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I-1/12-5/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének  

2012. december 17-én megtartott ülésén Dévaványa, Hısök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak:    Nagy József Attila   elnök 

Kovács Attila Tamás  elnökhelyettes 
 

Távol maradt:      Hermeczi József  nemzetiségi önkormányzati képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Balogh Csilla        jegyzı 
 
Meghívottak:   Tóth Mihályné   fıkönyvelı 

  Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora 
           
Jegyzıkönyvvezetı: Gyuricza Sándorné 
 
Nagy József Attila elnök – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat ülését megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevı nemzetiségi képviselık létszáma 2 fı.  
Az ülés határozatképes, mert a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 92. § 
(1) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az 
ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselık több mint 
fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévı érintettet, a 
döntéshozatalból kizárt képviselıt, továbbá a be nem töltött képviselıi helyet a jelenlévık 
létszámába be kell számítani. 
Tájékoztatja a testületet, hogy Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselı 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. A 2013. évi képviselı-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi programtervének 

megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
3.   Bejelentések 

 
Nagy József Attila elnök – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e 
egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 
Kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
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A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 29/2012. (XII.17.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. 
december 17-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2013. évi képviselı-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi programtervének 

megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Nagy József Attila elnök 

 
3.  Bejelentések 

 
Felelıs: - 
Határidı: - 

 
 
Nagy József Attila elnök – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselı-testületnek a képviselık közül 
jegyzıkönyv hitelesítıt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzıkönyvet aláírja. 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettest javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek, aki ennek a 
feladatnak eleget tud tenni. 

 
Nagy József Attila elnök – megkérdezi Kovács Attila Tamás elnökhelyettest, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
 
Nagy József Attila elnök – szavazásra kéri a  képviselı-testület tagjait, aki egyetért Kovács 
Attila Tamás megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
  

 
HATÁROZAT 

 30/2012.(XII.17.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kovács Attila 
Tamás elnökhelyettest a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjének jelöli ki. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
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1. Napirendi pont:  
 
Nagy József Attila elnök – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. évi 
munkatervének megtárgyalása és elfogadása. 
Az elnök megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére. 
 
Balogh Csilla jegyzı  – tájékoztatja  a képviselı-testületet, hogy az elkészített munkatervben 
a jogszabályban elıírt tárgyalandó témák szerepelnek. 
Kötelezıen minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a Dévaványa Város Önkormányzat és 
a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodást, 
emiatt januárban is sort kell keríteni egy testületi ülésre. Amennyiben érdemi változás nem 
lesz benne, az esteleges kisebb módosításokat át kell vezetni rajta. Ezt tárgyalni kell a városi 
önkormányzat képviselı-testületének is, és a roma nemzetiségi önkormányzat képviselı-
testületének is. 
 
Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki elfogadja a nemzetiségi önkormányzat 
képviselı-testületének 2013. évi munkatervét, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

  
HATÁROZAT 

 31/2012.(XII.17.) DRNÖ Kt.hat. 
  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. évre 
vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
 

(Az elfogadott munkaterv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.  Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, mely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi programtervét, valamint annak 
költségeit tartalmazza.  
Felsorolja javaslatát:  

1. Színházlátogatás (bábelıadás megtekintése) 
2. Gyermeknap – Sportverseny, melynek keretében szeretnének más települések roma 

csapatai közötti foci-kupa versenyt szervezni 
3. Roma Nap 
4. Kirándulás a Szegedi Vadasparkba, jobb tanulmányi eredményt elért roma gyermekek 

jutalmazásaként 
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5. Zarándoklat Máriapócsra, melyhez a városi önkormányzattól szeretnék a buszt 
igényelni. Ezt a programot minden évben betervezik, de eddig még nem valósult meg, 
pedig igényelné a katolikus hitvallású roma közösség. 

6. Holocaust, halottak napja 
7. Mikulás napi ünnepség 
8. Karácsonyi ünnepség – Szavalóversennyel összekötve (cigány-magyar nyelven) 

 
Ezek a programok elızetes számítás alapján 1.120.000,- Ft-ba kerülnének.  
A költségeket a 2012. évi pénzmaradványból és pályázati úton szerzett forrásból szeretnének 
finanszírozni. 
Kéri, akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a programtervvel kapcsolatban tegye meg. 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat programtervét a 2013-as évre, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 

 32/2012.(XII.17.) DRNÖ Kt.hat. 
  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évre 
vonatkozó programtervét elfogadja. 

  
Felelıs: Nagy József Attila 
Határidı: - 

 
(Az elfogadott programterv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
3.  Napirendi pont: 
 
 
Nagy József Attila elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, mely a 
bejelentésekkel kapcsolatos. 
Felkéri Tóth Mihályné fıkönyvelıt, ismertesse elıterjesztését. 
 
