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I-1/5-3/2014. ikt.sz. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

szeptember 15-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es 

számú helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:    Nagy József Attila   elnök 

Kovács Attila Tamás  elnökhelyettes 

 

Távol maradt:      Hermeczi József   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   Balogh Csilla        jegyző 

Valánszki Róbert polgármester 

 

Meghívottak:   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

   Tóth Mihályné  főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  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. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű 

javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 

Előadó: Nagy József Attila elnök 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
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3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának féléves 

helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: Tóth Mihályné főkönyvelő 

 

4. Bejelentések. 

 

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: 

 

 

HATÁROZAT 

16/2014.(IX.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 15-

én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű 

javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 

Előadó: Nagy József Attila elnök 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának féléves 

helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: Tóth Mihályné főkönyvelő 

 

4. Bejelentések. 

 

 

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. 

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 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 
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HATÁROZAT 

17/2014.(IX.15.) 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 a 

közmeghallgatás. Megállapítja, hogy a közmeghallgatásra a roma nemzetiséghez tartozó 

lakosság köréből nem jött el senki az ülésre.  

 

Balogh Csilla jegyző – tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a közmeghallgatás 

napirendi pontra való tekintettel az ülés időpontja meghirdetésre került a helyi újságban, a 

honlapon, a városban meghívók kifüggesztésével, így a roma lakosok tudtak a lehetőségről. 

 

Nagy József Attila elnök – megköszöni a jegyzőnek a tájékoztatást. 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 

felvetése, hozzászólása. 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem történt, befejezettnek tekinti az első napirendi pont 

megtárgyalását. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az 

önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása. 

Az elnök megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, hogy 

ismertesse az előterjesztést. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – köszönti a jelenlévőket. Az előző 

évekhez hasonlóan most is tájékoztatást ad a nemzetiségi önkormányzat számára a 

dévaványai önkormányzat első féléves gazdálkodásának helyzetéről. El kell mondani, hogy a 

féléves tájékoztató pénzforgalom szemléletbe készült és csak azt az egy időpillanatot tükrözi 

ami 2014. június 30-án teljesült. Vannak benne az időarányostól eltérő teljesítsek, de ez az 

előterjesztésben indokolva van. A számok tükrében láthatják, hogy a féléves gazdálkodás 

kiegyensúlyozott volt. A teljesített bevétel félévig 1.118.142 e Ft, a teljesített kiadás pedig 

620.128 e Ft volt. Úgy gondolja, hogy ezek az adatok így félév időtájban jónak mondhatóak.  

 

Nagy József Attila elnök – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
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Aki egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

18/2014.(IX.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadni 

Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló  

  1.118.142 e Ft  teljesített bevétellel 

620.128 e Ft  teljesített kiadással. 

 

Az első féléves gazdálkodási tapasztalatait a második félév gazdálkodása során hasznosítani 

kell. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

3.  Napirendi pont:  

 

Nagy József Attila elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első féléves 

megtárgyalása és elfogadása.  

Az elnök megadja a szót Tóth Mihályné főkönyvelő részére.  

 

Tóth Mihályné főkönyvelő – elmondja, hogy a bevételi tervhez képest a központ 

költségvetéstől általános működési támogatás jogcímen 503.106,-Ft plusz pénz utaltak ki.  

A „Közfoglalkoztatás – Téli - startmunka” kapcsán foglalkoztatott 12 fő illetve 1 fő 

adminisztrátor bérkiadásaihoz 4.493.918,-Ft támogatás átutalása érkezett meg, a 2013. év 

december hónapban kiutalt előleghez melynek összege 1.261.240,-Ft. Ezt az összeget a 

pénzmaradvány tartalmazta. Az Egészségbiztosítási alaptól a gyermekápolási táppénz 

igénybevétele miatt 43.915,-Ft került kiutalásra. 

