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DV/4840-4/2021. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 

október 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a 

Városháza T4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

    

Meghívottak:   Czene Boglárka   jegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra   adminisztrátor  

 

 

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

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen a képviselők teljes létszámmal megjelentek. 

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

3 fő. 

 

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

azokat: 

 

1. Roma Hagyományőrző családi nap megtárgyalása, határozathozatal a 

rendezvényről. 

Előadó:  Mezei Béla elnök 

 

2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

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, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

32/2021.(X.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 15-

ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Roma Hagyományőrző családi nap megtárgyalása, határozathozatal a 

rendezvényről. 

Előadó:  Mezei Béla elnök 

 

2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

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 elnökhelyettes megbízásával kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat 

33/2021.(X.15.) 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 a Roma 

Hagyományőrző családi nap megbeszélése és határozathozatal a rendezvényről. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja a roma 

hagyományok megismertetésével közelebb hozni városunkban a más nemzetiséghez tartozó 

emberek elfogadását, ezért a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 9. melléklet I.2.) pontjában és a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II.2.1.1.2.) pontjában biztosított 

feladatalapú támogatásból Roma Hagyományőrző Családi Napot kíván tartani a Civil házban.  

A hagyományőrző garsztronap és kulturális rendezvény nyitott, össztársadalmi célzattal nem 

csak a roma közösséget megszólítva 2021. október 16. napján kerül megrendezésre 9.00 – 17.00 

óráig a Civil házban, amely nyilvános és bárki számára látogatható.  

A rendezvény az Elnök úr köszöntő beszédével kezdődik. 



3 

 

Ezután a benevezettek számára főzőverseny kerül megrendezésre, melynek keretében 

hagyományos roma ételeket kell elkészíteni (birkapörkölt, csülkös pacal). Az elkészült ételek 

zsűrizését és díjazását követően közös ebéd keretében kerül elfogyasztásra az étel.  

Az önkormányzat a gyermekeknek vattacukorral kedveskedik. 

A programon a gasztrokulturális bemutató mellett a zene is fontos szerepet játszik; hiszen a 

zene, a tánc, az éneklés nagyon fontos a romák életében.  

Az utóbbi időben a hagyományos roma zene és tánc eltűnt, emiatt is próbálják felidézni a 

semmihez sem hasonlítható roma zenét, amelyben benne van a romák lelke, történelme, jövőbe 

vetett hitük. Aki képes ráhangolódni (amely nem lesz nehéz), azt magával ragadja, felemeli, 

örömét valódi örömmé varázsolja.  

Az önkormányzat mindenkit szeretettel vár és a programon készült ételeket, üdítőt és 

vattacukrot ingyenesen biztosítja a megjelentek részére. 

A rendezvény keretében a főzéshez szükséges alapanyagokat, valamint a gyermekek részére a 

vattacukrot az önkormányzat a fent említett feladatalapú támogatásból biztosítja. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – korábban egyeztetett Mezei Béla a DRNÖ elnökével, valamint 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettesével arról, hogy a program megszervezését a 

2020. évi, valamint a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére tudják biztosítani.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni 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 támogatja, hogy 2021. október 16-án Roma Hagyományőrző Családi Nap kerüljön 

megrendezésre a Civilházban kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

34/2021.(X.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

2021. október 16-án Roma Hagyományőrző Családi Nap kerüljön megrendezésre a 

Civilházban. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket a 2020. évi, valamint 

a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata. 

Az elnök megadja a szót Czene Boglárka jegyző részre, hogy ismertesse az előterjesztésben 

leírtakat. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. tv. 9. melléklet I. 2. pontjában fogalmazottak alapján szükséges a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kormányzati funkciójának kiegészítése, mely a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéshez benyújtandó Szervezeti és Működési 

Szabályzat  felülvizsgálatával lehetséges. A 082092 (Közművelődés - hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása) kormányzati funkció Szabályzatban történő rögzítése a 

feladatalapú támogatásnál figyelembe vehető kiadások elszámolása miatt szükséges. 
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Jelen előterjesztéshez mellékelte a felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyben 

a kormányzati funkció került kiegészítésre.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek 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 Szervezeti és Működési Szabályzatot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:   

 

Határozati javaslat: 

35/2021.(X.15.) DRNÖ Kt.hat 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

  Czene Boglárka jegyző 

Határidő: azonnal 

Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat 
. 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke a napirendek megtárgyalását követően a bejelentésekre tér át. 

DRNÖ elnöke megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése az ülés bezárása előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 10 perckor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 

Kovács Attila Tamás  

a DRNÖ elnökhelyettese 


