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DV/543-2/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

február 12-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza  

4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

   

Távolmaradt:  Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

 

Meghívottak:   Czene Boglárka  jegyző 

Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Gusztafik Anita   nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő  

 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen Mezei Béla  nemzetiségi önkormányzati képviselő nem 

jelent meg, aki távolmaradását jelezte. 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  

2 fő. 

 

A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, 

ismerteti azokat: 

 

1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. 

       Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek 

2020. évi tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

4. Orosháza Város Nemzetiségi Önkormányzatával való 

együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

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 

19/2020.(II.12.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 

12-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról döntéshozatal.  

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. 

       Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek 

2020. évi tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

4. Orosháza Város Nemzetiségi Önkormányzatával való 

együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

5. Bejelentések 

 

 

 

Mezei Béla 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. 

Kovács Attila Tamást a DRNÖ elnökhelyettesét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki 

ennek a feladatnak eleget tud tenni.  

Megkérdezi Kovács Attila Tamást, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettesének megbízásával kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 



 3 

HATÁROZAT 

20/2020.(II.12.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila 

Tamást a DRNÖ elnökhelyettesét a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pontra, amely a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról való döntéshozatal.  

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre szóló 

költségvetését az 5/2019.(I.30.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 1.040.000,- Ft 

bevétellel és kiadással egyezően. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az első negyedév kivételével, minden negyedévben 

költségvetés módosítást kell készíteni a Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

Elmondja, hogy a 2019. évi költségvetés módosítására harmadik alkalommal kerül sor. 

Az Önkormányzat 2019.12.31. napjáig történő költségvetés előirányzat módosításának 

javaslatát szükséges megtárgyalni, amely a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 78,- Ft-ot 

jelent. 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak 

indokolják:  

Bevételek: 

Az Önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán 2019. évben 77,- Ft kamatbevétel 

mutatkozik, illetve egyéb működési bevétel soron kerekítésből adódóan 1,- Ft bevétele 

származik. 

Kiadások:  

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán a választott tisztségviselők juttatásai 

soron történő változását a 123.275,- Ft tiszteletdíj indokolja, amely az elnök, elnökhelyettes és 

a tag részére került megfizetésre 2019. november hónapra vonatkozóan. A munkaadókat 

terhelő járulékok növekedése, illetve sorok közötti átcsoportosítás szintén a tiszteletdíjakkal, 

valamint a 2019.09.14. napján megrendezett Roma délután reprezentációs kiadásai után 

keletkezett járulékfizetési kötelezettséggel indokolható.   

A szolgáltatási kiadások soron csökkenés látható, amely azzal indokolható, hogy a Roma 

délutánra tervezett eredeti program módosult (gondol itt pl.: az előadókra). Az áfa soron 

történő kiadás csökkenése is ezzel magyarázható. Szintén csökkent a működési tartalék, 

amelyben a feladatalapú támogatás és működési támogatás is fellelhető. A feladatalapú 

támogatásból a kulturális rendezvény megtartásával kapcsolatos kiadásokat finanszírozta az 

Önkormányzat, a működési támogatásból pedig a beruházások során látható 170.200,- Ft, 

amelyen 2 db telefont, illetve 1 db kerékpárt vásároltak. 

Összességében az átcsoportosítások figyelembevételével 78,- Ft-tal szükséges módosítani a 

kiadásokat. 
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Az előirányzat fő összege - a 78,- Ft összegű módosítási javaslat figyelembe vételével - 

bevétellel és kiadással egyezően 2.719.746,- Ft.  

Köszöni a figyelmet.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla 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 DRNÖ 2019. évi költségvetésének módosításával 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 Képviselő testületének 

21/2020.(II.12.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló   

5/2019.(I.30.) 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 2019. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2019. január 1. és december 31. között kapott támogatásértékű bevételek 

előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. 

pontjában megállapított  

 

módosított kiadási főösszegét    2.719.746,- Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  2.719.746,- 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. 

