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I-1/9-6/2013. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

december 16-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18–as 

termében. 

 

Jelen vannak:  

 Nagy József Attila  elnök 

 Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 

 

Távol maradtak:  

 Hermeczi József képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

 Balogh Csilla  jegyző 

 

Meghívottak: 

 Tóth Mihályné  főkönyvelő 

 Erdei Sándor   pénzügyi ügyintéző 

 Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 

 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Éva adminisztrátor 

 

Nagy József Attila elnök – köszönti a megjelenteket, majd a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő nemzetiségi 

képviselők létszáma 2 fő. Az ülés határozatképes, mivel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 92. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete 

akkor határozatképes, ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során 

a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból kizárt képviselőt, továbbá a be nem töltött 

képviselői helyet a jelenlévők létszámába be kell számítani. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1.  A 2014. évi Képviselő- testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Nagy József Attila 
 

 

Nagy József Attila elnök – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e 

egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem 

indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a 

napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a 

testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
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Határozat 

28/2013.(XII.16.) DRNÖ. Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 

16-án tartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.  A 2014. évi Képviselő- testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Nagy József Attila 
 

 

1. Napirendi pont 
 

Nagy József Attila elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 2014. évi 

Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. Átadja a szót Balogh Csillának. 

 

Balogh Csilla jegyző – ismerteti a 2014. évi munkatervet, majd elmondja, hogy a 

megszokottak szerint, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott számú, évi legalább 5 ülést tart. 

Változás csak annyi, hogy a költségvetési koncepció megtárgyalása és véleményezése 

korábban novemberben volt, most áthelyezésre került október hónapra. Ez a változás azért 

történt, mert a költségvetési koncepciót október végéig el kell fogadnia a testületnek.  

 

Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Kérdésként teszi fel, hogy ezen felül 

tarthatnak-e rendkívüli üléseket?  

 

Balogh Csilla jegyző – a kérdést megválaszolva elmondja, hogy természetesen igen.  

 

Nagy József Attila elnök – megkérdezi a jelenlévőket, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e 

valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a 

Képviselő-testület tagjait.  Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2014. évi munkatervét, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a 

testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
 

Határozat: 

29/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. évi 

munkatervét. 

 

Felelős:      - 

Határidő:  - 

 
 

Nagy József Attila elnök – rátér a bejelentésekre, ami a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.18.) DRNÖ Kt. határozatának 

módosítási javaslat. Felkéri Tóth Mihálynét, hogy ismertesse az előterjesztést.  
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Tóth Mihályné főkönyvelő – köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy már volt a bevétel- 

kiadás előirányzat módosítva, de újból sor került rá, a közfoglalkoztatások bére miatt. A 

bevételhez és kiadáshoz előirányzat szükséges. A 2013. szeptember 01. és december 05. 

között pótelőirányzatként kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése, az 

alaphatározatban megállapított kiadási főösszegét: 1.856.000,-Ft-tal, a bevételi főösszegét 

1.856.000,-Ft-tal növeli. A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi módosított kiadási főösszegét 

2.473.000,-Ft-ban, módosított bevételi főösszegét pedig 2.473.000,-Ft-ban állapítja meg. A 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi 

juttatások előirányzatát 937.000,-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 

126.000,-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 793.000,-Ft-tal megemeli.  Elmondja, hogy a 

foglalkoztatás keretében 6 fős női és 6 fős férfi brigád alkalmazása történik. A női brigád 

foglalkoztatásához 2013. évben 719.991,-Ft a férfi brigád esetében 1.037.950,-Ft, az 

adminisztrátori munkakör esetében pedig 94.410,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás 

kerül kiutalásra. Összesen a három programra a támogatásértékű bevétel 1.852.351,-Ft.  A női 

foglalkoztatás esetében a Rendszeres személyi juttatás soron 453.000,-Ft, a Szociális 

hozzájárulási adó soron 61.158,-Ft, a Készletbeszerzési soron 162.078,-Ft, az Áfa soron 

43.760,-Ft az emelkedés összege. A férfi foglalkoztatás esetében a Rendszeres személyi 

juttatás soron 483.980,-Ft, a Szociális hozzájárulási adó soron 65.340,-Ft, a Készletbeszerzési 

soron 384.749,-Ft, az Áfa soron pedig 103.881,-Ft az emelkedés összege. Az adminisztrátor 

foglalkoztatása esetén a Készletbeszerzési soron 74.338,- Ft, az Áfa soron 20.072,- Ft az 

emelkedés összege.  

 

Nagy József Attila elnök – megköszöni a részletes beszámolót. Elmondja, hogy a módosítási 

javaslatot kezdeményezi, így a kiadások mindösszesen 1 856 e Ft-tal emelkedik és módosított 

előirányzat mindösszesen sora 2 473 e Ft-ra emelkedne, ha a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot elfogadja, amely a közfoglalkoztatás miatt kerül módosításra. Megkérdezi, hogy az 

elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem 

hangzott el. Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. Aki egyet ért a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 8/2013. (II. 18) határozatának módosításával, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A 

szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

30/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.hat. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

30/2013. (XII. 16.) DRNÖ Kt határozata 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 18) határozatának 

módosításáról. 

