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I-1/13-6/2016. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. október 26-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 

Szarka Andrea   aljegyző 
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. Dévaványai Roma Nemzetiségi 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 
32/2016.(X.26.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
október 26-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

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

 
2. Bejelentések 
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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 
33/2016.(X.26.) 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 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket. 
A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre 
szóló költségvetését a 11/2016.(II.15.) DRNÖ Kt. határozatával fogadta el 781.686,- Ft 
bevétellel és kiadással egyezően, amely a bevételi oldalon 781.686,- Ft működési célú 
támogatásból állt. A kiadási oldalon 500.000,- Ft összegű személyi juttatás, munkaadót 
terhelő járulék, melynek összege 135.000,- Ft, valamint 146.686,- Ft dologi kiadás szerepel. 
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetését a 24/2016.(V.30.) DRNÖ Kt. 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.  
Előző évről áthúzódó közfoglalkoztatás nem volt.  
A költségvetés módosítását indokolta továbbá az, hogy az Önkormányzat 2016. évben 
360.612,- Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. 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-ra 
változott. A dologi kiadás soron 1.161.349,- Ft, míg a beruházások soron 569.000,- Ft került 
kimutatásra.  



3 
 

Az előterjesztésben szereplő táblázatban bemutatásra került a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során 2016. szeptember 30. napjáig az 
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása.   
A főkönyvelő elmondja, hogy a 2016. év szeptember 30. napjával bezárólag készült 
beszámoló a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi 
helyzetét mutatja be.  
2016. év szeptember 30. napján az Önkormányzat bankszámláin 2.488.006,- Ft, a pénztárban 
490,- Ft pénzkészlet van. 
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 elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ 
éves teljesítéséről szóló tájékoztatót 9.399.565,- Ft bevétellel 6.940.531,- 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 
34/2016.(X.26.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót 

      9.399.565,- Ft bevétellel 
      6.940.531,- Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. 
 

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

 
 
(DRNÖ 2016. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a halottak napi megemlékezésre vásároltak virágokat, 
mécseseket összesen 35.000,- Ft értékben. 
 
Az elnök tájékoztatja arról is az ülésen megjelenteket, hogy a mikulásnapi ünnepség 
lebonyolítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésére november hónapban kerül sor. 
Az ünnepségre 170.000,- Ft-ot fognak fordítani.   
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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  

 


