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I-1/13-2/2016. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 15-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es 
számú helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnök 

 Janovics Ottilia  elnökhelyettes 
    

 
 
Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető 
Szűcs Mariann   főkönyvelő 
Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 
 
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. Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
és véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
3. Együttműködési megállapodás Orosháza Város Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
4. 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 
9/2016.(II.15.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 
15-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
és véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
3. Együttműködési megállapodás Orosháza Város Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
4. 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 
10/2016.(II.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics 
Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 

 
 
 
1.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására. 
Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére tájékoztatójának 
megtartására.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 
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Elmondja, hogy a költségvetést több lépcsőben tárgyalta a Képviselő-testület.  
Első alkalommal a novemberi ülésen, majd a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport is 
elkezdte a munkát.  
Az egyeztetéseket követően az Önkormányzat 2016. évi költségvetése a következőképpen 
alakult: 
Költségvetési bevétel:    1.152.900.000,- Ft, 
Költségvetési kiadás:     1.389.699.000,- Ft, 
Költségvetési egyenleg:    -  236.799.000,- Ft. 
A költségvetési egyenleg a maradványból kerül kiegyenlítésre.  
Elmondja, hogy forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik, azonban a vagyon 
hasznosításából származó bevétel egy részét célszerű a vagyon pótlására, értékének 
növelésére fordítani, ezért a költségvetési rendelet 11. § (8) pontjába beépítésre került:  
„A költségvetési rendelet 4. § 3.3.3. pontjában meghatározott földhaszonbérből származó 
bevétel a Képviselő-testület döntése szerint elsősorban az egészségügy fejlesztésére és 
lakásgazdálkodásra fordítható.” 
A módosítást az teszi szükségessé, hogy a jelenleg hatályos számviteli elszámolás nem teszi 
lehetővé, hogy a vagyonhasznosításból származó bevételt a felhalmozási bevételek soron 
számolják el. 
A földhaszonbérből származó bevétel előirányzata 91.217.000,- Ft, mely összeggel 
csökkentve a működési bevételeket és növelve a felhalmozási bevételeket a működési forrás 
egyenlege mínusz 61.227.000,- Ft, a felhalmozási forrás egyenlege mínusz 175.572.000,- Ft. 
A 2016. évi költségvetést 1.389.699.000,- Ft főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület. 
Az irodavezető röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára.  
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek a részletes 
tájékoztatást. 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal: 
 

HATÁROZAT 
11/2016.(II.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 
költségvetéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 
 

 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása és 
elfogadása. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 
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Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az Országgyűlés 2015. június 23. napján fogadta el Magyarország 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A nemzetiségi önkormányzatokat megillető 
nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. 
rendelet szabályozza.  
A települési önkormányzat működésének legfőbb forrása az állam által a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és 
feladatalapú költségvetési támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás 
a költségvetési év december 31. napjáig, a feladatalapú költségvetési támogatás költségvetési 
évet követő év április 30. napjáig használható fel.  
A működési költségvetési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzat esetében a 
legutolsó népszámlálás alapján a nemzetiséghez tartozók számától függ. A Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot 2016. évben 781.686,- Ft összegű működési költségvetési 
támogatás illeti meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis 
Dévaványán a roma nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.  
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a 
költségvetési évet megelőző évben legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó 
jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján elkészült jegyzőkönyvet a megyei 
kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-ig 
benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-
testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:  
 - a nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok, 
 - a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok, 
 - a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.  
A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden 
év március 16. napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2016. évi 
feladatalapú támogatás összege a költségvetés készítése időszakában nem ismert. 2016. évre 
vonatkozóan a feladatalapú támogatás változhat 2015. évhez képest, ezért a 2016. évi 
költségvetés elkészítésekor ezen támogatás összegét nem szerepeltette a főkönyvelő. A 
támogató a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár 
útján folyósítja a költségvetési év április 15-éig, valamint augusztus 15-éig.  
Összegezve: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben is számíthat 
állami támogatásra, amely a jelenlegi ismeretek alapján 781.686,- Ft működési költségvetési 
támogatásból áll.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése az alábbi bevételből 
és kiadásokból áll:  
 

Bevétel Összeg Ft 
Támogatásértékű működési bevétel a 
nemzetiségi önkormányzatok részére 

781.686,- Ft 

Bevétel összesen 781.686,- Ft 
 

Kiadás Összeg Ft 
Választott tisztségviselők juttatásai 500.000,- Ft 
Szociális hozzájárulási adó 135.000,- Ft 
Dologi kiadás 146.686,- Ft 
Működési kiadás összesen 781.686,- Ft 
 
A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
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Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a főkönyvelőnek a részletes tájékoztatást.  
Megkérdezi, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését 
781.686,- Ft bevétellel, 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: 
 
 
 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvisel -testületének 12/2016.(II.15.) 
DRNÖ Kt. határozata az önkormányzat 2016. évi költségvetésér l 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2016. évi 
költségvetésről az alábbi határozatot hozza:  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási el irányzata a következ :  

1. A bevételi f összeg:  781.686,- Ft 
2. A kiadási f összeg:  781.686,- Ft 
3. A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. 

melléklet tartalmazza. 
4. A kiadási főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet 

tartalmazza.
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1.  melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 12/2016.(II.1ő.)  DRNÖ Kt. határozata 

         Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. évi bevétele 

         adatok: forintban 

         

Intézmények 

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

Mindösszesen Müködési célú 
támogatások ÁHT-on 

belülről 
Közhatalmi bevételek 

Müködési 
bevételek 

Müködési célú átvett 
pénzeszköz ÁHT-on 

kívülről 

Felhalmozási 
bevételek 

Maradvány 
igénybevétele 

  
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

781 686     0     781 686 
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2.  melléklet

            2.  melléklet 
 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  12/2016.(II.1ő.) DRNÖ. Kt. határozata  
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadása 

adatok: 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 

Egyéb 
működési 

célú 
kiadások 

Működési 
kiadás 

összesen 

Beruházás 
és 

felújítás 

Kölcsönök, 
hitelek Mindösszesen 

    
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

500 000 135 000 146 686       781 686     

 
781 686 
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3.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – elmondja, hogy a következő napirendi pont keretében döntést 
kell hozniuk arra vonatkozóan, hogy Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kívánnak-e együttműködési megállapodást kötni, vagy sem.  
A megállapodás arra terjedne ki, hogy együtt kívánnak működni az Orosháza Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat 
megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
13/2016.(II.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési 
Megállapodást köt 2016. február 15-től – 2016. december 31-ig vonatkozó időszakra, 
amely kiterjed arra, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a 
hagyományokat megismerjék és továbbadják. 

 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács 
Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
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 1620 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
Kovács Attila Tamás 

           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
   
 
  Janovics Ottilia  
   elnökhelyettes  
 
 


