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DV/543-5/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

szeptember 23-án 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:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  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. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.06.30. állapot 

szerinti módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

2020.06.30. állapot szerinti módosításának megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

3. 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: 
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HATÁROZAT 

31/2020.(IX.23.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

23-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.06.30. állapot 

szerinti módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

2020.06.30. állapot szerinti módosításának megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

3. 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: 

 

HATÁROZAT 

32/2020.(IX.23.) 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 pont megtárgyalására, amely Dévaványa 

Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.06.30. állapot szerinti módosításáról 

szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részre. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét  

- az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
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legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 

hatállyal módosítja. 

Jelen előterjesztésben a költségvetés módosítására második alkalommal tesznek javaslatot, a 

módosítás összege 1.197 eFt előirányzat növekedés. A módosítással a költségvetés fő összege 

bevétellel, kiadással egyezően 3.307.931 eFt-ra módosul. 

A költségvetés módosítását indokolják:  

 a képviselő-testület, illetve a veszélyhelyzet alatt a polgármester által hozott korábbi 

döntések rendeletbe építése, 

 foglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, 

 átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 

Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja az előterjesztésben részletezve van.  

Az előterjesztéshez csatolásra került a rendelettervezet, valamint a bevételi és kiadási 

táblázatok, amelyekből jogcímenként látható a módosítási javaslat.  

Az Önkormányzatnál csökken az előirányzat 885 eFt-tal, a Közös Hivatalnál nő 1.302 eFt-tal, 

a Dévaványai Általános Művelődési Központnál szintén nő az előirányzat 780 eFt-tal. A 

Margaréta Intézmény esetében nem változik az előirányzat, csak sorok közt történt 

átcsoportosítás. 

Tehát a javaslat elfogadásával a 2020. évi költségvetési rendelet fő összege 3.306.734 eFt-ról 

3.307.931 eFt-ra módosul. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla 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 elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.06.30. 

állapot szerinti módosításáról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

         

HATÁROZAT 

33/2020.(IX.23.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.06.30. állapot 

szerinti módosításáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 

 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.06.30. 

állapot szerinti módosításának megtárgyalása és elfogadása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  
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Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre szóló 

költségvetését 22/2020.(II.12.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 1.056.584,- Ft 

bevétellel és kiadással egyezően. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az első negyedév kivételével, minden negyedévben 

költségvetés módosítást kell készíteni a Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

Jelen előterjesztésemben az idei költségvetés módosítására első alkalommal kerül sor. 

Az Önkormányzat 2020.06.30. napjáig történő költségvetés előirányzat módosításának 

javaslatát kívánja megtárgyalni, amely a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 401.483,- Ft-ot 

jelent. 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak 

indokolják:  

Bevételek: 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. sz. 

melléklete alapján az Önkormányzat 102.444,- Ft feladatalapú támogatásban részesült.  

Továbbá szintén a bevételi oldalon került módosításra az előző évi maradvány igénybevétele 

299.039,- Ft.  

A költségvetés bevételi oldal előirányzatának módosítása mindösszesen 401.483,- Ft.  

Kiadások:  

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalon történő változását az egyéb külső 

személyi juttatások soron 18.098,- Ft reprezentációs kiadás, az üzemeltetési anyagok 

beszerzése soron 12.950,- Ft (vagyonnyilatkozat garnitúrák), a működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó soron 8.382,- Ft, az egyéb dologi kiadások soron 575,- Ft 

indokolja. Az egyéb működési célú kiadások fősorán 361.478,- Ft összegű növekedés látható. 

Ezen belül az elvonások és befizetések soron 32.875,- Ft található, mely a Roma nemzetiségi 

kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatás (ROMA-NEMZ-KUL-19) fel 

nem használt összegét foglalja magában. Az egyéb működési célú kiadások során belül 

szintén emelkedett a tartalékok sora 328.603,- Ft összeggel. 

A költségvetés kiadási oldal előirányzatának módosítása mindösszesen: 401.483,- Ft.   

