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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
február 17-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a
Városháza 4-es számú helyiségében.

Jelen vannak:

Nagy József Attila
Kovács Attila Tamás

Távol maradt:

Hermeczi József

elnök
elnökhelyettes
nemzetiségi önkormányzati képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla
Meghívottak:

Szűcsné Horváth Margit
Tóth Mihályné
Dékányné Szalai Katalin

jegyző
gazdálkodási irodavezető
főkönyvelő
nemzetiségi ügyek koordinátora

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Éva
Nagy József Attila elnök – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ülését megnyitja.
Tájékoztatja a testületet, hogy Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.
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) bekezdés 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. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
véleményezése.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Nagy József Attila elnök
Tóth Mihályné főkönyvelő

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

Nagy József Attila elnök – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e
egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását?
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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:
HATÁROZAT
5/2014.(II.17.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február
17-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
véleményezése.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Nagy József Attila elnök
Tóth Mihályné főkönyvelő

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

Nagy József Attila elnök – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül
jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja.
Kovács Attila Tamás elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 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 képviselő-testület tagjait, aki egyetért Kovács
Attila Tamás megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
6/2014.(II.17.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila
Tamás elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.
Felelős: Határidő: 1. Napirendi pont:
Nagy József Attila elnök – Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése.
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Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Minden évben a város költségvetését a
nemzetiségi önkormányzat is véleményezi. Lassan a költségvetés elkészítésének a végéhez
érnek. Már a tavalyi év októberében elkészítették a koncepciót. A koncepció szintű hiány
163.778 e Ft volt. A törvény előrébb hozta ennek megalkotását. A központi költségvetésről
szóló törvény elfogadásra került 2013. december 11-én. Abban már körvonalazódott, hogy
mennyi támogatás jut az önkormányzatoknak, milyen változások lesznek. Ennek ismeretében
készítették el a rendelettervezetet. A feladat ugyanaz volt, mint 2013. évben. Az
intézményhálózat nem változott.
A költségvetés első tervezetében a hiány 207.279 e Ft volt. Ez működési oldalon 26.6 millió
Ft és fejlesztési oldalon 180.580 e Ft hiányt tartalmazott.
A hiány szót nem lehet a költségvetésben használni. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
fejlesztési célú negatív egyenlegbe a várhatón pénzmaradványt be fogja vonni 180.580 e Ft
összeggel. Továbbá döntött a testület arról is, hogy amennyiben lehetősége lesz az
önkormányzatnak az önkormányzatok működőképességét megőrző pályázat benyújtására,
akkor arra 26.6 millió Ft-tal pályázni fog.
Továbbá a Képviselő-testület nem fogadta el a rendeletet. Javasolta, hogy a Költségvetési
Egyeztetési Munkacsoport további egyeztető üléseket tartson és ott keressenek még
megoldást a kiadás csökkentésre és a bevétel növelésre.
A jelenlegi költségvetés tervezete a mellkelt előterjesztés szerint állt össze. Tartalmaz 24.025
e Ft működési egyenleget negatív előjellel, valamint 158.905 e Ft fejlesztési egyenleget. Ez a
fejlesztési egyenleg majd pénzmaradványból kerül beforgatásra.
A költségvetés fő összege 1.332.618 e Ft lett.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.
Nagy József Attila elnök – Megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezetőnek az elmondottakat. Úgy tudja, hogy az önkormányzatoknak az állam átvállalta
az adósságát.
Balogh Csilla jegyző – Meg is történt az adósságkonszolidáció, de az ettől teljesen független.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Ami volt kötvény kibocsátás, ami volt
fejlesztési célú hitel, azt az állam átvállalja vagy letörleszti az önkormányzat helyett. A
költségvetésbe ez csak az esetleges tőke vagy kamattörlesztést érintheti. Az adósságoktól
úgymond megszabadulnak az önkormányzatok összessége 2014. február 28. hatállyal.
Viszont a mindennapi működés folyó évi kiadás és bevétel oldala ettől független.
Nagy József Attila elnök –Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki
hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló tájékoztatóban
foglaltakkal egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felé kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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HATÁROZAT
7/2014.(II.17.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felé.
Felelős:
Határidő:

