
 

1 

 

DV/4840-3/2021. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 

szeptember 29-én megtartott ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a Városháza T4-es 

számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

    

Távolmaradt:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

 

 

Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra   adminisztrátor  

 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese nem 

jelent meg, aki távolmaradását jelezte.  

 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  

2 fő. 

 

A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, ismerteti 

azokat: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató megvitatása. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának féléves pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Bejelentések 

 

 

A DRNÖ elnöke 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: 
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HATÁROZAT 

28/2021.(IX.29.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 

29-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató megvitatása. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának féléves pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Bejelentések 

 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – 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. 

Mezei Bélát, a nemzetiségi önkormányzat képviselőjét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki 

ennek a feladatnak eleget tud tenni.  

Megkérdezi Mezei Bélát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő 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 

29/2021.(IX.29.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Bélát, a 

nemzetiségi önkormányzat képviselőjét a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 

Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló tájékoztató megvitatása. 

Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részre. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
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Elmondja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet második módosítását fogják a 2021. szeptember 30-án tartandó 

Képviselő-testületi ülésen tárgyalni. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, 

valamint kiadással egyezően 3.589.032 eFt-ról 3.613.983 eFt-ra módosul. Május végével már 

egyszer sor került a rendelet módosítására, ezért csak egy hónapnyi előirányzat változást 

vezetnek át a rendeleten. 

Bevételnek minősül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzaton belül a helyi 

iparűzési adó bevétel kiesésének kompenzálására kapott támogatás, így összesen 22.438 eFt- tal 

emelkedik az előirányzat. A Margaréta Intézménynél közfoglalkoztatás támogatásból eredően 

613 eFt-tal növekszik az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

előirányzata, valamint a felhalmozási bevételek előirányzata 1.900 eFt-tal emelkedik a 

Margaréta Intézmény által értékesített 2 db gépjármű miatt.  

Kiadási oldalon személyi juttatások változtak, összesen 9.776 eFt-tal csökkent az előirányzat. 

A Közös Hivatalnál 10.392 eFt-tal csökkent a személyi juttatás az előző évi maradvány elvonás 

miatt, a Margaréta Intézménynél a közfoglalkoztatásra fizetendő bér miatt 570 eFt-os 

növekedés volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege csökken 1.568 eFt-tal, 

továbbá a dologi kiadások előirányzata összesen 5.373 eFt-tal növekszik, amelyből a Közös 

Hivatalnál 2.205 eFt a növekedés az iratselejtezés miatt. Ezeknek a módosításoknak a 

következtében a működési tartalék változik. Létszámváltozás nincs.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

30/2021.(IX.29.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 
 

 

2. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely 

Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának féléves pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részre. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – a bevételek teljesítése elmarad az elvárt 

féléves teljesítéstől, ezt befolyásolta, hogy a járóbeteg szakellátáson a tervezettnél kevesebb 
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bevétel keletkezett a koronavírus miatt, amiért nem lehetett betegeket fogadni, továbbá 

idegenforgalmi adót sem lehetett június 30-ig beszedni. Az iparűzési adónál előirányzatot 

szükséges majd módosítani, mivel a közhatalmi bevételek között szerepel a bevétel, de a kieső 

1%-ot támogatásként fogják megkapni. Az időarányos bevétel jelen évben nem teljesült, mert 

a földhaszonbérleteket október végéig szükséges megfizetni. A felhalmozási bevétel, valamint 

kiadás is elmarad az időarányos teljesítéstől, mert a támogatást még nem kapták meg, emiatt a 

beruházás sem fog elindulni. A kiadásokat a tartalék nélkül szokták vizsgálni, a működési 

kiadás időarányos, a felhalmozási kiadás eltér a beruházások miatt, valamint az otthonteremtési 

támogatásból is 1.500 eFt került felhasználásra.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának féléves pénzügyi helyzetéről 

szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

31/2021.(IX.29.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának féléves pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 
 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke a napirendek megtárgyalását követően a bejelentésekre tér át. 

DRNÖ elnöke megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése az ülés bezárása előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 10 óra 10 perckor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 


