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I-1/8-2/2015. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. február 18-án megtartott nyílt ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 

Városháza 4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Kovács Attila Tamás   elnök 

Farkasné Sipos Ágnes  nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

Távolmaradt:     Janovics Ottilia  elnökhelyettes 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 

 

Meghívottak:     
Szarka Andrea    igazgatási irodavezető    

Szűcsné Horváth Margit    gazdálkodási irodavezető 

Pócsik Eszter    pénzügyi ügyintéző 

Dékányné Szalai Katalin   nemzetiségi ügyek koordinátora   

 

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Éva   adminisztrátor 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja.  

Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő nemzetiségi képviselők létszáma 2 fő. 

Tájékoztatja a testületet, hogy Janovics Ottilia elnökhelyettes egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tud részt venni az ülésen. 

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 2015. évi költségvetésének megtárgyalása és 

véleményezése. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadók: Kovács Attila Tamás elnök 

Tóth Mihályné főkönyvelő 

 

3. Bejelentések 
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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. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 5/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. hat. 

 

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

18-án tartandó nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása és 

véleményezése. 

Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása 

Előadók: Kovács Attila Tamás elnök 

Tóth Mihályné főkönyvelő 

 

3. 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. 

Farkasné Sipos Ágnes nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv 

hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 

Megkérdezi Farkasné Sipos Ágnes nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy elfogadja-e a 

megbízatást? 

 

Farkasné Sipos Ágnes nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 

elfogadja a megbízatást. 

 

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

Aki egyetért Farkasné Sipos Ágnes megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

 6/2015.(II.18.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasné Sipos 

Ágnes nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  
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1. Napirendi pont 

 

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

Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése. 

Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Köszönti az ülésen megjelenteket. Az ő 

feladata az, hogy a nemzetségi önkormányzat Képviselő-testülete részére véleményezés 

céljából bemutassa Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évre szóló 

költségvetés tervezetét. Tervezetről van mg szó, mert a Képviselő-testület még nem fogadta 

el. Az előterjesztés tartalmaz és benne van minden, amit a 2015. évi költségvetés tartalmaz. 

Benne van, hogy milyen bevételi források vannak és azok hogyan finanszírozzák a kiadási 

igényeket. Részleteibe nem menne bele, viszont szükségesnek tartja elmondani, hogy a 2015. 

évi költségvetés fő összege 1.334.780 e Ft, ez a kiadási igény. A bevételi oldalon a működést 

19.717 e Ft úgy biztosítja, hogy amennyiben lehetőségük lesz egy kiegészítő támogatásra 

próbálnak pályázatot benyújtani.  

A fejlesztési célokhoz hozzárendeltek 198.884 e Ft-ot, ami majd az újonnan megnyíló 

pályázatok önerejéül szolgálna.  

A szervezeti változásba, szerkezetbe nincs módosítás. A 2015. évet ugyanolyan formában 

indították, mint ahogy a 2014-es év volt. Új feladat nincs eddig a 2015. évi költségvetésbe. Az 

ellátandó feladatok az elmúlt évihez hasonlóak, azzal azonosak.  

Ennyiben kívánta kiegészíteni az előterjesztésben leírtakat.  

 

Kovács Attila Tamás 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 2015. 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: 

 

HATÁROZAT 

 7/2015.(II.18.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 

Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal 

egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete felé. 

 

Felelős:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint  

 

2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása és 

elfogadása. 
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A 2015. évi programtervezettel kapcsolatban megemlíti a programokat, illetve az azokhoz 

csatolt összeget, melyek a következőképpen alakultak: 

Színházlátogatás (bábelőadás megtekintése)    87.137,-Ft 

Gyermeknap – Sportverseny       87.137,-Ft 

Roma Nap        nincs keret meghatározva 

Kirándulás a szegedi vadasparkba     20.000,-Ft 

Zarándoklat Máriapócsra (kisbusz igénylése az önkormányzattól) nincs keret meghatározva 

Holocaust, halottak napja      35.000,-Ft 

Mikulás napi ünnepség      120.000,-Ft 

Továbbá a programokhoz kapcsolódó járulékok összege is betervezésre került, melyek a 

következőek: 

EHO 38.556,-Ft 

szja 22.848,-Ft 

A 2015. évi programterv összes költsége járulékokkal együtt 410.678,-Ft. 

