
1 
 

DV-796-9/2018. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
december 13-án 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:   Czene Boglárka   jegyző 

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 a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, 
ismerteti azokat: 

1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi képviselő-
testületi munkatervének, valamint programtervének megtárgyalása 
és elfogadása. 

  El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 

2.  Dévaványa Város Önkormányzata 2019. évi előzetes költségvetési 
tervezet megtárgyalása és véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előzetes 

költségvetési tervezet megtárgyalása és elfogadása. 
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
4. Bejelentések 

 
 
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: 



2 
 

 
HATÁROZAT 
54/2018.(XII.13.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
december 13-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi képviselő-

testületi munkatervének, valamint programtervének megtárgyalása 
és elfogadása. 

  El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 

1.  Dévaványa Város Önkormányzata 2019. évi előzetes költségvetési 
tervezet megtárgyalása és véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előzetes 

költségvetési tervezet megtárgyalása és elfogadása. 
El adó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
3. 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: 
 

HATÁROZAT 
55/2018.(XII.13.) 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 
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1. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 
a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervének és 
programtervének megtárgyalása és elfogadása.  
Az elnök röviden ismerteti mind a két tervezetben foglaltakat.  
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy október hónapban a helyhatósági választásokat 
követően a DRNÖ alakuló ülését lesz szükséges megtartani.  
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek a 
kiegészítést.  
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó 
munkatervét, valamint programtervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
56/2018.(XII.13.) DRNÖ Kt.hat 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre 
vonatkozó munkatervét, valamint programtervét elfogadja.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke 
Határid :  a munkatervben foglaltak szerint 
Melléklet: munkaterv, programterv  

 
(Az elfogadott munkaterv és programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
amely Dévaványa Város Önkormányzata 2019. évi előzetes költségvetési tervezet 
megtárgyalása és véleményezése. 
Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a megjelenteket.  
Elmondja, hogy most is, mint minden évben elkészült Dévaványa Város Önkormányzatának 
2019. évi előzetes költségvetése. A feladatok ellátásában nem történt változás. Dévaványa 
Város Önkormányzatának költségvetésébe beépül a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal, a Dévaványai Általános Művelődési Központ és a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény költségvetése. A következő évi minimálbér és garantált 
bérminimum összege még nem ismert, a szociális hozzájárulási adó mértéke egyelőre nem 
változott. A központi költségvetésből lehívható támogatások összege még szintén nem ismert 
teljes körűen. Az előzetes költségvetés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 
került összeállításra. 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi főösszege tervezet szintjén  
1.274.167.000,- Ft, a kiadási oldal 3.007.364.000,- Ft. A különbözet 1.733.197.000,- Ft. 
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Ebből 1.257.749.000,- Ft az az összeg, amely 2018. évben kiutalásra került a nyertes 
pályázatokra és nem lett felhasználva. Ez az összeg a maradványban fog megjelenni. Ha e 
nélkül számolják a bevételi és kiadási főösszeg különbözetét, akkor a forrás hiány 
475.448.000,- Ft, amelyből a működési hiány 152.922.000,- Ft, a fejlesztési hiány 
322.526.000,- Ft. Ezen összeg a lényeges, ezt kell lefaragni.  
A költségvetés tervezet végleges elfogadásáig egyeztetések szükségesek a csökkenő negatív 
egyenlegű költségvetés készítése érdekében. Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a 
követeléseik beszedésére.  
A központi költségvetésből lehívható támogatások összege még nem ismert, amelynek 
kiközlése december végén, január elején várható. Ezen támogatási összeg ismeretében tudnak 
hozzákezdeni a munkához. A minimálbér összege sem ismert még.   
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
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 
57/2018.(XII.13.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2019. évi előzetes költségvetésének tervezetéről szóló 
tájékoztatóban foglaltakkal egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felé. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  Értelem szerint 
 

(A 2019. évi előzetes költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előzetes költségvetési 
tervezet megtárgyalása és elfogadása. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti a jelenlévőket.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előzetes 
költségvetését terjeszti a Képviselő-testület elé.  
A központi költségvetésből lehívható támogatások összege még nem ismert teljes körűen, így 
az előzetes költségvetés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került 
összeállításra. 
Elmondja, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
szabályozza. 
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A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi 
önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két 
részből tevődik össze:  
- működési támogatásból (fajlagos összeg: 520.000,- Ft/év) és 
- feladatalapú támogatásból. 

Egész éves működési támogatásra a 2019. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. 
A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200 %-ára jogosult, ha a településen 
a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott 
válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt. 
A 2019. évet érintő feladatalapú támogatásra vonatkozó feltételeket 2018. évben teljesítette az 
Önkormányzat, azonban az erre vonatkozó támogatási összeget majd a későbbiek folyamán 
kívánják a költségvetés módosításba betervezni. A feladatalapú támogatás összegére 
vonatkozóan jelenleg nincs információja az Önkormányzatnak.  
Az elmondottak alapján a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előzetes 
költségvetésébe bevételi oldalon a működési támogatással számolhatnak, melynek összege 
1.040.000,- Ft. Maradvány összeggel nem tervez az Önkormányzat, hiszen a 2017. évi 
feladatalapú támogatás összegét 2018. december 31. napjáig, a működési támogatás 2018. évi 
összegét szintén 2018. december 31. napjáig kell felhasználni. 
Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán szerepel az elnök és elnökhelyettes 
tiszteletdíja és azok járulékai, összesen: 598.000,- Ft összegben. Szolgáltatási kiadás soron 
100.000,- Ft, melyből 80.000,- Ft bankköltség, 20.000,- Ft postaköltség. Továbbá 
készletbeszerzés soron 100.000,- Ft, áfa soron 32.000,- Ft (postaköltség és a készletbeszerzés 
költségének áfa összege). Az Önkormányzat beruházási kiadásra fordított összege  
210.000,- Ft. 
 

Bevétel Összeg Ft 
Támogatásértékű működési bevétel a 
nemzetiségi önkormányzatok részére 

1.040000,- 

Bevétel összesen 1.040.000,-  
 

Kiadás Összeg Ft 
Személyi juttatások 425.000,-  
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

173.000,-  

Dologi kiadás 232.000,-  
Beruházások 210.000,-  
Működési kiadás összesen 1.040.000,-  
 
Röviden ennyit kívánt elmondani a napirend kapcsán.  
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – 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 2019. évi költségvetési 
tervezetét az elhangzottak alapján 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 
58/2018.(XII.13.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2019. évi előzetes költségvetési tervezetét elfogadja.  

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

 
(A 2019. évi előzetes költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek 
bejelentése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
A DRNÖ elnöke a jelenlévők számára békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag 
boldog újévet kíván.  
 
 
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 
 
 


