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DV-796-8/2018. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
október 31-én megtartott nyílt ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza  
4-es számú helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás   a DRNÖ elnöke 

 Farkasné Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese 
  

 
Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

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

 
 
Jegyz könyvvezet :   Korán Nóra adminisztrátor     
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – 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 2018. évi 
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató 
megtárgyalása és elfogadása. 

  El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 
 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018.(II.14.) 
DRNÖ Kt. határozatának módosításáról döntéshozatal. 
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének ¾ 

éves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és 
véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
5. Bejelentések 
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A DRNÖ elnöke 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 
47/2018.(X.31.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
október 31-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató 
megtárgyalása és elfogadása. 

  El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 
 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018.(II.14.) 
DRNÖ Kt. határozatának módosításáról döntéshozatal. 
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének ¾ 

éves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és 
véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
5. Bejelentések 

 
 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – 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. 
Farkasné Sipos Ágnes Máriát javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak 
eleget tud tenni.  
Megkérdezi Farkasné Sipos Ágnes Máriát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 
Farkasné Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a 
bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízásával kéri, 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 
48/2018.(X.31.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasné 
Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : azonnal 

 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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. 
Elmondja, hogy előterjesztésében részletes tájékoztatást nyújtott. A 2018. évi bevétel  
100 %-ban teljesült, a kiadás oldalon 1.346.854,- Ft teljesült eddig. 
Az önkormányzat számláján 466.156,- Ft van, míg pénztárban 53.550,- Ft pénzkészlettel 
rendelkeznek. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – 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: 

 
HATÁROZAT 
49/2018.(X.31.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetés szeptember 30-ai teljesítéséről szóló beszámolót 
 

1.886.705,- Ft bevétellel, 
1.346.854,- Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. 

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

 
 
(A DRNÖ 2018. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetéséről szóló 11/2018.(II.14.) DRNÖ Kt. határozatának módosításáról 
döntéshozatal. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy a költségvetés módosítására 2. alkalommal kerül sor, a főösszeg nem 
változik, így bevétellel, kiadással egyezően 1.886.621,- Ft marad. A bevételi oldal nem 
változott, a kiadás oldalon történt átcsoportosítás, amelyet nem kíván részletezni, az 
előterjesztés részletesen tartalmazza. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – 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 Képvisel  testületének 

50/2018.(X. 31.) DRNÖ Kt. határozata 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésér l szóló   11/2018.(II.14.) 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 2018. évi pénzügyi tervének 
módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi 
és kiadási el irányzatait a következ képpen módosítja: 
 

1. A 2018. január 1. és szeptember 30-a között kapott támogatásértékű bevételek 
előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 
1. pontjában megállapított  
 

módosított kiadási f összegét    1.886.621,- Ft-ban 
módosított bevételi f összegét  1.886.621,- Ft-ban 

 

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

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

bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. 
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4.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a 
személyi juttatások sorát csökkenti 100.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok  
sorát növeli 100 000 Ft-tal, a dologi kiadások sort csökkenti 191.850,- Ft-tal, a 
beruházások sort növeli 191 850 Ft összeggel. 

5.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzata nem módosul. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : értelem szerint 
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1.  melléklet 

         Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50/2018.(X.31.)  DRNÖ Kt. határozata 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 Működési célú 
támogatások ÁHT-on 

belülről 

Közhatalmi 
bevételek 

Működési 
bevételek 

Működési célú 
átvett 

pénzeszköz 
ÁHT-on 
kívülről 

Felhalmozási 
bevételek 

Maradvány 
igénybevétele 

  
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

964 600 
 

964 600 
  

922 021 1 886 621 

 
 

2.  melléklet 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  ő0/2018.(X.31.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 