 

Pócsik Eszter pénzügyi ügyintéző – Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy az 

elkölthető összeg, azaz a 410.678,-Ft miből tevődik össze. Ez az összeg a Dévaványa Város 

Önkormányzatától kapott támogatásból, a Munkaügyi Központ által kapott támogatásból és az 

állami támogatásokból valósult meg.  

A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kapcsán foglalkoztatott 14 fő segédmunkás és 1 

fő munkaszervező bérkiadásaihoz a munkaügyi központ által 3.432.377,-Ft támogatás átvétel 

biztosított. Ebből 2014-ben leutalásra került 1.929.698,-Ft. 2015. évi forrás ezen a címen 

1.180.143,-Ft. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Elmondja, hogy jelenleg a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése kiadási és bevételi oldalon is tervezet szintjén 4.630 e Ft.  

 

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

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

4.630.000,- Ft bevétellel, 4.630.000,- 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 

 8/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX.törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) 

az alábbi határozatot hozza: 

A költségvetés bevételei és kiadási 

1.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetését   

                                                  4 630 000.- Ft bevétellel  

                                                  4 630 000.- Ft kiadással 

állapítja meg. 

2.   A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 

bevételét forrásonként, kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a határozat 1. 

melléklete és a 2. melléklete alapján.  
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Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. évi bevétele 

adatok:  ezer forintban 
            

Intézmények 

B e v é t e l e k      j o g c í m e n k é n t 

Mind- 

összesen Működési 

bevételek 

    Felhalmozási 

és tőke jellegű 

bevételek 

Támogatás 

értékű 

bevételek 

Kiegészítések, 

visszatérülések 

Önkormányzat 

költségvetési 

támogatása 

Támogatási 

kölcsönök 

visszatérülése 

  Értékpa- 

pírok 

bevételei 

Hiány 

Pénzforga- 

lom nélküli 

bevételek 

  

Dévaványai Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

12   2 479           2 139 4 630 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi kiadása 

adatok:  ezer 

forintban 

Intézmények 

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t Létszám 

Személyi 

juttatás 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok 

Dologi kiadás 
Egyéb 

kiadások 

Ellátottak 

juttatásai 

Pénzforg. nélk. 

kiadás, Általános 

és céltartalék 

Működési 

kiadás összesen 

Felújítás és 

felhalmozás 

pü. átadás 

Kölcsönök, 

hitelek 
Mindösszesen  

    

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

          3678             711 241       4 630     4 630 15 

 

Felelős: Kovács Attila Tamás elnök 

  Tóth Mihályné főkönyvelő 

Határidő:  értelem szerint
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3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 

bejelentéseket tartalmazza. 

Első bejelentés ismertetéséhez megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A programtervvel kapcsolatban 

elmondja, hogy a költségvetéshez illően forintosítva van és ahhoz, hogy ezért plusz pontokat 

kapjon a nemzetiségi önkormányzat szükséges határozattal elfogadni hozzárendelt összeg 

nélkül.  

 

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

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

9/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. 

évi költségvetésben rendelkezésre álló működési kiadási előirányzatot az alábbi feladatokra 

fordítja  

Színházlátogatás (bábelőadás megtekintése)    _____,-Ft 

Gyermeknap – Sportverseny       _____,-Ft 

Roma Nap        _____,-Ft 

Kirándulás a szegedi vadasparkba     _____,-Ft 

Zarándoklat Máriapócsra (kisbusz igénylése az önkormányzattól) _____,-Ft 

Holocaust, halottak napja      _____,-Ft 

Mikulás napi ünnepség      _____,-Ft 

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

gondoskodjon. 

 

Felelős: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Kovács Attila Tamás elnök – Ismételten megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Általánosságban szeretné tájékoztatni az 

önkormányzatot a jogszabály változásról. A lényeg az, hogy a feladatalapú támogatást a 

központi költségvetésből előlegként utalják ki. Most április 15. és augusztus 15-ig kerül 

leutalásra az összeg. Ez az egyik módosítás. A másik módosítás, hogy a támogatással el kell 

számolni. Igazodik a központi költségvetéshez, hiszen feladatfinanszírozás van és az ide leutalt 

támogatással is el kell számolni.  

