

Elızı évi

FORRÁSOK ÖSSZESEN

96
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(9) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi pénzeszközök változása a 6.
melléklet szerint.
6. melléklet

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Sorszám

Összeg ( Ft )

Pénzkészlet 2012. január 1-jén
ebbıl:
 Bankszámlák egyenlege
 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Bevételek ( + )
Kiadások ( - )
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én
ebbıl:
 Bankszámlák egyenlege
 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

366 464
270 236
96 228
96 093
135

(10) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi nullás számla osztályban
nyilvántartott tárgyi eszköz állományát a 7. melléklet tartalmazza.

7. melléklet

DRNÖ iroda 2012. évi tárgyi eszköz nyilvántartása
0-s számla osztály
Sorszám
1.

Fıkönyvi
szám
13114

Nyilvántartási
szám

Megnevezés

1698

Számítógép

Egyéb gép - berendezés összesen:

Határidı:

159 520
159 520

Teljesen 0-ra leírt eszközök mindösszesen:
Felelıs:

Bruttó érték

Nagy József Attila elnök
Tóth Mihályné fıkönyvelı
értelem szerint
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159 520

3. Napirendi pont:
Nagy József Attila elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a
bejelentéseket tartalmazza.
Megadja a szót Tóth Mihályné fıkönyvelı részére, hogy ismertesse a 2014. évi költségvetés
elızetes koncepcióját.
Tóth Mihályné fıkönyvelı – elmondja, hogy az új szabályozás szerint a 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepciót az elnöknek április 30-ig kell benyújtania a Képviselıtestületnek, melynek elıírását az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 2013.
január 1-tıl hatályos 24. § (1) bekezdése írja elı.
Amikor a módosított Áht. törvény ezen bekezdését olvasták azt gondolták, hogy tévedés,
vagy elírás lehet, hiszen másfelıl az Áht. 87. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a
polgármester a helyi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi
helyzetérıl szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetérıl a költségvetési koncepció
ismertetésekor tájékoztatja a képviselı-testületet november 30-ig. Az Áht. 87. § ( 2)
bekezdése a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan ugyanezt írja elı, így ennek tesznek
eleget ezen elıterjesztéssel.
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása a két dátum közötti ellentmondást feloldotta,
a 2014. évi költségvetési koncepció és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatás határidejérıl az alábbiak szerint:
„A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval
korábbi dátumra történı módosításának oka, hogy a jövıben az önkormányzatok
költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellı idıben
elıkészített legyen. Szükségesnek tartjuk, hogy minden önkormányzat megfelelıen
elıkészítve, elıre határozza el mőködésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.”
A koncepcióban elsısorban az önkormányzat mőködésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos
stratégiai döntéseket, jövıbeni irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követıen
feladatokra, tevékenységekre lebontani.
A Nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan a 2014. évi költségvetési koncepcióban
alapvetı célok az éves programtervben meghatározott feladatok megvalósítása, azokhoz a
szükséges forrás megteremtése. Az önkormányzatnak túl nagy lehetısége nincs fejlesztésre,
de a pályázati lehetıségeket figyelni kell.
Az elızetes koncepció elkészítéséhez az alábbi elveket szükséges megfogalmazni:
- biztosított legyen a programtervben tervezett önkormányzati feladatok
maradéktalan ellátása,
- a források megszerzéséhez igyekezni kell a támogatási rendszer nyújtotta elınyök
kihasználásával.
A fıkönyvelı elmondja, hogy jelen gazdasági, pénzügyi és szabályozási keretek között kell
biztosítani az önkormányzat mőködıképességének fenntartását, a kötelezettségvállalások
teljesítését.
A megfogalmazott elvek végrehajtásához központi útmutatók még nem állnak rendelkezésre a
koncepció kidolgozását a szakmai célok, feladatok, kötelezettségek felmérése mellett a helyi
programtervben kitőzött célok megvalósítását, továbbfolytatását tartjuk szükségesnek.
Nagy József Attila elnök – megköszöni Tóth Mihályné fıkönyvelınek az elıterjesztésben
foglaltak ismertetését.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.
Aki a 2014. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó jövıbeni irányokat jóváhagyólag
elfogadja, valamint bízzák meg az elnököt a költségvetési koncepció átdolgozásával, amely
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konkrét feladatokra, tevékenységekre lebontva tartalmazza a mőködési célokat kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza.
HATÁROZAT
13/2013.(IV.15.) DRNÖ Kt.hat.
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı testülete a 2014. évi
költségvetési koncepcióra vonatkozó jövıbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.
A Képviselı testület megbízza az elnököt a költségvetési koncepció átdolgozásával,
amely konkrét feladatokra, tevékenységekre lebontva tartalmazza a mőködési
célokat.
Nagy József Attila elnök
Felelıs:
Határidı: folyamatos

Megkérdezi a jelenlévıket van-e valakinek bejelentése, hozzászólása?
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el.
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 1015 órakor bezárja.

- Kelt mint az elsı oldalon -

Nagy József Attila
elnök

Jegyzıkönyv hitelesítı:

Kovács Attila Tamás
elnökhelyettes
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