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Kovács Attila Tamás elnök – 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 2017. évi költségvetésének
megtárgyalása és elfogadása.
El adó:
Kovács Attila Tamás elnök
2. Tiszteletdíj megállapítása 2017. évre vonatkozóan.
El adó:
Szűcs Mariann főkönyvelő
3. Bejelentések
Az elnök 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
24/2017.(II.14.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február
14-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
megtárgyalása és elfogadása.
El adó:
Kovács Attila Tamás elnök
2. Tiszteletdíj megállapítása 2017. évre vonatkozóan.
El adó:
Szűcs Mariann főkönyvelő
3. Bejelentések
Kovács Attila Tamás elnök – 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.
Janovics Ottilia elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak
eleget tud tenni.
Megkérdezi Janovics Ottilia elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást?
Janovics Ottilia elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást.
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért
Janovics Ottilia elnökhelyettes 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
25/2017.(II.14.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics
Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.
Felel s:
Határid :

-

1. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása.
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások
felhasználását a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
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: 391.000,- Ft/év) és
- feladatalapú támogatásból.
Egész éves támogatásra a 2017. 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 feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre
vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a szerinti
közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés
egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei
kormányhivatal részére 2017. január 15-éig benyújtja. E benyújtási határidő elmulasztása
jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal e dokumentumokat 2017. január 20-áig
elektronikus úton küldi meg a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter részére.
A jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi
feladatokkal kapcsolatos döntéseit értékeli, és megállapítja a helyi nemzetiségi
önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot.
A 2017. évi működési támogatás 2017. december 31-éig, a feladatalapú támogatás 2018.
december 31-éig használható fel.
A működési támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül
összefüggő - az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által
biztosított feltételeket meghaladó további - működésre és a feladatalapú támogatás 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”,
„Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással
összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden
év március 16. napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2017. évi
feladatalapú támogatás összege a költségvetés készítése időszakában nem ismert.
2017. évre vonatkozóan a feladatalapú támogatás változhat 2016. évhez képest, ezért a 2017.
évi költségvetés elkészítésekor ezen támogatás összegét nem szerepelteti az előterjesztésben.
A támogató a feladatalapú költségvetési támogatást két egyenlő részletben a kincstár útján
folyósítja a költségvetési év április 15-éig, valamint augusztus 15-éig a Nemzetiségi
Önkormányzat részére.
Összegezve: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben is számíthat
állami támogatásra, amely a jelenlegi ismeretek alapján 782.000,- Ft működési támogatásból
áll.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése az alábbi bevételből
és kiadásokból áll:
Bevétel
Összeg Ft
Támogatásértékű működési bevétel a
782.000,- Ft
nemzetiségi önkormányzatok részére
Bevétel összesen
782.000,- Ft
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Kiadás
Összeg Ft
Személyi juttatások
500.000,- Ft
Szociális hozzájárulási adó
110.000,- Ft
Dologi kiadás
110.000,- Ft
Beruházások
62.000,- Ft
782.000,- Ft
Működési kiadás összesen
A főkönyvelő kéri a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét,
hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet bevétellel és kiadással egyezően
782.000,- Ft főösszeggel elfogadni szíveskedjen.
A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését
782.000,- Ft főösszeggel 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
26/2017.(II.14.) DRNÖ Kt. határozata
az önkormányzat 2017. évi költségvetésér l
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetésről az
alábbi határozatot hozza:
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és
kiadási el irányzata a következ :
1. A bevételi f összeg: 782.000,- Ft
2. A kiadási f összeg: 782.000,- 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.
Felel sök:
Határid :

Kovács Attila a DRNÖ elnöke
azonnal
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1. melléklet
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 26/2017.(II.1Ő.) DRNÖ Kt. határozatához
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevétele
adatok: forintban
Bevételek
Intézmények