A működési költségvetést adott év december 31-ig el kell költeni. A feladatalapú támogatást ha 

kötelezettséggel vállalt akkor április 30-ig felhasználható. Ezeket a 2015. évi támogatásoknál 

kell alkalmazni először.  
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Kovács Attila Tamás elnök – Megköszöni az irodavezetőnek a tájékoztatást. Következő 

bejelentés ismertetéséhez megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

 

Czene Boglárka jegyző – Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a jelenlévőket. Az 

előterjesztést a Szervezeti és Működési Szabályzat olyan jellegű felülvizsgálata adta, amit már 

a kormányhivatal is elvégzett. 2014. október 27-én a roma nemzetiségi önkormányzat 

megtartotta az alakuló ülését, ott elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot, viszont a 

jogszabálynak a mögöttes módosítása nem került átvezetésre. Ez a módosítás arról szól, amit 

korábban még nem rendezett a jogszabály, hogy a vagyonnyilatkozatnak a kezelésére, 

nyilvántartására, ellenőrzésére a roma nemzetiségi önkormányzat vagy bizottságot hoz létre 

vagy legalább két főt jelöl ki erre a tagjai közül.  

Mivel ez hiányzott az SZMSZ-ből, ezt észrevételezte a kormányhivatal és ezért került a mostani 

testületi ülésre beterjesztésre.  

Az SZMSZ átdolgozásánál a határozati javaslatban már tartalmazza, hogy hová kerül ez 

beépítésre. Az SZMSZ harmadik része a képviselő-testület szerveiről szól, ennek jelenleg két 

pontja van. Az első pontban meg vannak jelölve a képviselő-testület tagjai, nevesítve és a 

betöltő tisztséget is felsorolva. A második pont arról rendelkezik, hogy az önkormányzatnak 

külön bizottsága nincs. Szerkezetileg úgy gondolta, hogy ezt lenne érdemes egy harmadik 

ponttal kiegészíteni a vagyonnyilatkozatnak a kezelésére, nyilvántartására és ellenőrzésére 

vonatkozik.  

A képviselő-testület 3 főből tevődik össze, ebből két főnek kellene átvenni, nyilvántartani, 

ellenőrizni a vagyonnyilatkozatokat. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy hozzanak döntést a 

két fő személyét érintően. A kijelölt két fő lesz jogosult a vagyonnyilatkozatok átvételére, 

ellenőrzésére, illetve ők bele is tekinthetnek. A másik része pedig, hogy a vagyonnyilatkozat 

ellenőrzésére vonatkozó kezdeményezést szintén a kijelölt két főhöz kell majd benyújtani.  

Mivel a testület 3 főből tevődik össze ezért célszerűnek tartja ezt a verziót választani, minthogy 

létrehozzanak egy bizottságot melynek szintén mindenki tagja lenne.  

 

Kovács Attila Tamás elnök – Megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. A két főt illetően 

javasolja, hogy saját maga Kovács Attila Tamás elnök és Janovics Ottilia elnökhelyettes 

legyen a vagyonnyilatkozatok átvételére, nyilvántartására és ellenőrzésér jogosult személyek.  

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

10/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. hat. 

 

Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos Szervezeti és 

Működési Szabályzat III. fejezetét az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 

 

„a) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyilvántartási, ellenőrzési feladatokat az elnök/ 

elnökhelyettes látja el. A képviselő vagyonnyilatkozata az azonosító adatok kivételével 

nyilvános. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 

vagyonnyilatkozat ellenőrzésére és nyilvántartására kijelölt elnök/ elnökhelyettes tekinthet 

be. 

b) A vagyonnyilatkozat ellenőrzésére vonatkozó eljárást bárki kezdeményezheti az elnök/ 

elnökhelyettes írásos formában. Az eljárás eredményéről a soron következő ülésen adnak a 

kijelölt képviselők tájékoztatást.” 
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Felelős: Kovács Attila Tamás elnök 

              Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  azonnal  

 

Kovács Attila Tamás 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 9
30

 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

           elnök 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Farkasné Sipos Ágnes 

 nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 