 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-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 2013. évi pénzügyi tervének 

módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
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1. A 2013. szeptember 01. és december 05. között pótelőirányzatként kapott támogatásértékű 

bevételek előirányzatának növelése, az alaphatározat 1. pontjában megállapított  

 

 kiadási főösszegét 1 856 000,- Ft-tal 

 bevételi főösszegét 1 856 000,- Ft-tal 
 

növeli és a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi 

 

 módosított kiadási főösszegét 2 473 000,- Ft-ban 

 módosított bevételi főösszegét 2 473 000,- Ft-ban 
 

állapítja meg.  

 

2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 

bemutatását az 1. melléklet tartalmazza. 

3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását 

a 2. melléklet tartalmazza. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási 

előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 937 000,- Ft-tal, a munkaadókat 

terhelő járulékok előirányzatát 126 000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 793 000,- 

Ft-tal megemeli. 

4. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

támogatásértékű bevételek előirányzatát 1 856 000,- Ft-tal megemeli. 

5. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

támogatásértékű bevételek előirányzatát 1 856 000,- Ft-tal megemeli.  
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Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  30/2013 ( XII.16 ) DRNÖ határozat 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzata 2013. évi bevétel - kiadása 

adatok:  ezer forintban 

ssz. megnevezés 
Intézményi 

bevétel 

Közpon-

tosított 

állami 

támogatás 

Önko-

rmányzati 

támogatás 

Támogatások 

összesen 

Pénzma-

radvány 

Működési  

c. pe. átv. 

Kiadások 

bevételek 

összesen 

Személyi 

juttatások 

Munka-

adókat 

terhelő 

járulékok 

Dologi 

kiadás 

Átadott 

pe. És 

egyéb 

tám. 

felhal-
mozás 

  

Dévaványai 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

8     2 369 96   2 473 937 126 1 410     
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1. számú melléklet 

BEVÉTELEK 

2013. évi költségvetés módosítása 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Bevételi jogcímek 

Eredeti 
előirányzat 

25/2013. 
(X.29.)DRNÖ 

Kt.hat 

Módosítási 
javaslat 

…/2013.(XII.16.) 
DRNÖ határozat 

tervezete 

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek       

2 Egyéb saját bevételek       

3 ÁFA bevételek       

4 Hozam és kamatbevételek 8   8 

5 Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről       

A Intézmény működési bevételek összesen (1-5) 8 0 8 

6 Helyi adó bevételek       

7 SZJA       

8 Gépjárműadó       

9 Egyéb sajátos bevételek (lakbér…)       

B Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (6-9)       

I. Működési bevételek összesen       

10 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése       

11 Pénzügyi befektetések       

12 Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁHT-on kívűlről       

II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(10-12)       

13 Támogatásértékű működési bevételek 513 1 856 2 369 

14 Támogatásértékű felhalmozási bevételek       

III. Támogatásértékű bevétek össz. (13+14) 513 1 856 2 369 

IV. Kiegészítések, visszatérülések       

15 Normatív állami hozzájárulás       

16 Központosított előirányzatok       

17 Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz       

18 Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része       

19 Céltámogatás       

20 Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása       

21 Egyéb központi támogatás       

22 LEKI       

V. Önkormányzatok költségvetési tám. (15-22)       

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése       

VII. Értékpapírok bevételei       
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VIII. HIÁNY       

IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 96   96 

23 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)       

  BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX) 617 1 856 2 473 

 Dévaványa, 2013. december 16.    

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

KIADÁSOK 

2013. évi költségvetés módosítása 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

adatok:ezer forintban 

S.sz. Kiadási jogcímek 

Eredeti 

előirányzat 

25/2013.  

 

(X.29.)DRNÖ Kt. 

hat 

Módosított javasat 

…/2013.(XII.16.) 

DRNÖ határozat 

tervezete 

1 Rendszeres személyi juttatás  937 937 

2 Nem rendszeres személyi juttatás    

3 Külső személyi juttatás    

 Felosztott ktg.(tájékoztató adat)    

I. Személyi juttatások összesen (1...3)  937 937 

4 Szociális hozzájárulási adó  126 126 

5 Munkaadói járulék    

6 Egészségügyi hozzájárulás    

7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok    

 Felosztott ktg.(tájékoztató adat)    

II. 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen 

(4...7) 
 126 126 

8 Készletbeszerzések 392 624 1016 

9 Kommunikációs szolgáltatás    

10 Szolgáltatási kiadások 95  95 

11 Általános forgalmi adó, befizetendő ÁFA kiadás 130 169 299 

12 Kiküldetés, reprezentáció    

13 Egyéb dologi kiadás   0 

14 Különféle költségvetési befizetések    

15 Adók, díjak, egyéb befizetések    
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 Felosztott ktg. (tájékoztató adat)    