Dévaványai
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

Működési célú
támogatások ÁHT-on
belülről

Közhatalmi bevételek

jogcímenként
Működési célú átvett
pénzeszköz ÁHT-on
kívülről

Működési
bevételek

782.000,-

Felhalmozási
bevételek

Maradvány
igénybevétele

Mindösszesen

782.000,-
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2. melléklet

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 26/2017.(II.1Ő.) DRNÖ Kt. határozatához
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi kiadása

adatok: forintban
Kiadások
Intézmények

Személyi
juttatás

Dévaványai
Roma
500.000,Nemzetiségi
Önkormányzat

Munkaadókat terhelő
járulékok

Dologi
kiadás

Egyéb
kiadások

Ellátottak
juttatásai

jogcímenként
Egyéb
működési
célú
kiadások

Működési
kiadás
összesen

Beruházás
és felújítás

Kölcsönök,
hitelek

Létszám

Mindösszesen

-

110.000,- 110.000,-

720.000,-
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62.000,-

782.000,-

2. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
tiszteletdíjak megállapításával kapcsolatos.
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.
Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján az Emberi Erőforrások
Támogatáskezelője a 2017. január 20-án kiadott ENTO/69/2017. támogató okiratában
782.000,- Ft összegű anyagi támogatást nyújtott a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére a 2017. évi működési költségekre. A támogatási összeg két részletben
kerül kifizetésre 2017. január 30-ig, valamint 2017. június 30-ig. A nemzetiségi
önkormányzat 2018. január 31-ig köteles elszámolni a támogatási összeggel, a támogatói
okiratban foglaltak szerint.
A támogatás 2017. január 1-je és december 31-e között használható fel az alábbi célokra:
 az együttműködési megállapodás alapján Dévaványa Város Önkormányzata által
biztosított működési feltételeken túli működéshez kapcsolódó költségek fedezésére,
 valamint a Melléklet I.2 pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának
finanszírozására.
Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata minden szükséges tárgyi és
infrastrukturális feltételt biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére, így a működési
támogatásból lehetőség van az elnök és elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítására.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 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 helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a
mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka.”
„(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 38.650,- Ft lehet, ezt nem haladhatja meg, természetbeni
juttatása pedig a 19.325,- Ft összeget nem haladhatja meg.
 elnökhelyettes tiszteletdíja: nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, azaz
38.650,- Ft alatt kell, hogy legyen, a természetbeni juttatás pedig 19.325,- Ft alatti.
 képviselő: a 38.650,- Ft harminc százalékánál nem lehet több, azaz 11.595,- Ft-nál.
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
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tiszteletdíját kell megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási alapul az elnökhelyettesi
illetve tiszteletdíj meghatározásához.
Az előzetes egyeztetés szerint, ha az elnök részére 30.000,- Ft, az elnökhelyettes részére pedig
20.000,- Ft havi összegű tiszteletdíj kerül megállapításra február 1-jétől december 31-ig (10
hónapra) úgy annak éves költségvonzata az alábbiak szerint alakul:
elnök: 30.000,- x 10 hónap = 300.000,- Ft x 1,22 = 366.000,- Ft (bruttó bér és szochó),
elnökhelyettes: 20.000,- x 10 hónap = 200.000,- Ft x 1,22 = 244.000,- Ft (bruttó bér és
szochó)
összesen: 610.000,- Ft lenne tiszteletdíjra fordítva, így a kapott működési támogatáshoz
képest még 172.000,- Ft használható fel működési célú és felhalmozási célú kiadásra.
Azt viszont fontos megjegyezni, hogy az év végén szükséges lesz a tiszteletdíj mértékének
felülvizsgálata, mert teljes évvel, azaz 12 hónappal számolva ezeknek a díjaknak az összege
