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I-1/8/2015. ikt.sz. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. január 28-án megtartott rendkívüli ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám 

alatt a Városháza 4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Kovács Attila Tamás   elnök 

Janovics Ottilia  elnökhelyettes 

Farkasné Sipos Ágnes  nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 

 

Meghívottak:  Dékányné Szalai Katalin   nemzetiségi ügyek koordinátora   

   Szarka Andrea    igazgatási irodavezető    

Szűcsné Horváth Margit    gazdálkodási irodavezető 

Tóth Mihályné   főkönyvelő 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Éva 

 

 

Kovács Attila Tamás elnök – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja.  

Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő nemzetiségi képviselők létszáma 3 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 Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

2. Bejelentések  

 

 

Kovács Attila Tamás 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. 
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 1/2015.(I.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 

28-án tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző                                                                         

 

2. Bejelentések  

 

Kovács Attila Tamás 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. 

Janovics Ottilia elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak 

eleget tud tenni. 

Megkérdezi Janovics Ottilia elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

 

Janovics Ottilia elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. 

 

Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Janovics Ottilia megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

  

Határozat: 

 2/2015.(I.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics Ottilia 

elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

 

1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 

Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Az elnök 

megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, hogy röviden foglalja össze az 

előterjesztésben leírtakat.  

 

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét. Az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést Szarka Andrea igazgatási 

irodavezető készítette el. A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) 

bekezdése értelmében, a települési nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat 
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között fennálló megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A 

megállapodást 2014-ben a választások után felülvizsgálták, a szükséges pontokat 

módosították, így olyan jellegű rendelkezés nincs a megállapodásban, amelyben tényleges 

módosítást kellene alkalmazni.  

 

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni az előterjesztés ismertetését a jegyzőnek. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja az együttműködési megállapodást változatlan formában kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Határozat: 

3/2015.(I.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek 

biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok 

ellátására szóló Együttműködési megállapodást felülvizsgálta és változatlan formában 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2015. január 31. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás elnök – rátér a következő napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza. Az első bejelentés a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 9/2014.(II. 17.) DRNÖ Kt. határozatának módosításáról szóló javaslat 

megtárgyalása. 

Az elnök megadja a szót Tóth Mihályné részére. 

 

Tóth Mihályné főkönyvelő – megköszöni a szót, köszönti a jelenlévőket. A Dévaványai Roma 

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

számú határozatával fogadta el, majd szeptemberben módosításra került. A főösszeget ismét 

módosítani kell, mivel előirányzat nélkül nem teljesíthető kiadás. A megkezdett 

közmunkaprogram keretein belül előleget kaptak, amelyből megvásárolták a szükséges 

ruházatot, melynek fedezetét átvett pénzeszközre könyvelnek. Dologi kiadásként elszámolják 

ruha,- és eszközbeszerzésre. Most 318.000,-Ft módosítást kell eszközölni. A tervezett kamat 

bevétel alul teljesült, ezért annak előirányzatát 5.000,- Ft-tal csökkenteni kellene.  

A kiadási oldalon nőne a külső személyi juttatás 89.000,-Ft-tal, de a választott tisztségviselők 

díjazása csökkenne az előirányzat 350.000,-Ft-tal. Az ünnepségek megrendezésének kiadásai 

miatt 261.000,-Ft-tal növekedne a reprezentációs kiadás sor. A munkaadói járulékok soron 

csökkenne a szociális hozzájárulási adó és növekedne az egészségügyi hozzájárulás, valamint a 

munkáltatói személyi jövedelemadó.  
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A készletbeszerzési soron 72.000,-Ft-tal csökkenne az előirányzat, a szolgáltatási soron pedig 

346.000,-Ft-tal növekedne a megrendezett szilveszteri bál miatt.  

A sorok közötti átvezetések kiteszik a 318.000,-Ft-os előirányzat módosítást.  

A fenti módosítási javaslatok, ha megvalósulnak, a kiadások mindösszesen sora 7.302.000,- Ft-

ra emelkedne.  

Ennyit kívánt elmondani, amennyiben valakinek kérdése van, arra szívesen választ ad.  

 

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni az előterjesztés ismertetését a főkönyvelőnek.  

Megkérdezi, 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 költségvetéséről 

szóló rendelet módosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

4/2015. (I. 28.) 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. szeptember 1. és december 31-e között kapott támogatásértékű bevételek 

előirányzatának növelése, az alaphatározat 1. pontjában megállapított  

 

kiadási főösszegét 318 000,- Ft-tal 

bevételi főösszegét 318 000,- Ft-tal 
 

növeli a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi 

 

módosított kiadási főösszegét    7 302 000,- Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  7 302 000,- 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. 
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4. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi 

juttatások előirányzatát 89 000,- Ft-tal csökkenti, a munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzatát csökkenti 97 000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 310 000,- Ft-tal 

megemeli.  

5. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 

célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 323 000,- Ft-tal megemeli, míg 

a kamatbevétel előirányzatát 5 000,- Ft-tal csökkenti. 

 

Felelős:     - 

Határidő:  - 

 

 

Kovács Attila Tamás elnök – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy van-e még 

valakinek bejelentése? 

Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

februárban el kell készíteni a 2015. évi költségvetést, melyet a gazdálkodási iroda fog 

elkészíteni. Bele fogják építeni az idei évre átnyúló foglalkoztatást is. Jelentős maradványuk 

van, hiszen a munkaügy már decemberben kiutalta az e havi béreket és azok járulékait. Ezek 

ismeretében fogják összeállítani a 2015. évi költségvetést, melyet február 16-án fog 

megtárgyalni a nemzetiségi önkormányzat testület. Amennyiben van olyan ötletük, melyet be 

szeretnének építeni, úgy azt jelezzék, állítsák össze az éves rendezvénytervet is.  

 

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a tájékoztatást az irodavezetőnek.  

Az elnök kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy van-e még valakinek bejelentése? 

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

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 10
15

 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

Kovács Attila Tamás 

                                                                                                                         elnök 

 

 

Janovics Ottilia 

 elnökhelyettes   

 