III. Dologi kiadások összesen (8...15) 617 793 1410 

16 Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül    

17 Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre    

18 Önkormányzatok által folyósított ellátások    

19 Ellátottak pénzbeli juttatásai    

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

20 Általános tartalék    

 - ebből céltartalék    

21 Pénzforgalom nélküli kiadás    

V. Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21)    

 Működési kiadás összesen (I+…+V) 617 1856 2473 

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 értékű felhalmozasi kiadás ÁHT 

belül 
   

30 Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre    

31 Támogatási kölcsönök nyújtása    

32 Felhalmozási célú hitelek kamata    

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

 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 

(I+…+VII) 
   

33 Értékpapírok vásárlása    

34 Hitelek törlesztése    

VIII. Finanszírozási kiadás (33+34)    

35 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)    

 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII) 617 1856 2473 

36 Létszámadatok (fő) 2013.nov.01-től  12 12 

 

Felelős: Nagy József Attila elnök 

  Tóth Mihályné főkönyvelő 

Határidő:  értelem szerint 
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Nagy József Attila elnök – rátér a következő bejelentésre, ami a 2014. éves programterv. 

Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan állította össze. Ismerteti a programtervet és a vele 

járó kiadást. Ez az összeg 1.100.000,-Ft. Elmondja, hogy a költségvetés úgy alakul, hogy 

pénzmaradvány lesz. Erről szeretné, ha határozatot hozna a testület, hogy a januári színház-

látogatásra 50.000,-Ft-ot betervezzenek.  

 

Tóth Mihályné főkönyvelő – véleménye, hogy még a gyermeknapot is be lehetne tervezni, 

ugyanis 110.000,-Ft pénzmaradvánnyal számolhatnak. Ehhez társul kamatjóváírás és kezelési 

költség is.  

 

Nagy József Attila elnök – véleménye, hogy elég a színházat betervezni, hogy legyen 

használva a pénzmaradványból, de ne használják fel mindet. Még is feladatterhelt lesz a 

pénzösszeg.  

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – a teljes összeget kell felhasználni. A 

feladatterhelt jelentése az, hogy a megrendelő visszaigazol.  A fennálló pénzösszeget fel kell 

használni, tehát ha a színházlátogatást ebből fedezik, a maradék összeget a gyermeknapra 

lehet költeni. Úgy tudja, hogy a Roma Napot pályázat keretében rendezik meg. Nem lát arra 

lehetőséget, hogy az említett 1.100.000,-Ft-os összeget a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete fedezni tudná. Nem látja ezt a programtervet 

megalapozottnak.  Olyan határozatot kellene hozni, hogy minden lehetőséget megragadnak, 

pályázati forrásból fogják ezt megvalósítani.   

 

Nagy József Attila elnök – köszöni a tájékoztatást, egyet ért az előtte szólóval. Megkérdezi, 

hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy 

hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. Aki egyetért és 

elfogadásra javasolja a 2014. évi programtervet és, hogy pályázati lehetőségből finanszírozza 

azt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 

egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 

 

Határozat: 

31/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi 

programtervet és pályázati lehetőségből finanszírozza a vele járó költséget.  

(A 2014. évi programterv a jegyzőkönyv mellékét képezi) 

Felelős:      - 

Határidő:  - 
 

Nagy József Attila elnök – megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, 

hozzászólása? Megadja a szót Szűcsné Horváth Margitnak. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – tájékoztatásként elmondja, hogy a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kéréséről előterjesztést készített a Dévaványa 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiszteletdíjakkal kapcsolatban, illetve a 

pályázati önrészhez való hozzájárulás tekintetében is. A támogatástól nem zárkózott el a 

Képviselő-testület, de részletesebb kidolgozást kérnek, amiben a korábbi tiszteletdíjakról kell 

beszámolni. 2006-ban alakult meg a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 2010-

ben végig fizetett tiszteletdíjat. 2011. évben három kifizetés terhelte az önkormányzatot. Egy 
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hónapban összesen 29.000,-Ft tiszteletdíjban részesült az elnök, az elnökhelyettes és két 

képviselő. Amennyiben tiszteletdíjat szeretne bevezetni a tisztelt Képviselő-testület, ahhoz 

forrást kell szerezni.  

 

Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a tiszteletdíjról és a 

pályázati önrészről adnak be kérvényt, majd elbírálás után tudnak beszélni a továbbiakról. 

Döntésre és elfogadásra javasolja a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé. 

Aki egyetért és elbírálásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé 

a tiszteletdíj bevezetését és a pályázati önrészhez való hozzájárulást  kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

32/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásra 

javasolja a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé a Nemzetiségi 

Önkormányzatnál a tiszteletdíj forrásának biztosítását és a 2014. évi kulturális programterv 

pályázati önrészéhez való hozzájárulást. 

 

Felelős:      - 

Határidő:  - 
 

 

Nagy József Attila elnök – megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, 

hozzászólása? Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. Az 

elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 16
30

 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

Kovács Attila Tamás        Nagy József Attila 

     elnökhelyettes         elnök 
 

 

 


