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I-1/13-1/2016. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2016. január 27-én megtartott rendkívüli ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 

Városháza 4-es számú helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnök 

 Janovics Ottilia  elnökhelyettes 

    

 

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 

 

 

Meghívottak:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

Szűcs Mariann főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  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. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének módosítása.  

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztségviselőinek 

tiszteletdíj megállapítása 2016. évre. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás elnök 

 

3. 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: 
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HATÁROZAT 

5/2016.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 

27-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének módosítása.  

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztségviselőinek 

tiszteletdíj megállapítása  2016. évre. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás elnök 

 

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. 

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 

6/2016.(I.27.) 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 a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre szóló 

költségvetését a 8/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 4.630.000,- Ft 

bevétellel és kiadással egyezően. A 37/2015.(VI.10.) DRNÖ Kt. számú határozatával, a 

42/2015.(IX.21.) Kt. határozatával, valamint az 53/2015.(XII.14.) Kt. határozatával 

módosította azt, így a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 12.698.000,- 
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Ft. Jelen előterjesztésben előirányzatok módosításával kapcsolatos javaslatot terjeszt elő a 

főkönyvelő. A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 

12.698.000,- Ft marad.  

A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:  

Kiadások:   

A K1 Személyi juttatások összesen sora csökken 97.000,- Ft-tal, a reprezentációs kiadások 

csökkenése miatt. A K2 Munkaadókat terhelő járulékok sora (szochó, eho, szja.) 60.000,- Ft-

tal csökken. Szintén csökken összességében a K3 Dologi kiadások összesen sora 25.000,- Ft-

tal, amelyből a készletbeszerzés soron 127.000,- Ft növekedés, szolgáltatási kiadások soron 

129.000,- Ft csökkenés, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron 23.000,- Ft 

csökkenés látható. A működési kiadások összesen sora 182.000,- Ft csökkenést mutat, így a 

módosított összeg 12.426.000,- Ft 

A 6 Beruházások sora eszközök vásárlása miatt megemelkedik 182.000,- Ft-tal.   

A felhalmozási kiadások összesen sora így 182.000,- Ft-tal módosul, ezért a főösszeg 

272.000,- Ft-ra változik.  

A működési kiadások összesen sor 182.000,- Ft csökkenéséből és a felhalmozási kiadások 

összesen sor 182.000,- Ft növekedéséből adódóan a módosítás nem változtatja meg a 

módosított előirányzat végösszegét. 

A bevételeknél, valamint a létszámadatokban változás nem történt. 

A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének módosítására jelen előterjesztéssel negyedik alkalommal kerül sor. Az 

előirányzat fő összege bevétellel és kiadással egyezően 12.698.000,- Ft volt. A jelen 

módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 12.698.000,- Ft marad. 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést 

tárgyalják meg a mellékelt tervezet szerint és a határozati javaslatot fogadják el.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Köszöni a figyelmet.  

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

7/2016.(I. 27.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.18.) határozatának 

módosításáról 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2015. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 
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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének kiadási és 

bevételi előirányzatának főösszegét nem változtatja; a költségvetés főösszege kiadással és 

bevétellel egyezően 12.698.000,- Ft. 

 

1. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 

bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. 

2. Az Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások összesen sorát 

csökkenti 97.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő egyéb járulékok sorát szintén 

csökkenti 60.000,- Ft-tal. 

3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi  

kiadások összesen sorát csökkenti 25.000,- Ft-tal. 

4. Az Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a beruházások összesen sorát megemeli 

182.000,- Ft-tal.  
 

2. sz. melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  7/2016.(I.27.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadása 

adatok: ezer forintban 

             

Intézmé-

nyek 

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

Létszám 
Személyi 

juttatás 

Munkadó-

kat terhelő 

járulékok 

Dologi 

kiadás 

Egyéb 

kiadások 

Ellátottak 

juttatásai 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházás 

és felújítás 

Kölcsönök 

hitelek 

Mind-

összesen 

    
Dévavá-

nyai 

Roma 

Nemzeti- 

ségi 

Önkor- 

mányzat 

9050 1389 1437 550 
 

0 12426 272 
 

12 698 35 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás 

Határidő:  Értelem szerint 

 

 

2.  Napirendi pont  

 

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

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztségviselőinek tiszteletdíj megállapítása a 

2016-os évre vonatkozóan. 