Tóth Mihályné fıkönyvelı – tájékoztatójában elmondja, hogy a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évre szóló költségvetését a 4/2012.(II.13.) DRNÖ Kt. 
számú határozatával fogadta el, melyet a 21/2012.(IX. 10.) DRNÖ. Kt. számú határozatával 
módosította. 
Az éves gazdálkodás során a kapott támogatások és kamat bevételek összege a mai napig 
366.464,- Ft, ezzel szemben a kiadási oldalon a vásárlások lebonyolítása során 270.371,- Ft 
került felhasználásra, a maradvány 96.093,- Ft. 
A 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló törvény 7. § alapján a települési 
nemzetiségi önkormányzat által a feladatarányos támogatás tárgyévben fel nem használt, de 
még tárgyévben kötelezettségvállalással terhelt maradványa a tárgyévet követıen is 
felhasználható. 
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A költségvetési év kiadási elıirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az 
abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követı év június 30-ig megtörténik. 
 
Erre vonatkozólag kell döntést hozni, hogy milyen formában történne a maradvány 
felhasználása. Az elızı napirendben tárgyalt 2013. évi programtervvel kapcsolatban, 
kötelezettségvállalással a következı évben milyen felbontásban kerülne felhasználásra. 
 
 
Nagy József Attila elnök –  köszöni a tájékoztatót, javasolja, hogy a január hónapra tervezett 
színházlátogatásra 40.000,- Ft,-ot, a fennmaradó 55.000,- Ft-ot a májusban megrendezésre 
kerülı gyermeknapi sportrendezvény részbeni fedezetére fordítsák. 
Megkérdezi a képviselı-testület tagját, hogy van e más javaslat. 
Megállapítja, hogy más javaslat nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a 2012. évi gazdálkodás 
pénzmaradványból 2013-ban színházlátogatásra 40.000,- Ft-ot, gyermeknapi 
sportrendezvényre 55.000,- Ft-ot fordítsanak, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 33/2012.(XII.17.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
2012. évi gazdálkodás maradványából a 2013. évi programtervben szereplı január 
hónapra megszervezendı színházlátogatásra 40.000,- Ft-ot, a május hónapban 
lebonyolítandó gyermeknapi sportrendezvény részbeni fedezetére 55.000,- Ft-ot fordít. 
 
 A képviselı-testület megbízza az elnököt, hogy a feladatok megvalósításáról 
gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Nagy József Attila elnök    
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Nagy József Attila elnök – megadja a szót Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek 
koordinátora részére. 
 
Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora – a színházlátogatással 
kapcsolatban elmondja, hogy a Békéscsabai Jókai Színházban január 26-án 15 órakor lesz 
Zalán Tibor: Hetvenhét zenés mesejátéka.  
Egyébként az elıadások tanítási napokon vannak, ez szombatra esik, véleménye szerint ez 
lenne a legmegfelelıbb.  
 
Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást. Megkéri Dékányné Szalai Katalin 
nemzetiségi ügyek koordinátorát, hogy a színházlátogatás megszervezetését bonyolítsa le. 
Az elnök elmondja még, hogy megkeresés érkezett a Dobozi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattól együttmőködési megállapodás megkötésére. 
Az együttmőködés fıbb területi között az érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális, 
sporttevékenység, oktatás illetve képzések, rendszeres kapcsolattartás konzultációk, közéleti 
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képzések, pályázati információk, közös pályázatírás, foglalkoztatás, együttmőködés mindazon 
a területeken, amelyeken a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település fejlesztését 
szolgálja. Néhány formai hiba javítása után javasolja az együttmőködési megállapodás 
aláírását. 
Megkérdezi , hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki szólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a Dobozi Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás 
aláírásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 

 34/2012.(XII.17.) DRNÖ Kt.hat. 
  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Dobozi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás megkötését. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza az elnököt a formai hibák javítása után az 
együttmőködési megállapodás aláírására. 

  
Felelıs:      Nagy József Attila 
Határidı:   - 
Melléklet: 1 db együttmőködési megállapodás 

 
(Az elfogadott együttmőködési megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 
 
Nagy József Attila elnök – Megkérdezi a jelenlévıket van-e még valakinek bejelentése, 
hozzászólása? 
Megállapítja, hogy több bejelentés, illetve hozzászólás nem hangzott el.  
Megköszöni az ülésen résztvevık munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
 

– A jegyzıkönyv kelt, mint az elsı oldalon. – 
           

 
 
 
 
Nagy József Attila 

           elnök 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
 Kovács Attila Tamás 
 elnökhelyettes 