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

juttatások sorát növeli 123.275,- Ft összeggel. 

5.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát növeli 24.200,- Ft 

összeggel. 

6.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi 

kiadások sorát csökkenti 66.259,- Ft összeggel. 

7.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az egyéb 

működési célú kiadások sorát csökkenti 251.338,- Ft összeggel.  

8.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a 

beruházások sorát növeli 170.200,- Ft összeggel. 
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9.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 

bevételek sorát növeli 78,- Ft összeggel. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő:  Értelem szerint 

 

 

1. melléklet 

  
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 21/2020.(II.12.)  DRNÖ Kt. határozata 

  
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 

Mindössze- 

sen 
Működési célú 

támogatások ÁHT-on 

belülről 

Közha-

talmi 

bevéte- 

lek 

Működési 

bevételek 

Működési 

célú átvett 

pénzeszköz 

ÁHT-on 

kívülről 

Felhalmozási 

bevételek 

Maradvány 

igénybevé- 

tele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2.619.440 
 

78 
  

100.228 2.719.746 

 

2. melléklet 

 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 21/2020.(II.12.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intéz- 

mények 

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t 

Lét- 

szám Személyi 

juttatás 

Munka- 

adókat 

terhelő 

járulé- 

kok 

Dologi 

kiadás 

Egyéb 

kiadá- 

sok 

Ellátot- 

tak 

juttatá- 

sai 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházás 

és 

felújítás 

Kölcsö- 

nök 

hitelek 

Mind-

összesen 

    
Dévavá-

nyai 

Roma 

Nemzeti-

ségi 

Önkor-

mányzat 

865.206 347.000 1.010.506 
  

326.834 2.549.546 170.200 
 

2.719.746  
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2. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása és 

elfogadása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy 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. 

A támogatás az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két 

egyenlő részletben, január 31-éig és június 30-áig kerül folyósításra a Magyar Államkincstár 

útján. 

Elmondja, hogy a feladatalapú támogatás összege még nem ismert. 

Bevételek:  

A Kvtv. alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján kiközlésre került, hogy a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben 1.040.000,- Ft működési 

támogatásra jogosult, amely támogatásként mutatkozik a bevételi oldalon.  

A feladatalapú támogatással kapcsolatosan a miniszter a támogatást megalapozó 

feladatmutató pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2020. április 15-éig a honlapján 

közzéteszi. 

Az előzőek alapján a feladatalapú támogatás összege az Önkormányzat költségvetésébe nem 

került betervezésre. Ezen támogatási összeggel a költségvetés módosításakor számolhatnak. 

Továbbá a bevételi oldalon betervezésre kerül 16.584,- Ft előző évi maradvány, amely a 2019. 

évi működési támogatás fel nem használt összege. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzatnak 

2020. március 15-ig kell szakmai és pénzügyi beszámolót készítenie a miniszter részére.  

Költségvetési bevétel mindösszesen: 1.056.584,- Ft 

Kiadások:  
Az Njtv. 109. § (1) értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, 

elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - 

a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 

Mindezek figyelembevételével az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán szerepel az 

elnök, az elnökhelyettes és a tag tiszteletdíja és azok járulékai, összesen: 812.160,- Ft 

összegben. Szolgáltatási kiadások soron látható 107.840,- Ft, melyből 87.840,- Ft 

bankköltség, 20.000,- Ft postaköltség. A kiadási oldal elvonások és befizetések során  

16.584,- Ft szerepel (előző évi működési támogatásból fel nem használt rész visszafizetése), 

amely a bevételeknél már említésre került. A kiadási oldal beruházások során 120.000,- Ft 

került betervezésre, amely a működési támogatás keretéből kerül finanszírozásra.  

Költségvetési kiadás mindösszesen: 1.056.584,- Ft. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla 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 elfogadja a DRNÖ 2020. évi költségvetését 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: 
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2020.(II.12.) DRNÖ Kt. határozata  

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2020. évi 

költségvetésről az alábbi határozatot hozza:  

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzata a következő:  

1. A bevételi főösszeg: 1.056.584,- Ft 

2. A kiadási főösszeg:  1.056.584,- Ft 

3. A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. 

melléklet tartalmazza. 