478 000 302 600 421 171 
  

493 000 1 694 771 191 850 
 1 886 621  
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3. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) 
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése. 
Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a jelenlévőket.  
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről szóló 
költségvetését az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés 
főösszege bevétellel, kiadással egyezően 2.550.848 eFt volt.  
Jelen előterjesztésben a költségvetés 3. módosítására tesznek javaslatot, amelynek összege 
78.248 eFt növekedés. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 
4.296.768 eFt-ra módosul.  
Jelen módosításból az Önkormányzat gazdálkodási körében 58.680 eFt emelkedés, a Közös 
Hivatalnál 292 eFt emelkedés, a DÁMK-nál 900 eFt emelkedés vált szükségessé. A 
Margaréta Intézmény esetében a költségvetés főösszege nem változik, csak sorok között 
történt átcsoportosítás. 
A bevételi oldalt legnagyobb részben a közfoglalkoztatásra és az EFOP pályázatokra kiutalt 
támogatások növelték. 
A kiadás oldalon a fordított adózás jelentett 20.704 eFt növekedést, illetve az ellátottak 
pénzbeli juttatását emelte meg a testület 5.000.000,- Ft-tal. 
A beruházások előirányzata 2.556 eFt-tal emelkedik. Az Önkormányzatnál 1.951 eFt 
növekedés van a kegyeleti hűtő vásárlása és a kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének 
kiépítése miatt. 
Jelen módosításban az Önkormányzatnál 2 fővel emelkedik a létszám, ebből 1 fő 
munkatörvénykönyves foglalkoztatott, és 1 fő közalkalmazott. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára, a felmerülő kérdésekre szívesen 
választ ad. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 
irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – 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: 

 
HATÁROZAT 
51/2018.(X.31.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
tudomásul veszi Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tájékoztatót. 

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : értelem szerint 
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4. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, 
amely Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről szóló 
tájékoztató megvitatása. 
Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a jelenlévőket.  
Elmondja, hogy a beszámoló a szeptember 30-ig teljesült tételeket tartalmazza. Nagyjából 
időarányosan teljesült a költségvetés, a működési bevételek teljesítettek alul, valószínűleg a 
földbérleti díjak miatt, amelyeknek a mai nap a teljesítési határideje. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára, a felmerülő kérdésekre szívesen 
választ ad. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 
irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – 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: 

 
HATÁROZAT 
52/2018.(X.31.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót. 

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

 
(Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a bejelentéseket tartalmazza. 
Az elnök elmondja, hogy megjelent a ROMA-NEMZ-KUL-19 kódszámú pályázati kiírás a roma 
önkormányzatok számára, amellyel kulturális kezdeményezésre nyerhetnek támogatást.  
A pályázati kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma 
nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek 
megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, 
közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy 
jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és 
tudományos kezdeményezések támogatása, a különböző kultúrából származó emberek 
kölcsönös elfogadása. 
A pályázat 100 %-os támogatottságú, az elnyerhető támogatás összege minimum 200.000,- Ft, 
maximum 1.200.000,- Ft. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26. 
Az elnyert támogatást a 2019. évi Roma Nap megrendezésére fordítanák, ahol a 
gasztronómiai élvezeteket helyeznék előtérbe, illetve előadót is meghívnának. 
A pályázat elbírálása maximum 30 nap, az elnyert támogatás kiutalása pedig a döntést követő 
maximum 30. nap. 
A rendezvényt a Művelődési Ház udvarán szeretnék megtartani, ennek érdekében felveszi a 
kapcsolatot Baloghné Berényi Erzsébettel, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatójával, hogy a Művelődési Házat érintő felújítási munkálatok 
várhatóan mikor fejeződnek be. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára a pályázati lehetőségről. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 
53/2018.(X.31.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt a ROMA-
NEMZ-KUL-19 kódszámú „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. 
évi költségvetési támogatására” című pályázati felhívásra. 
A pályázat keretében igényelt támogatás összege 1.200.000,- Ft.  
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és 
megítélt támogatás 100%-os, saját forrást nem igényel. 
 
A Képviselő-testület megbízza az elnököt a pályázat határidőben történő 
benyújtásával. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : 2018. november 26., a pályázat benyújtásának határideje 

 
A DRNÖ elnöke megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 925 órakor bezárja.  
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 

Kovács Attila Tamás 
          a DRNÖ elnöke 
Jegyz könyv hitelesít : 
  
  Farkasné Sipos Ágnes Mária 
     a DRNÖ elnökhelyettese 
 


