I-1/5-4/2014. ikt.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én 1300 órai
kezdettel megtartott alakuló ülésén, a Városháza 4. sz. helyiségében.
Jelen vannak: Kovács Attila Tamás
Janovics Ottilia

nemzetiségi önkormányzati képviselő
nemzetiségi önkormányzati képviselő

Távol maradt:
Balog Béla

nemzetiségi önkormányzati képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Éva

adminisztrátor

Meghívottak: Dr. Hegedűs István a Választási Bizottság elnöke, Tóth Erika a Választási
Bizottság tagja, Fekete András a Választási Bizottság tagja, Balogh Csilla jegyző, Szűcsné
Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Tóth Mihályné főkönyvelő, Pócsik Eszter
személyügyi ügyintéző, Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora
Janovics Ottilia korelnök – megnyitja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
alakuló ülését, üdvözli a nemzetiségi önkormányzat tagjait, Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi
Választási Bizottság elnökét, Balogh Csilla jegyzőt.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(a továbbiakban: Njtv.) 73. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzat és a képviselőtestület, közgyűlés megbízatása a képviselő-testület, közgyűlés megalakulásával kezdődik. A
nemzetiségi önkormányzat testületének alakuló ülését az illetékes választási bizottság elnöke
a választást követő tizenöt (legkésőbb 2014. október 27-ig), országos nemzetiségi
önkormányzat esetében harminc napon belüli időpontra hívja össze.
Az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselő, mint korelnök
vezeti a képviselő-testület, közgyűlés elnökének megválasztásáig.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek létszáma 3 fő ebből
megjelent 2 fő, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
1. Napirendi pont
Janovics Ottilia korelnök - felkéri Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét
tájékoztatójának megtartására.
Dr. Hegedűs István: a Helyi Választási Bizottság elnöke – köszönti a képviselő-testület
tagjait, a jegyzőnőt és a megjelenteket.
Elmondja, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a 1128/2014. számú határozata értelmében a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános
választásának napjára – tűzte ki.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen
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kevesebb, mint száz fő. Dévaványán a választás kitűzésének napján a nemzetiségi
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 0 fő volt.
2014. október 12-én lezajlottak a nemzetiségi önkormányzati képviselő választások.
Településünkön ezen a napon immáron harmadik alkalommal a roma nemzetiségi
önkormányzat tagjainak megválasztására, valamint a területi és országos nemzetiségi
választásra került sor.
A nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson az a választópolgár vehetett részt, aki a
nemzetiségi névjegyzékben szerepelt, azaz 2014. szeptember 26-áig nyilvántartásba vétel
iránti kérelmet nyújtott be, melyen többek között nemzetiségi hovatartozásáról nyilatkozott.
Az előzőek alapján a roma nemzetiségi névjegyzékbe 97 választópolgár kérte felvételét.
A választáson az a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár volt választható, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az
azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tett arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A roma nemzetiségi választáson a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség jelöltjeként 3 jelölt, a Roma Polgárjogi Szövetség jelöltjeként 3 jelölt és a
MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelöltjeként 2 jelölt indult, így a
választáson indulók száma összesen 8 fő volt.
A választáson 78 roma nemzetiségi választópolgár élt a választás jogával, amely 80,41%-os
megjelenési arányt jelentett.
Településünkön a választás törvényes és eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás,
illetve a Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes
határidőn belül nem érkezett.
A roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületébe Kovács Attila Tamás 51 érvényes
szavazattal, Janovics Ottilia 35 érvényes szavazattal és Balog Béla 30 érvényes szavazattal
jutott be. Így mindhárom jelölő szervezet jelöltje mandátumhoz jutott a nemzetiségi
önkormányzati választáson.
Településünkön a roma nemzetiségi választópolgárok többsége a területi és az országos
nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson a „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezetre adta le érvényes szavazatát.
A 2014. évi roma nemzetiségi önkormányzati választáson 8 jelölt indult, amely megegyezik a
2010. évi választáson indultak számával. A részvételi arány viszont 4 évvel ezelőtt 93,88 %os volt, mely meghaladta a jelenlegi 80,41%-os részvételi arányt.
Kéri a tájékoztató elfogadását.
Janovics Ottilia korelnök – megkérdezi a jelenlévőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezett. Szavazásra kéri a testület tagjait.
Aki a Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
22/2014. (X.27.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
Választási Bizottság beszámolóját a 2014. október 12-én megtartott nemzetiségi
önkormányzat választásról jóváhagyólag elfogadja.
2

Felelős:
Határidő:

-

2. Napirendi pont
Janovics Ottilia korelnök – Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok
megtárgyalására.
Napirendi javaslat:
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Napirend elfogadása.
Előadó: Korelnök
3. A Nemzetiségi Önkormányzati képviselők eskütétele.
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. Javaslat a társadalmi megbízatású elnök, elnökhelyettes személyére, a társadalmi
megbízatású elnök, elnökhelyettes megválasztása.
Előadó: Korelnök
5. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat három hónapon belüli
felülvizsgálatára.
Előadó: Elnök
6. Megbízás adása a Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás 30 napon belüli felülvizsgálatára.
Előadó: Elnök
7. Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről.
Előadó: Elnök
Janovics Ottilia korelnök – szavazásra kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a napirendi
javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
23/2014. (X.27. DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október
27-i ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el.
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Napirend elfogadása.
Előadó: Korelnök
3. A Nemzetiségi Önkormányzati képviselők eskütétele.
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Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. Javaslat a társadalmi megbízatású elnök, elnökhelyettes személyére, a társadalmi
megbízatású elnök, elnökhelyettes megválasztása.
Előadó: Korelnök
5. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat három hónapon belüli
felülvizsgálatára.
Előadó: Elnök
6. Megbízás adása a Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás 30 napon belüli felülvizsgálatára.
Előadó: Elnök
7. Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről.
Előadó: Elnök
Felelős:
Határidő:

-

Janovics Ottilia korelnök – 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 nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv
hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni bármikor.
Megkérdezi Kovács Attila Tamás képviselőt, hogy elfogadja-e a megbízatást?
Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és
elfogadja a megbízatást.
Janovics Ottilia korelnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Kovács
Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízásával kéri, az kézfelnyújtással
jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
24/2014. (X.27.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila
Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv
hitelesítőjének jelöli ki.
Felelős:
Határidő:
3. Napirendi pont
Janovics Ottilia korelnök – áttér a harmadik napirendi pontra, amely az eskütétel,
esküokmányok aláírása.
Felkéri Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét az esküszöveg előolvasására.
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Dr. Hegedűs István: a Helyi Választási Bizottság elnöke – megkéri a jelenlévőket, hogy az
eskütétel idejére szíveskedjenek felállni, felkéri a képviselőket, hogy mondják utána az eskü
szövegét.
Eskütétel szövege:
„Én, ……… mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség
tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű
leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden
igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk,
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.”
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a
nemzetiségi önkormányzat képviselői a törvényben meghatározott esküt letették.
A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a nemzetiségi önkormányzati képviselőket az
esküokmányok, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.
(A képviselők az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv
mellékletét képezik.)
4. Napirendi pont
Janovics Ottilia korelnök – áttér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely az elnök
és elnökhelyettes megválasztása.
Javaslatot tesz az elnök személyére, Kovács Attila Tamást javasolja a Dévaványai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
Megkérdezi Kovács Attila Tamást, hogy kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja-e
az elnöki tisztséget.
Kovács Attila Tamás nemzetiségi képviselő – igen vállalja az elnöki tisztséget kedvező
képviselő-testületi döntés esetén.
Janovics Ottilia korelnök - Szavazásra kéri a nemzetiségi képviselőket, aki egyetért azzal,
hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Kovács Attila Tamást
válasszák meg kéri, azt kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
25/2014. (X.27.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 szavazattal, 0
ellenszavazattal társadalmi megbízatású elnöknek Kovács Attila Tamást
megválasztotta 2014. október 27-től.
Felelős:
Határidő:

-
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Kovács Attila Tamás elnök – Javaslatot tesz az elnökhelyettes személyére, Janovics Ottiliát
javasolja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének.
Megkérdezi Janovics Ottiliát, hogy kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja-e az
elnökhelyettesi tisztséget.
Janovics Ottilia korelnök - igen vállalja az elnökhelyettesi tisztséget kedvező képviselőtestületi döntés esetén.
Kovács Attila Tamás elnök – Szavazásra kéri a nemzetiségi képviselőket, aki egyetért azzal,
hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Janovics Ottiliát
válasszák meg kéri, azt kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
26/2014. (X.27.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 szavazattal, 0
ellenszavazattal társadalmi megbízatású elnökhelyettesének Janovics Ottiliát
megválasztotta 2014. október 27-től.
Felelős:
Határidő:

-

5. Napirendi pont:
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely
megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.
Felkéri Balogh Csilla jegyzőt, hogy tájékoztassa a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő- testületének tagjait a témával kapcsolatban.
Balogh Csilla jegyző – tájékoztatja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő- testületének tagjait, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Njt.) 113. § a) pontja alapján: A helyi nemzetiségi önkormányzat –
jogszabályi keretek között – át nem ruházható hatáskörben, minősített többséggel határozza
meg törvényes működésének feltételeit, így szervezete és működése részletes szabályait az
alakuló ülést követő három hónapon belül, továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő
harminc napon belül.
Az újjáalakuló nemzetiségi önkormányzatok esetén SZMSZ felülvizsgálati és módosítási
kötelezettség, míg az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok esetén megalkotási
kötelezettség áll fenn. Az újonnan megalakult nemzetiségi önkormányzatok esetén a
megalkotási kötelezettség már az alakuló ülésen fennáll, míg a felülvizsgálatra és módosításra
3 hónap áll rendelkezésre.
Kéri, hogy az Njt. 113. § a) pontja alapján a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alakuló ülést követő három hónapon belül vizsgálja
felül.
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Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a Balogh Csilla jegyzőnek a tájékoztatást.
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére
vonatkozóan van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezett.
Szavazásra kéri a képviselő-testületet.
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízást adjon a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára Balogh Csilla jegyző
és Kovács Attila Tamás elnök részére kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozati javaslat
27/2014. (X.27.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja alapján
megbízatást ad az elnök részére, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatáról három hónapon belül gondoskodjon.
Felelősök: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke
Balogh Csilla jegyző
Határidő: három hónapon belül
6. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely
megbízás adása a Jegyzőnek a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti
Együttműködési megállapodás elkészítésére vonatkozóan.
Balogh Csilla jegyző – A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Njt.) 80. § (19 bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok
ellátásáról.
A helyi önkormányzat 30 napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot,
valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására
vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást az
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni (Njtv. 80. § (2) bekezdés).
Az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok ennek megfelelően az alakuló ülésen
kezdeményezhetik az együttműködési megállapodás helyi önkormányzattal történő
megkötését és megkezdhetik annak előkészítését. A megállapodás tartalmára vonatkozó
rendelkezéseket a Njtv. 80. §-a tartalmazza.
A korábban már működő nemzetiségi önkormányzatnak célszerű az alakuló ülésen
felülvizsgálnia a helyi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást.
Ugyanakkor a felülvizsgálat nem jelenti a megállapodás szükségképpeni módosítását.
Mivel a Képviselő-testület megválasztott tagjai, illetve az elnök és elnökhelyettes
személyében is változás következik be mindenképp szükség lesz az együttműködési
megállapodás módosítására. A nemzetiségi önkormányzat korábbi elnöke tisztségének
megszűnése miatt munkakör átadás-átvételi eljárásra is sor fog kerülni az ide vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, amelyet az alakuló ülést követően, de a választásokat követő
harmincadik napig kell lebonyolítani.
7

Kéri, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást az Njt 80. § (2) bekezdése alapján
Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
30 napon belül.
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek a tájékoztatást.
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy az Együttműködési megállapodás elkészítésére vonatkozóan
van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezett.
Szavazásra kéri a képviselő-testületet.
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat megbízást adjon
Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 30 napon belüli
felülvizsgálatára Balogh Csilla jegyző és Kovács Attila Tamás elnök részére kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozati javaslat
28/2014. (X.27.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján megbízást ad az elnök részére, hogy Dévaványa Város Önkormányzatával
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 30 napon belül
gondoskodjon.
Felelősök: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke
Balogh Csilla jegyző
Határidő: 30 napon belül
7. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a hetedik napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló tájékoztató
megvitatása.
Az előterjesztés ismertetéséhez megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezető részére.
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető - Az alakuló ülésen áttekintik a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési helyzetét.
A mellékelt K és B jelű táblázatokon keresztül, ahol jól látható, hogy a módosított előirányzat
bevétellel, kiadással egyezően 6 984 e Ft.
A teljesített adatok 9. hó 30-ai állapot szerint bevételnél: 6 975 e Ft, kiadási oldalon pedig
6 044 e Ft. A rendelkezésre álló számlapénz 9. hó 30-ai állapot szerint 931 033 Ft, amelyre
kötelezettséget vállalt az előző képviselő-testület.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 109. § a
következőkről rendelkezik:
„(1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának,
valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a nemzetiségi önkormányzat
költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.”
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„(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a
mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka.”
„(7) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj,
valamint az országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított
tiszteletdíj vagy illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.
(8) A helyi nemzetiségi önkormányzati bizottság elnöke, tagja esetében a tiszteletdíj nem
lehet magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának ötven százalékánál.
(9) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a
nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.”
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. §
(1) bekezdése értelmében az illetményalap 38 650 Ft.
Az Njtv. értelmében az elnök tiszteletdíja 0 Ft és 38 650 Ft között, az elnökhelyettes
tiszteletdíja 0 Ft és 19 325 Ft között, a képviselő tiszteletdíja pedig 0 Ft és 11 595 Ft között
lehet.
A fentiek értelmében azt javasolják a testületnek, hogy a költségvetés helyzetének megőrzése
érdekében ne állapítson meg tiszteletdíjat és természetbeni juttatást a tagjai részére, mivel
annak forrása nem biztosított.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést!
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezetőnek a tájékoztatást. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek észrevétele,
hozzászólása?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezett.
Szavazásra kéri a képviselő-testületet.
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Határozati javaslat
29/2014. (X.27.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és
elfogadja.
Felelős: Határidő: Kovács Attila Tamás elnök – Ismételten szavazásra kéri a képviselő-testületet.
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részére 2014.
október 12. napjától ne állapítson meg tiszteletdíjat, sem természetbeni juttatást kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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Határozati javaslat
30/2014. (X.27.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tagjai részére 2014. október 12. napjától nem állapít meg tiszteletdíjat, sem
természetbeni juttatást.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Határidő: A képviselő-testület elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést 1339 órakor bezárja.
- Kelt mint az első oldalon Jegyzőkönyv hitelesítők:
Kovács Attila Tamás
elnök

Janovics Ottilia
elnökhelyettes
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