4. A kiadási főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet 

tartalmazza. 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

 

 

 

1. melléklet 

  
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 22/2020.(II.12.)  DRNÖ Kt. határozata 

  
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 

Mindössze- 

sen 
Működési célú 

támogatások ÁHT-on 

belülről 

Közha-

talmi 

bevéte- 

lek 

Működési 

bevételek 

Működési 

célú átvett 

pénzeszköz 

ÁHT-on 

kívülről 

Felhalmozási 

bevételek 

Maradvány 

igénybevé- 

tele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1.040.000 
    

16.584 1.056.584 
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2. melléklet 

 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 22/2020.(II.12.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intéz- 

mények 

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t 
Lét- 

szám 

Személyi 

juttatás 

Munka- 

adókat 

terhelő 

járulé- 

kok 

Dologi 

kiadás 

Ellátot- 

tak 

juttatá- 

sai 

Egyéb 

működési célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházás 

és 

felújítás 

Kölcsö- 

nök 

hitelek 

Mind-

összesen  

  
  
Dévavá-

nyai 

Roma 

Nemzeti-

ségi 

Önkor-

mányzat 

587.520 224.640 107.840 
 

16.584 936.584 120.000 
 

1.056.584  0 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek 2020. évi tiszteletdíjának 

megállapítása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. sz. melléklete alapján az Emberi 

Erőforrások Támogatáskezelő honlapján 2020. január 22. napján kihirdetésre került a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi működési támogatása, melynek 

összege 1.040.000,- Ft.  
A támogatási összeg két részletben kerül kifizetésre 2020.  január 31-ig, valamint 2020. június 

30-ig. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról, annak felhasználását 

követő 45 napon belül, de legkésőbb 2021. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót 

nyújt be a támogató számára, amelynek elfogadásáról a támogató a honlapján történő 

közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.  

A működési támogatás 2020. január 1-je és december 31-e között használható fel. A 

támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő 

– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a és 159. § (3) bekezdése 

szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további - működésre és a 

melléklet I.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható. A támogatás szempontjából 

kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a 

„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás 

és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
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„Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással 

összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata minden szükséges tárgyi és személyi 

feltételt biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére, így a működési támogatásból lehetőség 

van az elnök, az elnökhelyettes és a tag tiszteletdíjának megállapítására. 

Az Njtv. 109. § szakasza az alábbiak szerint rendelkezik a tiszteletdíj megállapításáról:  
„(1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, 

valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg.” 

„(3) A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, 

mint a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, 

ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi 

önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is 

tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

szerinti illetményalap hatszorosa, a természetbeni juttatás pedig az illetményalappal 

megegyező mértékű.” 

„(7) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj, 

valamint az országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított 

tiszteletdíj vagy illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.”  
„(9) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.” 

A jogszabályi hivatkozások számszaki meghatározása az alábbiak szerint alakul: 

 elnök tiszteletdíja: legfeljebb 77.300,- Ft lehet, ezt nem haladhatja meg;  

 elnökhelyettes tiszteletdíja: nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, azaz 

77.300,- Ft alatti kell, hogy legyen; 

Az Njtv. meghatározza az elnöki tiszteletdíj maximális összegét, a konkrét összeget a 

képviselő-testület állapítja meg saját költségvetése terhére, a tiszteletdíj megállapítása során 

törvényi követelmény annak figyelembe vétele, hogy a megállapított tiszteletdíj nem 

veszélyeztetheti a nemzetiségi közfeladat-ellátást. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi rendszerességgel kell 

megállapítani. A tiszteletdíjakról való döntéshozatal tekintetében elsőként az elnök havi 

tiszteletdíját kell megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási alapul az elnökhelyettesi, 

illetve tag részére történő tiszteletdíj meghatározásához.  