732.000,- Ft lenne, ami a jelenlegi támogatási mértéket (782.000,- Ft) alapul véve már
veszélyeztetné a működést, mivel 50.000,- Ft maradna az éves működési célú és felhalmozási
célú kiadások (bankköltség, posta, stb.) fedezetére.
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.
Köszöni a figyelmet.
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.
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 2017. február 1. – 2017. november 30. közötti időszakban az elnök
részére bruttó 30.000,- Ft/hó, az elnök-helyettes részére bruttó 20.000,- Ft/hó összegű
tiszteletdíjat állapítsanak meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
27/2017.(II.14.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi
önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése
nélkül, 2017. február 1. – 2017. november 30. közötti időszakban az elnök részére
bruttó 30.000,- Ft/hó, az elnök-helyettes részére bruttó 20.000,- 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 2017. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen
annak havi számfejtéséről is.
Felel sök: Kovács Attila a DRNÖ elnöke
Czene Boglárka jegyz
Határid : 2017. február 1Ő. – a DRNÖ 2017. évi költségvetésében történ
átvezetés,
2018. január – a tiszteletdíj mértékének felülvizsgálata.
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3. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a
bejelentéseket tartalmazza.
Ismert a jelenlévők számára, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2016.
évben második alkalommal nyílt lehetősége a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra. A
program 2016.12.01. napjától 2017.02.28. napjáig tart, melynek keretében 10 fő
foglalkoztatása biztosított. A Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás 100 %-os.
Az elnök elmondja, ha az idei évben is lehetőséget biztosít a Munkaügyi Központ a
foglalkoztatásra, akkor szeretnének 15 főt a program keretében foglalkoztatni.
Az elnök megadja a szót Valánszki Róbert polgármester részére.
Valánszki Róbert polgármester – az elmúlt évben volt arról szó, hogy a DRNÖ az idei évben
nem kíván részt venni a közfoglalkoztatási programban. Tudomása szerint a foglalkoztatás
során problémák merültek fel. Kérdése, hogy azokat sikerült megoldani?
Kérdése még, ha lesz lehetőség a foglalkoztatásra, akkor azzal élnek?
Kovács Attila Tamás elnök – a polgármester felvetésére elmondja, hogy a problémát sikerült
megoldaniuk. A nagyon hideg napokon a dolgozók az önkormányzatnál lévő szociális
helyiségbe jöttek be melegedni.
A dolgozókat felügyelték az önkormányzatnál lévő munkairányítók.
A programban résztvevők jelenleg a Bogya-telepi rész rendbetételén dolgoznak, szemetet
szednek.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni az elnöknek a tájékoztatást.
A polgármester elmondja még, hogy Hajdu Ildikó megkereste azzal, hogy a DRNÖ
együttműködési megállapodás tervezetet küldött részükre, mely szerint együtt kívánnak
működni a Helytörténeti Gyűjteménnyel, valamint a Dévaványai Hírlappal.
A polgármester elmondja, hogy a Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzatának
tájékoztató lapja. A kiadó Dávaványa Város Önkormányzata. Tehát az együttműködési
megállapodást nem a Helytörténeti Gyűjteménnyel kell megkötni.
Czene Boglárka jegyző – közbevetőlegesen elmondja, hogy ezen felvetést a januári ülésen
megbeszélték.
Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy az együttműködésnek nem látja akadályát.
Kéri a DRNÖ-t, hogy készítsenek egy munkatervet arra vonatkozóan, hogy mit, mikor és hol
szeretnének megvalósítani. Az együttműködési megállapodásokat töltsék fel tartalommal.
Tudomása van arról, hogy romanyelv, romatánc oktatását kívánják megszervezni az
érdeklődők részére, amit jó dolognak tart. Javaslata, hogy az együttműködési szerződések
addig éljenek, amíg a foglalkozások megtartására sor kerül.
A polgármester nem gondolja, hogy a Dévaványai Hírlapban romanyelven cikket kellene
megjelentetni.
Nagyon szívesen segítenek abban, hogy önálló romanyelvű kiadványt jelentessen meg a