Az elnök megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a nemzeti célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 

elszámolásának rendjéről szóló 42/2012.(XII.29.) Korm. rendelet alapján az Emberi 

Erőforrások Támogatáskezelője a 2016. január 20-án kiadott ENTO/33/2016. támogató 

okiratában 781.686,- Ft összegű anyagi támogatást nyújtott Dévaványa Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat részére a 2016. évi működési költségekre. A támogatási összeg két részletben 

kerül kifizetésre január 30-ig, valamint június 30-ig. A nemzetiségi önkormányzat 2017. 

január 31-ig köteles elszámolni a támogatási összeggel, a támogatói okiratban foglaltak 

szerint. 

 A támogatás 2016. január 1-je és december 31-e között használható fel az alábbi célokra: 

 az együttműködési megállapodás alapján Dévaványa Város Önkormányzata által 

biztosított működési feltételeken túli működéshez kapcsolódó költségek fedezésére,  

 valamint az Ntr. 1. mellékletében meghatározott kötelező közfeladatok ellátására. 

Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata minden szükséges tárgyi és 

infrastrukturális feltételt biztosít a nemzetiségi önkormányzat részére, illetőleg a képviselő-

testület tiszteletdíj nélkül látta el eddig a feladatát, ezért javaslatot tesz a tiszteletdíj 

megállapításra. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § szakasza az alábbiak 

szerint rendelkezik a tiszteletdíj megállapításáról: 

„(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. „ 

„(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 

mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka”, 

tehát az elnök tiszteletdíja  

„(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”. 

„(9) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.” 

A jogszabályi hivatkozások számszaki meghatározása az alábbiak szerint alakul: 

 elnök tiszteletdíja: legfeljebb 38.650,- Ft lehet, ezt nem haladhatja meg, természetbeni 

juttatása pedig a 19.325,- Ft összeget nem haladhatja meg. 

 elnökhelyettes tiszteletdíja: nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, azaz 

38.650,- Ft alatti kell, hogy legyen a természetbeni juttatás pedig 19.325,- Ft alatti. 

 képviselő: a 38.650,- Ft harminc százalékánál nem lehet több, azaz 11.595,- Ft-nál. 

A jegyző elmondja, hogy az Njtv. meghatározza az elnöki tiszteletdíj maximális összegét, a 

konkrét összeget a képviselő-testület állapítja meg saját költségvetése terhére, a tiszteletdíj 

megállapítása során törvényi követelmény annak figyelembe vétele, hogy a megállapított 

tiszteletdíj nem veszélyeztetheti a nemzetiségi közfeladat-ellátást. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi rendszerességgel kell 

megállapítani. A tiszteletdíjakról való döntéshozatal tekintetében elsőként az elnök havi 

tiszteletdíját kell megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási alapul az elnökhelyettesi, 

illetve a képviselő tiszteletdíj meghatározásához.  

Az előzetes egyeztetés szerint, ha az elnök részére 30.000,- Ft az elnökhelyettes részére pedig 

20.000,- Ft havi összegű tiszteletdíj kerül megállapításra február 1-jétől december 31-ig, (10 

hónapra) úgy annak éves költségvonzata az alábbiak szerint alakul: 

elnök: 30.000 x 10 hónap = 300.000,- Ft x 1,27 (járulékok)= 381.000,- Ft, 

elnökhelyettes: 20.000,- x 10 hónap = 200.000,- Ft x 1,27 (járulék) = 254.000,- Ft 

összesen: 635.000,- Ft lenne tiszteletdíjra fordítva, így a kapott működési támogatáshoz 

képest még 146.686,- Ft használható fel egyéb működési kiadásra. 

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy az év végén szükséges lesz a tiszteletdíj mértékének 

felülvizsgálata, mert teljes évvel, azaz 12 hónappal számolva ezeknek a díjaknak az összege 

762.000,- Ft lenne, ami a jelenlegei támogatási mértéket (781.686,- Ft) alapul véve már 
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veszélyeztetné a működést, mivel 19.686 Ft maradna az éves működési kiadások 

(bankköltség, posta, stb.) fedezetére. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Köszöni a figyelmet.  

Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy 2016. február 1. napjától az elnök részére 30.000,- Ft, az elnök-

helyettes részére 20.000,- Ft havi bruttó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg, kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

8/2016.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 

nélkül, 2016. február 1. napjától az elnök részére 30.000,- Ft, az elnök-helyettes 

részére 20.000,- Ft havi bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A testület 

természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak összegét a nemzetiségi 

önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen 

annak havi számfejtéséről is. 

 

Határidő: - 2016. február 15. - költségvetési rendeletben történő átvezetés, 

                  - 2017. január - tiszteletdíj mértékének felülvizsgálata 

Felelősök:  Kovács Attila elnök 

Czene Boglárka jegyző  

 

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 1525 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

           elnök 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

   

 

  Janovics Ottilia  

   elnökhelyettes  

 


