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Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
A napirendek tárgyalása előtt megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság
elnöke részére tájékoztatójának megtartására.
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – köszönti az ülés valamennyi
résztvevőjét.
A Helyi Választási Bizottság elnöke a következőket mondja el a jelenlévők számára:
„2018. január 14. napján lezajlott településünkön a települési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választása.
A Helyi Választási Bizottság minősítése alapján településünkön a választás törvényes és
eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás, illetve a Helyi Választási Bizottság
eredményt megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes határidőn belül nem érkezett.
A 2018. január 14-re kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi
választáson kettő jelölt, Farkasné Sipos Ágnes Mária és Gomány Bettina indult a Roma
Polgárjogi Szövetség jelölőszervezet jelöltjeként.
A választáson Farkasné Sipos Ágnes Mária 14 érvényes szavazatot, Gomány Bettina 10
érvényes szavazatot kapott.
A megválasztott roma nemzetiségi önkormányzati képvisel Farkasné Sipos Ágnes
Mária és Gomány Bettina jelölt lett.
A választás napján a település 78 roma választópolgárából 14 fő ment el szavazni, ez
17,95 %-os megjelenési arányt jelent, amely a 2014. évi választáshoz képest 62,46 %-kal volt
kevesebb, akkor ugyanis 80,41 %-os volt a részvételi arány.
Kérem tájékoztatóm elfogadását.”
A Helyi Választási Bizottság elnöke ennyiben kívánta tájékoztatni a képviselő-testületet.
A Helyi Választási Bizottság elnöke kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek
felállni.
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Felkéri Farkasné Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt, valamint
Gomány Bettina nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy az eskü szövegét
szíveskedjenek utána mondani:
Eskütétel szövege:
„Én, ……… mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség
tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű
leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden
igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk,
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.”
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
– Eskütétel –
Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a
nemzetiségi önkormányzat képviselők a törvényben meghatározott esküt letették.
A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a nemzetiségi önkormányzati képviselőket az
esküokmány, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.
(A képviselők az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv
mellékletét képezik.)
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Dr. Hegedűs Istvánnak a munkáját,
köszönti Farkasné Sipos Ágnes Máriát, valamint Gomány Bettinát a képviselő-testületben.
Az elnök javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, ismerteti
azokat:
1. Javaslat a társadalmi megbízatású elnökhelyettes személyére, az elnökhelyettes
megválasztása.
El adó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
El adó: Czene Boglárka jegyző
3. Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
El adó: Czene Boglárka jegyző
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és
véleményezése.
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkatervének az
elfogadása.
El adó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
6. 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
1/2018.(I.24.) DRNÖ Kt.hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 24-ei
alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat a társadalmi megbízatású elnökhelyettes személyére, az elnökhelyettes
megválasztása.
El adó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
El adó: Czene Boglárka jegyző
3. Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
El adó: Czene Boglárka jegyző
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és
véleményezése.
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkatervének az
elfogadása.
El adó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
6. 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 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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HATÁROZAT
2/2018.(I.24.) 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:
Határid :

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
azonnal

1. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására,
amely a társadalmi megbízatású elnökhelyettes személyére javaslattétel, valamint
megválasztása.
Az elnök javaslatot tesz az elnökhelyettes személyére, Farkasné Sipos Ágnes Mária
nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökhelyettesének.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata az elnökhelyettes személyére?
Megállapítja, hogy más javaslat nem hangzott el.
Megkérdezi Farkasné Sipos Ágnes Máriát, hogy kedvező képviselő-testületi döntés esetén
vállalja-e az elnökhelyettesi tisztséget?
Farkasné Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő – igen vállalja az
elnökhelyettesi tisztséget kedvező képviselő-testületi döntés esetén.
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a nemzetiségi képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének
Farkasné Sipos Ágnes Máriát válasszák meg kéri, azt kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül társadalmi megbízatású elnökhelyettesének Farkasné Sipos Ágnes Máriát
megválasztotta 2018. január 24-től a következő határozattal:
HATÁROZAT
3/2018. (I.2Ő.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül társadalmi megbízatású
elnökhelyettesének Farkasné Sipos Ágnes Máriát megválasztotta 2018. január 24től.
Felel s:
Határid :

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
azonnal

2. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására,
amelynek keretében a Szervezeti és Működési Szabályzatot kell elfogadniuk.
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
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Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a dévaványai roma nemzetiségi önkormányzati
képviselők mandátumuk lemondását követően a képviselők száma a képviselő-testület
működéséhez szükséges létszám alá csökkent, ezért települési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választását volt szükséges kitűzni.
2018. január 14. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
időközi választása rendben lezajlott.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése értelmében az
alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat megalkotja szervezeti és működési szabályzatát.
Az előterjesztéshez mellékelve van a felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat, melyben
az időközi választásból és a hivatal szervezetében bekövetkezett személyi változásokat
követően történt módosítások kerültek átvezetésre.
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek 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 Képviselő-testülete a
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
4/2018. (I.2Ő.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatát az 1. melléklet szerinti tartalommal megalkotja.
Felel sök:
Határid :
Melléklet:

Kovács Attila Tamás elnök
Czene Boglárka jegyz
azonnal
Szervezeti és Működési Szabályzat

3. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására,
amely Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
Az elnök megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 27. § (2) bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.
Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal
kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi