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületéhez a nemzetiségi önkormányzat 

kérelmet nyújtott be hogy az adminisztrátori bér 10% - os önerejéhez illetve az elnök és a 

képviselők díjazásához támogatást állapítsanak meg. A kérelem elbírálásra került, így a 

működési célú támogatások soron 500.000,-Ft bevétel került átutalásra.     

A kamat bevételek soron 2.644,-Ft bevétel teljesült. 

A 2013.évi pénzmaradvány elszámolása során 109.556,-Ft igénybevétele történt meg. 

Félévig a teljesített bevétel az előirányzathoz viszonyítva 6.974.379.-Ft-ra teljesült. Ez a 

teljesítéshez képest túlteljesítést mutat, emiatt az előirányzatokat módosítani szükséges.  

A közfoglalkoztatás keretében külön-külön került elszámolásra a férfi, a női és az 

adminisztrátor alkalmazásának kiadása, mely az előterjesztésben bemutatásra került. Ez az 

összeg 5.176.363,-Ft volt. A munkaadókat terhelő járulékok összesen 695.502,-Ft. 

A külső személyi juttatások soron került elszámolásra mozi látogatás során a belépőjegyek, 

illetve a résztvevők megvendégelése és a stand látogatás belépő jegyeinek megvétele, melyre 

79.210,-Ft került kifizetésre. 



5 

 

A szolgáltatási kiadások soron a banki kezelési és könyvelési díjak elszámolása miatt 40.789,-

Ft kiadás merült fel. 

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között az előzőekben felsorolt vásárlások 

ÁFA kiadása 21.525,-Ft. 

A foglalkoztatás összesen 13 főt érintett, mely statisztikai létszámba átszámítva 5 fő egész 

éves viszonylatban.  

A félévig teljesített kiadás az előirányzathoz viszonyítva 6.013.389,-Ft. 

A félévi beszámoló a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be.  

2014. június 30-án, bankszámlán 1.061.200,-Ft a pénztárban 0,- Ft pénzkészlet van. 

 

Nagy József Attila elnök – megköszöni Tóth Mihályné főkönyvelőnek az elmondottakat.  

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 első féléves 

költségvetését 6.974.379.-Ft,- Ft bevétellel, 6.013.389,-Ft kiadással, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT: 

19/2014. (IX. 15.) DRNÖ. Kt. hat. 

 

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

első féléves teljesítéséről szóló beszámolót  

 

6.974.000,- Ft teljesített bevétellel, 

6.013.000,- Ft teljesített kiadással jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős: Nagy József Attila elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Tóth Mihályné főkönyvelő – Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat a 2014. évre szóló költségvetését a 9/2014.(II. 17.) DRNÖ Kt. számú 

határozatával fogadta el. Jelen előterjesztésben költségvetés módosítására, tesznek javaslatot, 

mely a bevételi és kiadási főösszegeket 186 000,- Ft – tal emeli meg. 

A B6 működési célú átvett pénzeszközök soron a 2014. évi általános működési támogatás 

éves összege a 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

270.710,- Ft összeggel lett megtervezve. 

A költségvetés készítése során a Munkaügyi Központtól a Startmunka átvételére 4.661.467,- 

Ft lett tervezve. 

Dévaványa Város Önkormányzatától támogatásként 500.000,- Ft átvétel került beállításra. A 

fenti összegek B1 sorra történő módosítása szükséges, amely kiegészül feladatalapú 

támogatás címen megállapított 292.396,- Ft támogatási összeggel. 

A B1 soron módosítás szükséges az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások címén - 

amely a gyermekápolási táppénzt foglalja magába- kiutalt 43.915,-Ft támogatás miatt, ami az 

eredeti tervben nem szerepelt. 

A tervkészítés során maradvány igénybevétele soron lett tervezve a záró pénzkészlet 

1.353.759,- Ft, amely tartalmazza a 2013. december hónapban a Munkaügyi Központ által 
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előlegként kiutalt 1.261.240,-Ft összeg és az aktív átfutó kiadás különbözetét 1.244.203,-Ft-ot 

a B1 sorra kell átvezetni. 