Az előzetes egyeztetés szerint, ha az elnök részére bruttó 36.000,- Ft; az elnökhelyettes 

részére bruttó 30.000,- Ft; a tag részére pedig bruttó 10.800,- Ft havi összegű tiszteletdíj kerül 

megállapításra 2020. március 1-jétől 2020. november 30-ig (9 hónapra) úgy annak éves 

költségvonzata az alábbiak szerint alakul: 

elnök: 36.000,- x 9 hónap = 324.000,- Ft x 1,175 = 380.700,- Ft (bruttó bér és szochó), 

elnökhelyettes: 30.000,- x 9 hónap = 270.000,- Ft x 1,175 = 317.250,- Ft (bruttó bér és 

szochó) 

tag: 10.800,- x 9 hónap = 97.200,- Ft x 1,175 = 114.210,- Ft (bruttó bér és szochó) 

Mindösszesen: 812.160,- Ft lenne tiszteletdíjra fordítva, így a kapott működési támogatáshoz 

képest még 227.840,- Ft használható fel működési célú és felhalmozási célú kiadásra. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla 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. 
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Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek 2020. évi 

tiszteletdíját 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: 

 

HATÁROZAT 

23/2020.(II.12.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 

nélkül, 2020. március 1. napjától 2020. november 30. napjáig az elnök részére bruttó 

36.000,- Ft/hó, az elnök-helyettes részére bruttó 30.000,- Ft/hó, a tag részére pedig 

bruttó 10.800,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A testület természetbeni 

juttatást nem állapít meg. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak összegét a nemzetiségi 

önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen 

annak havi számfejtéséről is. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

   Czene Boglárka jegyző  

Határidő:  2020. február 15. – költségvetésben történő átvezetés 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely 

együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos. 

Az elnök elmondja, hogy 2020. február 5-én érkezett Orosháza Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatától egy megkeresés, melyben az elnök, Simondán Gusztáv tájékoztatást ad 

arról, hogy az 5/2020.(01.31.) RNÖ számú határozatban döntöttek arról, hogy 

együttműködési megállapodást kívánnak kötni a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. Egyúttal kérik, hogy amennyiben egyetért a Képviselő-testület az 

együttműködési megállapodásban foglaltakkal, azt aláírva küldjék vissza részükre. 

Elmondja, hogy Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal évek óta ápolják a 

kapcsolatot. Ennek hivatalossá tétele mindkét fél igényeként jelentkezett.  

Az együttműködés célja: 

A magyarországi romák kulturális életének színesítése, kölcsönös segítségnyújtás 

információk, pályázatok felkutatásában, hagyományápolás és a múlt emlékeinek megőrzése. 

Az elnök megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Orosháza Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával a határozatban 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: 
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HATÁROZAT 

24/2020.(II.12.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési Megállapodást köt 

2020. február 12-től – 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre 

terjed ki: 

A megállapodás célja: 

Közös programok szervezése az egymást megismerés, megértés irányelvét szem előtt 

tartva, melyek hozzájárulnak a roma közösség szociális, mentális és kulturális 

fejlődéséhez, ezzel is erősítve a közösséghez való tartozásukat.  

Az együttműködés elősegíti a nemzetiségi kulturális örökségének megőrzését, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.  

 

A megállapodás tárgya: 

 A felek közti információáramlás, kapcsolatépítés. 

 Két vagy többoldalú (közös) programok (pályázatok) összehangolása, szervezése, 

lebonyolítása. 

 Pályázatok felkutatása. 

 Hagyományőrzés. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér az ötödik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza.  

Elmondja, hogy korábbi testületi üléseken szó esett arról, hogy az idei évben szeretnének 10 

főt foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ez nem 

valósul meg, mivel csak 4 fő vállalná a programban való részvételt. 

 

A DRNÖ elnöke megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek még 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 - 

 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

Kovács Attila Tamás 

a DRNÖ elnökhelyettese 