5

nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali
feladatait ellátja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat
harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési
önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi
nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31.
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
A 2017. évben a felülvizsgálat megtörtént és Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 8/2017.(I.26.) Dv. Kt. határozatával, a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat a 3/2017.(I.25.) DRNÖ határozatával hagyta jóvá az Együttműködési
megállapodást Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi feltételek
biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok
ellátására.
A megállapodás jelenlegi módosítására a jogszabályi környezet változása miatt nincs szükség.
A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület alapvető módosítás nélkül, változatlan formában hagyja
jóvá jelenleg hatályos és érvényes megállapodást.
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.
Köszöni a figyelmet.
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek 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 határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
5/2018. (I.2Ő.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a
működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel
kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és változatlan formában jóváhagyja.
Felel s:
Czene Boglárka jegyz
Határid : 2018. január 31.
Melléklet: 1 db Együttműködési Megállapodás
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4. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására,
amely Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és
véleményezése.
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előzetes költségvetést a Képviselő-testület a 2017.
novemberi ülésen tárgyalta. Az azóta eltelt időszakban a Költségvetés Egyeztető
Munkacsoport kétszer ült össze. Az előzetes költségvetéshez képest a költségvetés kiadási
főösszege csökkent annak ellenére, hogy jogos kiadásigény is felmerült, a bevételek
áttekintése után a bevételek főösszege pedig nőtt. A jelen előterjesztésbe beépítésre kerültek
mindazon a 2018. évet érintő tételek, amelyek az előzetes költségvetés elkészítése óta a
tudomásukra jutottak. Az előzetes költségvetés tárgyalásakor a költségvetés bevételi
főösszege tervezet szintjén 1.248.938.000,- Ft, a kiadási oldal 2.578.911.000,- Ft volt. A
különbözet 1.329.973.000,- Ft. Ebből 840.739.000,- Ft 2017. évben a nyertes pályázatokra
kiutalt összeg, amely nem lett felhasználva. Ez az összeg a maradványban fog megjelenni. A
kiutalt támogatás nélkül számolva a bevételi és kiadási főösszeg különbözetét, akkor a forrás
hiány 489.234.000,- Ft, amelyből a működési negatív egyenleg 112.042.000,- Ft, a fejlesztési
pedig mínusz 377.192.000,- Ft volt.
A költségvetés jelenlegi bemutatása ezekből a főbb számokból kiindulva történik. A
módosításokat a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport tárgyalta, azok kerültek átvezetésre a
költségvetésben.
A módosítások után a költségvetés bevételi főösszege 1.339.348.000,- Ft, a kiadási
2.550.848.000,- Ft. Hiány nem tervezhető, ezért a 1.211.500.000,- Ft különbözet a várható
maradványból kerül kiegyenlítésre. A forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik.
A 2018. évi költségvetést 2.550.848.000,- Ft főösszeggel terjesztik a Képviselő-testület elé.
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 határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT

6/2018. (I.2Ő.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
költségvetéséről szóló tájékoztatót.
Felel s:
Határid :

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
azonnal

(Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkatervének megtárgyalása és
elfogadása.
Az elnök röviden ismerteti a tervezetben foglaltakat.
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 2018. évre vonatkozó
munkatervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
7/2018. (I.2Ő.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre
vonatkozó munkatervét elfogadja.
Felel s:
Határid :

Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke
a munkatervben foglaltak szerint

(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Napirendi pont
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására,
amely a bejelentéseket tartalmazza.
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.
Czene Boglárka jegyző – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az államháztartásról szóló CXCV.
törvény 26. § (1) bekezdése értelmében a 2018. évi költségvetést el kell készíteni.
Elmondja, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően február 15-éig a Dévaványai Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak a költségvetését el kell fogadnia.
A normatívát látják, a kiadási oldalt meg kell határozni.
Javasolja, hogy a jövő hét folyamán a költségvetést állítsák össze és a február 14-én tartandó
ülésre terjesszék be és fogadják el.
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az
elmondottakat.
Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.
Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm.
rendelet értelmében feladatalapú költségvetési támogatás nyújtható a települési nemzetiségi
önkormányzatnak. 2016. évben 360.612,- Ft összegű feladatalapú költségvetési támogatásban
részesült az Önkormányzat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. január 30. napjáig beszámolót nyújt
be az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya
részére a 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról. A feladatalapú
költségvetési támogatást az Önkormányzat 2016. január 1. napjától 2017. december 31.
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napjáig használhatta fel. A támogatás teljes egészében felhasználásra került, így visszafizetési
kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.
Továbbá elmondja, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 9. melléklet I. 1) pontja alapján működési költségvetési támogatásra jogosult a Dévaványai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melynek összege 782.000,- Ft.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. január 31. napjáig beszámolót nyújt
be az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya
részére a 2017. évi működési költségvetési támogatás felhasználásáról.
A működési költségvetési támogatást az Önkormányzat 2017. január 1. napjától 2017.
december 31. napjáig használhatta fel. A támogatást nem tudta az Önkormányzat teljes
egészében felhasználni, így 492.109,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Kéri, hogy az elmondottakat vegyék tudomásul.
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az
elmondottakat.
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.
Aki tudomásul veszi azt, hogy 492.109,- Ft visszafizetési kötelezettségük keletkezett, amelyet
január 31-ig vissza kell utalni a Magyar Államkincstár által megadott számlaszámra kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
8/2018. (I.2Ő.) DRNÖ Kt. hat.
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a 2017. évi működési költségvetési támogatás fel nem használt része
miatt 492.109,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet 2018. január
31-ig köteles visszautalni a 10032000-06060064 számú Helyi önkormányzat
finanszírozása lebonyolítási számla elnevezésű számlára.
A Képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatban foglaltak szerint
járjon el.
Felel sök: Kovács Attila a DRNÖ elnöke
Szűcs Mariann f könyvel
Határid : 2018. január 31.
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése, hozzászólása?
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 1530 órakor bezárja.
- Kelt, mint az első oldalon Jegyz könyv hitelesít :
Farkasné Sipos Ágnes Mária
nemzetiségi önkormányzati képviselő
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Kovács Attila Tamás
elnök

