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JEGYZ KÖNYV
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 23-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4es számú helyiségében.
Jelen vannak: Kovács Attila Tamás
Janovics Ottilia
Meghívottak:

elnök
elnökhelyettes

Czene Boglárka
Szarka Andrea
Szűcs Mariann

jegyző
aljegyző
főkönyvelő

Jegyz könyvvezet : Fülemenné Nagy Katalin

ügykezelő

Kovács Attila Tamás elnök – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására,
ismerteti azokat:
1.

Dévaványai Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása.
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő

2.

Bejelentések

Az 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
35/2016.(XI.23.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
november 23-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.

Dévaványai Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása.
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő

2.

Bejelentések
1

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 elnökhelyettes 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
36/2016.(XI.23.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics
Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.
Felel s:
Határid :

Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke
azonnal

1. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására.
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.
A főkönyvelő elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016.(I.29.) számú önkormányzati rendelettel
fogadta el, 1.152.900.000,- Ft költségvetési bevétellel, 1.389.699.000,- Ft költségvetési
kiadással, 236.799.000,- Ft költségvetési egyenleggel.
A költségvetés évközben eddig kétszer került módosításra, a módosított előirányzat
2.233.242.000,- Ft-ra változott, ami 60,7 %-os növekedést jelentett. A módosítás
szükségességét az előterjesztésekben megindokolta, így azt most tételesen nem sorolja fel. A
növekedés jelentős részét képezi a 2015. évről képződött maradvány 559.690.000,- Ft,
amelyből 236.799.000,- Ft beépítésre került az eredeti költségvetésbe. A másik nagyobb
módosítás a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás.
A bevételek mindösszesen módosított előirányzata 2.233.242.000,- Ft a háromnegyed éves
teljesített adat 1.840.503.000,- Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,4%-os
teljesítést jelent. A túlteljesítés a maradvány igénybevételével indokolható, ami az elmúlt évek
maradványa, felhasználási kötöttséggel terhelt.
A finanszírozási kiadások teljesített adata 262.916.000,- Ft. Ebből az értékpapírok vásárlása
miatti kiadási forgalom 247.700.000,- Ft, a 15.216.000,- Ft pedig a 2015. december hónapban
kiutalt 2016. évi finanszírozási előleg.
Az intézmények részére a finanszírozás előirányzata 437.161.000,- Ft, teljesítése
300.750.000,- Ft, ami 68,8 %. Ez az időarányostól alulteljesülést mutat. Ez az adat csak
tájékoztató adat a halmozódás elkerülése végett, de információt nyújt.
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Összegezve az előterjesztésben bemutatott előirányzatokat, azok teljesített adatait
háromnegyed éves időpontra vetítve elmondható, hogy a működés területén nem volt
fennakadás, a likviditás folyamatosan biztosítva volt.
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az előterjesztésben leírtakat.
Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban?
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.
Aki javasolja elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről szóló tájékoztatót 1.840.503.000,- Ft bevétellel 1.267.140.000,- Ft kiadással kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
37/2016.(XI.23.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja
elfogadni Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről szóló beszámolót
1.840.503.000,- Ft
1.267.140.000,- Ft
Felel s:
Határid :

teljesített bevétellel
teljesített kiadással.

Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke
-

2. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
bejelentéseket tartalmazza.
Az elnök tájékoztatja az ülésen megjelenteket arról, hogy 2016. november 30-al a
közfoglalkoztatási munkaprogram lejár. A program keretében 10 fő foglalkoztatására volt
lehetőségük.
Elmondja, hogy 2016. december 1-től kezdődően 2017. február 28-ig második alkalommal
nyílik lehetőségük a 2016-os évben közfoglalkoztatási munkaprogram keretében 10 fő
foglalkoztatására. A bérköltségek maximum 15 %-áig nyújt támogatást a Munkaügyi Központ
a dologi kiadások fedezetére. A támogatás mértéke 100 %-os a bérköltségek, valamint a
dologi kiadással kapcsolatban egyaránt.
Az elnök tájékoztatja az ülésen megjelenteket arról, hogy a mikulásnapi ünnepség
lebonyolítására 2016. december 6-án 16 órakor kerül sor, amelyet egy rendezvényszervező
cég fog lebonyolítani.
A rendezvény keretében a jelenlévők roma meséket és dalokat hallgathatnak meg, valamint
roma táncok bemutatására is sor kerül. Kézműves foglalkozást is tartanak, ahol a gyermekek
többek között karácsonyfadíszeket is készíthetnek.
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A rendezvény nyilvános, melyre a roma nemzetiségű és a magyar nemzetiségű gyermekeket
és hozzátartozójukat is várják.
Az 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 915 órakor bezárja.

- Kelt mint az első oldalon -

Kovács Attila Tamás
elnök

Jegyz könyv hitelesít :

Janovics Ottilia
elnökhelyettes
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