A Munkaügyi Központ által átadásra került támogatás a tervezettől 150.512,-Ft alulteljesülést 

mutat. 

 

A fent felsorolt módosítási javaslatot kezdeményezik, így a bevételek előirányzata 

egyenlegében 186 000,- Ft-tal növekedne és módosított előirányzat mindösszesen sora 

6.984.000,-Ft-ra emelkedik, ha a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadja. 

A 2014. évi kiadási költségek az elmúlt évek hagyományainak figyelembe vételével lett 

megtervezve. A működési és feladatalapú támogatást az év hátralevő idejében a rendezvények 

megtartására kellene fordítani. 

A készletbeszerzési soron történne módosítás a kapott támogatásból és a foglalkoztatási 

megtakarítási összegből erre a sorra a rendezvények miatt 181.000,-Ft-ot kellene 

átcsoportosítani. Szolgáltatás sor és a külső személyi juttatások sorai között a mozi látogatás 

során a belépőjegyek, illetve a résztvevők étkezési költségei és a strand látogatás belépő 

jegyeinek megvétele miatt 79.210,- Ft-ot kell átvezetni, a sorok közötti átvezetésnek a 

költségvetésre nincs módosító hatása. A megnövekedett banki kezelési-könyvelési díjak miatt 

42.000,-Ft-tal kell megemelni az előirányzatot, melynek forrása a működési támogatás. 

A foglalkoztatás kapcsán a kiesett táppénzes idők miatt a személyi juttatások soron 

keletkezett megtakarítás összege 74.000,-Ft és az ehhez tartozó munkaadókat terhelő 

járulékok összege 14.000,-Ft. 

A fenti készletbeszerzés ÁFA vonzata miatt 49.000,-Ft a módosítás összege. 

Ezen módosítások miatt a működési kiadások sora 186.000,-Ft-tal növekszik. 

A fenti módosítási javaslatot kezdeményezik így a kiadások mindösszesen sora 6.984.000,-Ft-

ra emelkedik, ha Képviselő–testület a határozati javaslatot elfogadja. 

A rendelkezésre álló forrás alapján, ami 946.000,- Ft (271.000,- Ft általános működési 

támogatás, 88.000,- Ft bérmegtakarítás, 186.000,- Ft bevételi előirányzat módosítás, ebből 

44.000,- Ft banki költségek kiadásaira fordítandó, valamint 500.000,-Ft Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2014. (I.30.) Dv. Kt. hat. alapján megítélt támogatás 

(melyből 55.000,- Ft már felhasználásra került adminisztratív foglalkoztatás önerejeként) kéri, 

hogy határozzák meg a feladatokra fordítandó kiadások nagyságrendjét és a felhasználásáról 

dönteni szíveskedjenek.  

Tájékoztatásul közli, hogy a 2014. évi Programtervben Holocaust, halottak napi 

megemlékezésre 25.000,- Ft, Mikulás napi ünnepségre 80.000,- Ft, Karácsonyi ünnepségre 

200.000,- Ft összeg lett tervezve. Jelen előterjesztés keretein belül Programtervben szereplő 

Roma Nap megrendezésére, valamint a Szegedi Vadasparkba történő kirándulásra is 

lehetősége van a testületnek előirányzatot teremteni. 

 

Balogh Csilla jegyző – A héten beszélt az önkormányzat törvényességi referensével és szó 

volt a nemzetiségi önkormányzat működéséről, illetve a költségvetésével kapcsolatos 

dolgokról. A törvényességi referens megemlítette a költségvetéssel kapcsolatban, hogy 

kiadások lettek fordítva mozi látogatásra, szegedi vadasparkba történő kirándulásra. Jelezte, 

hogy ezek elvileg nem nemzetiségi önkormányzati közügyek, feltéve ha az adott mozi 

látogatás során a roma kultúrával kapcsolatos filmek kerültek levetítésre. Továbbiakban az a 

lényeg, hogy a programok felsorolásakor azokat szinkronba kell hozni a nemzetiségek 

jogairól szóló törvényben meghatározott közfeladatokkal.  