DRNÖ. Dévaványa Város Önkormányzata segítséget tud nyújtani a kiadvány
megszerkesztésében, kinyomtatásában. A kiadványt tartalommal a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak kell ellátni.
Szükséges lesz felmérni, hogy hány olyan háztartásba kellene eljuttatni a kiadványt, ahol a
romanyelvet értik. Tehát szükséges lenne meghatározni, hogy a kiadvány hány
példányszámban készüljön.
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Kovács Attila Tamás elnök – elmondja, hogy a településen a romanyelvet nem sok családnál
beszélik.
Janovics Ottilia elnökhelyettes – elmondja, hogy korábban oktatta a romanyelvet gyermekek
számára. Jelenleg vannak érdeklődők a nyelv elsajátítása tekintetében gyermekek és felnőttek
részéről egyaránt. Erre a célra helyiséget nem kell biztosítani, azt meg tudják oldani.
Valánszki Róbert polgármester – tehát az együttműködési megállapodások mellé kellene
ütemtervet készíteni, amelyekben meghatároznák az időpontokat, valamint a helyszínt.
Meglátása szerint legalább heti két alkalommal szükséges lenne a nyelvoktatás.
Megjegyzi, hogy a civil szervezetektől is kértek ütemtervet arra vonatkozóan, hogy mely
időpontokban kívánják igénybe venni a művelődési ház, illetve a Helytörténeti Gyűjtemény
egyes helyiségeit.
Még egyszer elmondja, hogy a romanyelvű kiadvány megjelentetését gondolják át, amiben
szívesen segítséget nyújtanak.
Megjegyzi, hogy több mint 50 fő vallotta magát roma származásúnak a nemzetiségi
választáskor, amely főtől többen vannak.
Kérdése, hogy a képviselők használják a romanyelvet?
Kovács Attila Tamás elnök – elmondja, hogy ők családjukban használják a romanyelvet.
Janovics Ottilia elnökhelyettes – elmondja, hogy szintén beszélnek otthon romanyelven.
Megjegyzi, hogy ő öt nyelven beszél. A családjukban több nyelven is kommunikálnak.
Tehát a nyelvoktatásnak már meg van a helyszíne, amelyet heti két alkalommal terveznek
megtartani.
Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a finanszírozást a nyelvoktatásra, a
hagyományőrzésre, működésre lehet felhasználni, a közfoglalkoztatás nem szerepel benne.
Megjegyzi, hogy a közfoglalkoztatás miatt fenntartott bankszámlának a költségét nem tudják
miből finanszírozni, mivel a feladatalapú támogatásból sem és a munkaügyi támogatásból
sem, valamint a működési támogatásból sem lehet.
Valánszki Róbert polgármester – kérdése, hogy a költségvetésben a beruházás soron
szereplő 62.000,- Ft mit takar.
Szűcs Mariann főkönyvelő – a polgármester kérdésre elmondja, hogy az önkormányzatnak a
tárgyi és személyi feltételeket biztosítani kell a DRNÖ működéséhez. A DRNÖ az Emberi
Erőforrások Támogatáskezelője részére nem szeretne pénzt visszafizetni.
Az elmúlt év végén az elnök és az elnökhelyettes részére vásároltak egy-egy mobiltelefont, a
2015-ös évben pedig egy laptopot. Az idei évben fényképezőgép, vagy nyomtató beszerzését
tervezik.
Kovács Attila Tamás elnök – elmondja, hogy egy neves középiskolával felvették a
kapcsolatot, ahol romatáncot is tanítanak. Az oktatóval egyeztetni fognak a tekintetben, hogy
vállalja-e Dévaványán az oktatást, valamint mekkora összeget fog elkérni alkalmanként.
Megállapodást fognak kötni, ha sikerül megegyezniük.
Szűcs Mariann főkönyvelő – kérdése, ha a táncoktatás a művelődési házban kerül
megtartásra, abban az esetben a DRNÖ-nek fizetni kell terembérleti díjat?
Valánszki Róbert polgármester – a jelenlegi álláspont szerint a DRNÖ-nek fizetni kell
teremhasználati díjat. Azon civil szervezetek részére biztosítják ingyenesen a termeket,
amelyek az önkormányzattól támogatásban részesülnek. Megjegyzi, hogy még ezt a testület
nem fogadta el.
Szól a pályázati forrásról.
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Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a polgármesternek az elmondottakat.
Megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek 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 -

Kovács Attila Tamás
elnök

Jegyz könyv hitelesít :

Janovics Ottilia
elnökhelyettes
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