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
értelem szerint

2. Napirendi pont:
Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása.
Az elnök megadja a szót Tóth Mihályné főkönyvelő részére.
Tóth Mihályné főkönyvelő – Az előterjesztésben a kiadásokra és bevételekre részletesen,
soronként kitért. A bevétellel kapcsolatban elmondja, hogy az általános támogatás 2014.
évben 270.710,-Ft lesz, ez az összeg már meg is érkezett.
A téli átmeneti foglalkoztatás szerződése, illetve a kidolgozott bérvonzatok kapcsán
4.661.467,-Ft támogatást ér el az önkormányzat.
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez az önkormányzat kérelmet
nyújtott be az adminisztrátori bér 10 %-os önerejének, a 2014. évi rendezvényterv
megvalósításához, valamint a tiszteletdíj bevezetés forrását biztosító támogatás céljából.
Ennek a kárelemnek az elbírálása megtörtént, a Képviselő-testület 500 e Ft támogatásban
részesíti a nemzetiségi önkormányzatot. Ez tartalmazza az adminisztrátori bér 10 %-os
önerejét, ami 56 e Ft. Az adott 500 e Ft-ból 444 e Ft az, amiről majd dönteni kell. Ezt az
összeget próbálta úgy beépíteni, hogy a külső személyi juttatásra fordítódna, úgy, hogy 350 e
Ft lenne a bruttó bérkihatása és 94 e Ft szociális hozzájárulási adót fedezne, amit fizetni kell
utána. Számolt a pénzmaradvánnyal, ami 1.353.759,-Ft. Ez tartalmazza a közfoglalkoztatás
bérkiadásaihoz 1.244.203,-Ft kiutalt előleget és az önkormányzat gazdálkodás (a bevétel és a
kiadás) maradványát 109.556,-Ft összegben. Erről a pénzmaradványról már az előző ülésen
döntés született, hogy 50 e Ft színházlátogatásra fordítható és 60 e Ft-ot a gyermeknapi
rendezvényre fordítanak. Ez a készletbeszerzési soron jelent meg a kiadási oldalon. Továbbá
12 e Ft-ot beállított a banki kezelési költségek miatt, valamint a készletbeszerzések utáni áfa
tartalom 82 e Ft-ra jön ki. Az előző évek hagyományainak figyelembe vételével a – mikulás
napi, a Holocaust napi, és a karácsonyi – megemlékezésekre készletbeszerzési soron 213 e Ftot tervezett be. A főösszeg kiadási és bevételi oldalon 6.798.000,-Ft lett.
Az anyag tartalma egy középtávú tervet is, amelynek elkészítése kötelező. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak az előterjesztés készítésekor adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, ezért került nulla forinttal feltöltésre a táblázat.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.
Nagy József Attila elnök – Megköszöni Tóth Mihályné főkönyvelőnek az elmondottakat.
Kérdése, hogy a nemzetiségi önkormányzat gazdasági szervezetként működik-e vagy nem,
mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban ez nincs benne.
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Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A Szervezeti s Működési
Szabályzatban az van benne, hogy minden gazdálkodással kapcsolatos feladatot a közös
hivatal gazdasági szervezete látja el.
Nagy József Attila elnök – A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja még, hogy felmerült a
tiszteletdíjaknak a meghatározása, bruttó 350 e Ft értékben. Érdeklődik, hogy ebből az
összegből még levonásra kerül az adó?
Tóth Mihályné főkönyvelő – Igen, személyenként kerül levonásra.
Nagy József Attila elnök – Nem tartja elfogadhatónak a megállapított összeg nagyságát. Az
elnökhelyettest kérdezi, hogy elfogadják-e ezt az összeget vagy csoportosítsanak át
máshonnan összeget erre a feladatra.
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – Véleménye, hogy akkor döntsenek ebben az ügyben,
amikor a nemzetiségi önkormányzat teljes létszámmal jelen lesz.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Szintén javasolja, hogy beszéljék át a
dolgot, mivel az előterjesztés során személyekre lebontva kell feltüntetni az összegeket.
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 2014. évi középtávú tervet kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
8/2014.(II.17.) DRNÖ Kt. hat.
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § alapján a következő tartalommal elfogadja 2014-től – 2017. évre szóló
középtávú tervét, Magyarország gazdasági stabilitásáról (Továbbiakban: Stabilitási tv.) szóló
tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.
Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat középtávú terve 2014. – 2017. évekre.
Adatok ezer forintban
Megnevezés
Ssz.

Tárgyév
2014.
2015.év 2016.év 2017.év

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel

01

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

02

0

0

0

0

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek

03

0

0

0

0

04

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

05

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+05)

06

0

0

0

0

Felvett hitel tőketartozása/év

07

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

08

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

09

0

0

0

0

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (07+…+09)

10

0

0

0

0

Felelős: Nagy József Attila
Határidő: azonnal
Nagy József Attila elnök – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését
6.798.000,- Ft bevétellel, 6.798.000,- Ft kiadással egyezően kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
9/2014.(II.17.) 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 2014. évi pénzügyi tervéről
(költségvetéséről ) az alábbi határozatot hozza:
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014 évi
költségvetését
6.798.000,- Ft bevétellel
6.798.000,- Ft kiadással
állapítja meg.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
bevételét forrásonként, kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a
képviselő testület az alábbiak szerint:
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevétele
adatok: ezer forintban
Bevételek
Intézmények

Felhalmozási
és tőke jellegű
bevételek

Működési
bevételek

Dévaványai Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

12

Támogatás
értékű
bevételek

Kiegészítések,
visszatérülések

jogcímenként
Önkormányzat
költségvetési
támogatása

Támogatási
kölcsönök
visszatérülése

5432

Értékpapírok
bevételei

Hiány

Pénzforgalom nélküli
bevételek

1354

Mindösszesen

6 798

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi kiadása
adatok: ezer
forintban
Kiadások
Intézmények

Dévaványai
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Felelős:
Határidő:

Személyi
juttatás

5600

Munkadókat
terhelő
járulékok

Dologi kiadás

805

393

Egyéb
kiadások

Ellátottak
juttatásai

jogcímenként

Létszám

Pénzforg. nélk.
Felújítás és
Működési
Kölcsönök,
kiadás, Általános
felhalmozás
Mindösszesen
kiadás összesen
hitelek
és céltartalék
pü. átadás

6 798

Nagy József Attila elnök
Tóth Mihályné főkönyvelő
értelem szerint

7

6 798
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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 1630 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon -

Nagy József Attila
elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kovács Attila Tamás
elnökhelyettes
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