
 

DV/932-7/2017. ikt.sz.  

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. szeptember 22-én megtartott 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:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető  
Szűcs Mariann   főkönyvelő 

 
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. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosítása. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 2. 

módosításának megtárgyalása, véleményezése. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
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: 

 
HATÁROZAT 
40/2017.(IX.22.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
szeptember 22-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosítása. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 2. 

módosításának megtárgyalása, véleményezése. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
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 
41/2017.(IX.22.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics 
Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli 
ki. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök 
Határid : - 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti a jelenlévőket. 
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre szóló 
költségvetését a 26/2017.(II.14.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 782.000,- Ft 
bevétellel és kiadással egyezően. A 2017. évi költségvetés első módosítása a 
34/2017.(V.4.) DRNÖ Kt. számú határozattal került elfogadásra. Jelen előterjesztésben 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást kíván végrehajtani, amely a költségvetés 
főösszegére nincs hatással, így az bevétellel és kiadással egyezően 10.400.708,- Ft marad.  
Az előirányzat módosítás jogszabályi alapját nem kívánja megismételni, hiszen az az 
előterjesztésben részletesen le van írva.  
A főkönyvelő elmondja, hogy a módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés 
mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják.  
Az előterjesztéshez csatolásra került a határozat tervezete.   
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az 
alábbiak indokolják:  
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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2016. évi feladatalapú költségvetési 
támogatás 2016. évben fel nem használt részét 2017. év december 31-ig szükséges 
felhasználni. 
Az Önkormányzat 2017. évben ezt az összeget a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb 
feladatokra költötte, amely miatt szükségessé vált a személyi juttatások fősoron belüli  
– ezen belül: foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások közötti –, 
valamint a dologi kiadások fősoron belüli – ezen belül a készletbeszerzések és szolgáltatási 
kiadások továbbá a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások közötti – 
átcsoportosítás.  
A költségvetés módosításával a kiadási, valamint a bevételi főösszeg nem változott.  
A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési módosítására jelen előterjesztéssel második alkalommal kerül sor. Az 
előirányzat főösszege bevétellel és kiadással egyezően 10.400.708,- Ft volt. A jelen 
módosítási javaslat – amely a kiadási előirányzatok átcsoportosítását foglalja magában – 
elfogadása után a főösszeg 10.400.708,- Ft marad. 
A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Kovács 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 2017. évi költségvetésének 
módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint 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 

42/2017.(IX.22.) DRNÖ Kt. határozata 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésér l szóló   26/2017. (II. 1Ő.) 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 2017. évi pénzügyi tervének 
módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi 
és kiadási el irányzata a következ képpen alakul:  
 

1. A 2017. január 1. és június 30-a közötti időszakban a  
kiadási f összegét    10.400.708,- Ft-ban 
bevételi f összegét 10.400.708,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  
 
2.   A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. 

melléklet tartalmazza.  
3.  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. 

melléklet tartalmazza. 
4.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi 

juttatások sorát érintő átcsoportosítás összege 24.331,- Ft; ezen belül a törvény szerinti 



 4 

illetmények, munkabérek sora 24.331,- Ft-tal csökken, az egyéb külső személyi 
juttatások sora növekszik ugyanezen összeggel. A dologi kiadások sorain belüli 
átcsoportosítás összege 48.548,- Ft, melynek során a készletbeszerzés sor 48.548,- Ft-
tal csökken; a szolgáltatási kiadás soron 48.496,- Ft növekedés, valamint a különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadás soron 52,- Ft növekedés mutatkozik.  

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök 
Határid : azonnal 
 
 
 
 

1.  melléklet 

         Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 42/2017.(IX.22.)  DRNÖ Kt. határozata 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 

Közhatal
mi 

bevétele
k 

Müködési 
bevételek 

Müködési 
célú átvett 
pénzeszköz 

ÁHT-on 
kívülről 

Felhalmozá
si bevételek 

Maradvány 
igénybevéte

le 

  
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

8 417 745 
 

8 417 745 
  

1 982 963 10 400 708 
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Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  42/2017.(IX.22.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi kiadása 

adatok: 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 

Önkorm
ányzat 

7813930 934320 979665 
  

39927 9767842 632866 
 10400708 7 

 
 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 2. módosításának 
megtárgyalása, véleményezése. 
Az elnök megadja a szót Faragó Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragó Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2017. évről szóló költségvetését az 1/2017.(I.27.) 
önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszege bevétellel, kiadással 
egyezően 1.366.598.000,- Ft volt. A költségvetés módosítására eddig egyszer került sor. A 
költségvetés főösszege 2.207.520.000,- Ft-ra módosult. 
Jelen előterjesztésben 478.028.000,- Ft módosítási javaslatot terjesztenek elő. A módosítással 
a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 2.685.548.000,- Ft-ra módosul.  
A költségvetés módosítását indokolják:   a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése,  központi támogatások,  olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 
Az indokok az előterjesztésben részletesen le vannak írva és a táblázatokban be lettek 
mutatva.  
Összegezve a bevételek mindösszesen előirányzata egyenlegében a módosítási javaslat szerint 
478.028.000,- Ft-tal nő, így a főösszeg 2.207.520.000,- Ft-ról 2.685.548.000,- Ft-ra változik 
az előterjesztésben részletezettek szerint.  
Mindösszesen a kiadások előirányzata 2.207.520.000,- Ft-ról 2.685.548.000,- Ft-ra módosul.  
Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
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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 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló tájékoztatóját 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 
43/2017.(IX.22.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló tájékoztatóját.  

 
Felel s:  - 
Határid : - 

 
 
(Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Az elnök megadja a szót Janovics Ottilia elnökhelyettes részére. 
Janovics Ottilia elnökhelyettes, roma nemzetiségi önkormányzati képviselő – bejelenti, hogy 
megbízásáról, mandátumáról a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján 2017. szeptember 25. napjával lemond.  
Kovács Attila Tamás elnök – megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése 
alapján a lemondást határozattal is meg kell erősíteni.  
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy Janovics Ottilia megbízásáról, mandátumáról a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2017. 
szeptember 25. napjával lemond 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 
44/2017.(IX.22.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy Janovics Ottilia képviselő megbízásáról, mandátumáról a nemzetiségek jogairól 
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szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2017. 
szeptember 25. napjával lemond. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök 

Czene Boglárka jegyz   
Határid : azonnal 

 
 
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy Janovics Ottila mandátumáról való lemondását 
tartalmazó döntést a Békés Megyei Kormányhivatal felé és a Helyi Választási Bizottság felé 
is továbbítja.   
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a jegyzőnek az elmondottakat. 
Megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése, hozzászólása? 
 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 930 órakor bezárja.  
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 
 
 

Kovács Attila Tamás 
           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
   
 
 
 
  Janovics Ottilia  
  elnökhelyettes  