 

Nagy József Attila elnök – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Valánszki Róbert 

polgármester részére. 
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Valánszki Róbert polgármester – Érdeklődik, hogy a rendelkezésre álló forrásból, a 

946.000,-Ft-ból mennyi az önkormányzati támogatás? 

 

Tóth Mihályné főkönyvelő – 445.000,-Ft. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Elmondja, hogy jelenleg egy ciklus 

végén vannak és a nemzetiségi önkormányzatnak 946.000,-Ft pénzösszege van. A 

rendezvénytervből sajnos csekély dolog valósult meg. A képviselő-testületnek most döntenie 

kell a megmaradt összeg felhasználásáról.  

 

Nagy József Attila elnök – Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése a 

következő programokra fordítana pénzt. Roma Nap, Kirándulás Szegedi Vadasparkba, 

Holocaust, halottak napi megemlékezésre, Mikulás napi ünnepségre, Karácsonyi ünnepség 

megrendezésére. Javasolja, hogy a rendezvényeket az eddig megszokott összegekkel állítsák 

be a költségvetésbe. A Roma nap megtartását pedig bízzák a következő képviselő-testületre.  

 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – Javasolja, hogy s Holocaust, halottak napi 

megemlékezésre szánt összeget emeljék meg 5.000,-Ft-tal. 

 

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 költségvetésben rendelkezésre álló működési kiadási előirányzatot az 

alábbi feladatokra fordítja  

Roma Nap      400.000,- Ft 

Holocaust, halottak napi megemlékezésre   35.000,- Ft, 

Mikulás napi ünnepségre     100.000,- Ft, 

Karácsonyi ünnepség megrendezésére  200.000,- Ft összegben, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT: 

20/2014. (IX. 15.) DRNÖ. Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. 

évi költségvetésben rendelkezésre álló működési kiadási előirányzatot az alábbi feladatokra 

fordítja  

- Roma Nap      400.000, - Ft, 

- Holocaust, halottak napi megemlékezésre   35.000,- Ft, 

- Mikulás napi ünnepségre     100.000,- Ft, 

- Karácsonyi ünnepség megrendezésére  200.000,- Ft összegben. 

Összesen 735.000,- Ft, melyből 579.000,- Ft ÁFA tartalom és 156.000,- Ft a készletbeszerzés. 

A Képviselő-testület megbízza a DRNÖ elnökét, hogy a feladatok megvalósításáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Nagy József DRNÖ elnök 

Határidő: értelem szerint 
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Nagy József Attila elnök – Ismételten szavazásra kéri a testületet. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II. 17) 

határozatának módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

21/2014. (IX. 15.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II. 17) 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 2014. évi pénzügyi tervének 

módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2014. január 1. és augusztus 31-e között pótelőirányzatként kapott támogatásértékű 

bevételek előirányzatának növelése, az alaphatározat 1. pontjában megállapított  

 

kiadási főösszegét 186 000,- Ft-tal 

bevételi főösszegét 186 000,- Ft-tal 
 

növeli a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi, 

 

módosított kiadási főösszegét    6 984 000,- Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  6 984 000,- 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. 

4. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi 

juttatások előirányzatát 5 000,- Ft-tal megemeli, a munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzatát csökkenti 14 000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 195 000,- Ft-tal 

megemeli.  

5. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 

célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 6 862 000,- Ft-tal megemeli, 

míg a működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 5 432 000,- Ft-tal, és a 

maradvány igénybevétele előirányzatát 1 244 000,- Ft-tal csökkenti. 

 

 

 

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.  
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- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 

Kovács Attila Tamás        Nagy József Attila 

elnökhelyettes         elnök 

 

 

 

 

 