Tehát a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítására 

jelen előterjesztéssel első alkalommal kerül sor. Az előirányzat fő összege - a 401.483,- Ft 

összegű módosítási javaslat figyelembe vételével - bevétellel és kiadással egyezően 

1.458.067,- Ft. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés módosításáról 

készült előterjesztést tárgyalják meg a mellékelt tervezet szerint és a határozati javaslatot 

fogadják el. 

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 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

2020.06.30. állapot szerinti módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint – 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:   
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

34/2020.(IX.23.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  22/2020.(II.12.) 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 2020. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2020. január 1. és június 30-a között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, 

működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában 

megállapított  

 

módosított kiadási főösszegét    1.458.067,- Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  1.458.067,- 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 18.098,- Ft összeggel; a dologi kiadások sorát növeli 21.907,- Ft 

összeggel; az egyéb működési célú kiadások sorát növeli 361.478,- Ft összeggel. 

5.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 

célú támogatások államháztartáson belülről sorát 102.444,- Ft összeggel; a finanszírozási 

bevételek sorát  299.039,- Ft összeggel növeli. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 



 

 

1.  melléklet 

           
Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 34/2020.(IX.23.)  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 

Mindösszesen 
Működési célú 

támogatások 

ÁHT-on 
belülről 

Felhalmozási 

célú 

támogatások 
ÁHT-on belülről 

Közhatalmi 

bevételek 

Működési 

bevételek 

Működési célú 

átvett 

pénzeszközök 

Felhalmozási 

bevételek 

Felhalmozási 

célú átvett 

pénzeszközök 

Maradvány 

igénybevétele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1 142 444             315 623 1 458 067 
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2.  melléklet 

             

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  34/2020.(IX.23.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmények 

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

Személyi 

juttatások 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok és 

szociális 

hozzájárulási 
adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásai 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházások Felújítások 

Egyéb 

felhalmozási 

célú 

kiadások 

Mindösszesen 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

605 618 224 640 129 747 378 062     1 338 067 120 000     1 458 067 
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3. Napirendi pont 

 

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

tartalmazza.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2020.(I.27.) DRNÖ Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 2020. január 1-től – 

2020. december 31-ig vonatkozó időszakra. A megállapodás 2020. június 30-án aláírásra 

került.  

A DRNÖ elnöke megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése, hozzászólása? 

Megadja a szót Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese részére.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – elmondja, hogy az őszi szünetben 

kirándulást terveznek megvalósítani a Szarvasi Arborétumba. A kiránduláson 30 gyermek 

venne részt. Az önkormányzat támogatását fogják kérni az ügyben, hogy biztosítsák számukra 

a kisbuszt két napra, mivel egy nap 15 gyermeket szeretnének elvinni. A felnőtt kísérők 

személyautóval mennének. A gyerekeknek szeretnék bemutatni az arborétumot, valamint az 

található „Mini Magyarországot”.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a Polgármester Úrral kell egyeztetni a busz 

biztosítása kapcsán. Megjegyzi, hogy Ő azon az elven van, hogy a rendelkezésre álló forrást 

időarányosan használják fel. Át kell gondolni, hogy mekkora összeget kívánnak fordítani a 

halottak napi megemlékezésre, valamint a karácsonyi csomagok készítésére.  

Kéri, hogy a kirándulásról készítsenek fényképfelvételeket. 

 

A dévaványai lakosok nevében megköszöni a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak, hogy 2020. július 23-án segítséget nyújtottak a lakosok számára a 

belvízvédekezésben. Elmondja, hogy ezen a napon nagymennyiségű csapadék hullott le rövid 

idő alatt, amit vízzel telített talaj már nem volt képes befogadni, a csapadékvíz elvezető 

rendszer a külterületi befogadók telítettsége miatt csak részben volt képes elvezetni a 

felgyülemlett vízmennyiséget. A település mélyebb fekvésű részei helyenként belvízi 

elöntésre kerültek. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – a főkönyvelő felvetésére elmondja, hogy szívesen nyújtottak 

segítséget.  

 

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 1025 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

a DRNÖ elnökhelyettese 

 


