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I-1/13-5/2016. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. szeptember 28-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 
4-es számú helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnök 

 Janovics Ottilia  elnökhelyettes 
    

 
Meghívottak:   Czene Boglárka   jegyző 

Simonné Pócsik Eszter  a gazdálkodási iroda részéről 
 
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. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó 
lakossága közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és 
megvitatása. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának 

féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és 
véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató 
megtárgyalása és elfogadása. 
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 
 

 
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 
28/2016.(IX.28.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
szeptember 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó 
lakossága közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és 
megvitatása. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának 

féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és 
véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató 
megtárgyalása és elfogadása. 
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
 
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 
29/2016.(IX.28.) 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, amely a 
közmeghallgatás.  
Megállapítja, hogy a közmeghallgatásra a roma nemzetiséghez tartozó lakosság köréből nem 
jött el senki.  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a közmeghallgatás napirendi pontra való 
tekintettel az ülés időpontja meghirdetésre került a helyi újságban, a honlapon, a városban 
meghívók kifüggesztésével, így a roma lakosok tudtak a lehetőségről. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 
felvetése, hozzászólása. 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem történt, befejezettnek tekinti az első napirendi pont 
megtárgyalását. 
 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi első féléves helyzetéről szóló 
tájékoztató megvitatása.  
Az elnök megadja a szót Simonné Pócsik Eszter részére.  
Simonné Pócsik Eszter a gazdálkodási iroda részéről – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásáról a 2016. június 30-i Képviselő-testületi 
ülésén adtak utoljára tájékoztatást, mégpedig a gazdálkodás 2016. május 31-i helyzetéről. A 
jogszabályi változások miatt a féléves elemi költségvetésről készült beszámoló készítési 
kötelezettség megszűnt, ezért az önkormányzat féléves gazdálkodásáról tájékoztatót 
készítettek. 
A tájékoztató a 2016. év első féléves teljesített adatait tartalmazza, amely a módosított 
előirányzathoz lett viszonyítva. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 
1/2016.(I.29.) számú rendeletével fogadta el, 1.152.900.000,- Ft költségvetési bevétellel, 
1.389.699.000,- Ft költségvetési kiadással, 236.799.000,- Ft költségvetési egyenleggel.  
A tájékoztató készítéséig a költségvetés módosítására egyszer került sor, így a költségvetés fő 
összege bevétellel kiadással egyezően 1.965.039.000,- Ft-ra változott, a növekedés 41,4 %. 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 tétel 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás.  
A bevételek alakulását az előterjesztéshez csatolt B jelű táblázatok szemléltetik. 
Elmondja, hogy a bevételek mindösszesen módosított előirányzata 1.965.039.000,- Ft, a 
féléves teljesített adata 1.417.840.000,- Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,2 
%-os teljesítés. A túlteljesítés a maradvány igénybevételével magyarázható, ami felhasználási 
kötöttséggel terhelt. 
A kiadások alakulását a K jelű táblázatokon keresztül szemléltetik. 
Összességében elmondható, hogy a működés területén nem volt fennakadás, a folyamatos 
likviditás biztosítva volt. A költségvetés alakulását év végéig még több tényező 
befolyásolhatja (pl. a bevételek alakulása, vagy az előre nem tervezett feladatok megoldása), 
így továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás megvalósítása. A tájékoztatóban szereplő 
adatok azokat tartalmazzák, amelyek félévig pénzügyileg teljesültek. Ahol az előirányzat az 
időarányostól eltér, azt igyekezett indokolni.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Simonné Pócsik Eszternek 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 javasolja elfogadni Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első 
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót 1.417.840.000,- Ft teljesített bevétellel, 905.041.000,- 
Ft teljesített kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal: 
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HATÁROZAT 
30/2016.(IX.28.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 
elfogadni Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első féléves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót  

    1.417.840.000,- Ft teljesített bevétellel 
      905.041.000,- Ft teljesített kiadással. 

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  Értelem szerint 

 
(Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató 
megvitatása.  
Az elnök elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre szóló 
költségvetését a 11/2016.(II.15.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 781.686,- Ft 
bevétellel és kiadással egyezően, amely a bevételi oldalon működési célú támogatásból  
- melynek összege 781.686 Ft - tevődött össze. A kiadási oldalon 500.000,- Ft összegű 
személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék, melynek összege 135.000,- Ft, valamint 
146.686.000,- Ft dologi kiadás szerepel.  
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését az I. félévben a 24/2016.(V.30.) DRNÖ 
határozatával módosította. A módosítást többek között a 2016. március 2. napján induló 
közfoglalkoztatás indokolta, melynek keretében 2016. november 30. napjáig 10 fő 
foglalkoztatása biztosított. Ezt a programot a Békés Megyei Kormányhivatal 100 %-ban 
támogatja. A támogatás összege 9.252.382,- Ft, ebből a közvetlen költségek támogatása 
1.205.762,- Ft.  
2016. I. félévében az érintett létszám 10 fő volt. Előző évről áthúzódó közfoglalkoztatás nem 
volt.  
Továbbá a költségvetés módosítását indokolta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2016. évben 360.612,- Ft összegű feladatalapú támogatásban részesül, melyből az első 
félévben 180.306,- Ft került kiutalásra.  
A kiadási oldalon a módosítás a közfoglalkoztatási programban való részvétel, valamint a 
feladatalapú támogatás miatt történt.  
A foglalkoztatottak személyi juttatásai sora 7.100.000,- Ft-tal megemelkedett, valamint a 
szociális hozzájárulási adó soron is emelkedés történt, melynek összege így 1.100.000,- Ft 
lett. A dologi kiadás soron 1.161.349,- Ft, míg a beruházások soron 569.000,- Ft kerül 
kimutatásra. 
Az előterjesztésben szereplő táblázatban részletesen be lett mutatva a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. I. félévi bevételei és kiadásai.  
Az elnök elmondja, hogy a 2016. I. féléves tájékoztató a költségvetés pénzügyi helyzetét 
mutatja be. 2016. június 30. napján a bankszámlán 2.494.300,- Ft, a pénztárban 490,- Ft 
pénzkészlet van.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót 6.601.787,- Ft bevétellel 
4.136.459,- Ft kiadással 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 
31/2016.(IX.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót 
     6.601.787,- Ft bevétellel 
     4.136.459,- Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. 

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  értelem szerint 

 
(A 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
4.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Janovics Ottília elnökhelyettessel a Békés Megyei 
Kormányhivatal által szervezett képzésen vettek részt, ezáltal a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettségnek eleget 
tettek.  
(A tanúsítványok másolata a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerültek.) 
 
Az elnök röviden említést tesz a mikulásnapi ünnepség megszervezéséről, annak 
lebonyolításáról.  
 
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 920 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 

Kovács Attila Tamás 
           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
 
   Janovics Ottilia  
    elnökhelyettes  


