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DV/632-1/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

január 26-án megtartott nyílt ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a Városháza  

T4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

   Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   

Távolmaradt:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

 

Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

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 Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 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 Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

       Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

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: 

 

HATÁROZAT 

1/2022.(I.26.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 

26-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 



 2 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

       Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

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. 

Mezei Bélát, a nemzetiségi önkormányzat képviselőjét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 

aki ennek a feladatnak eleget tud tenni.  

Megkérdezi Mezei Bélát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő 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 

2/2022.(I.26.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Bélát a 

nemzetiségi önkormányzat képviselőjét 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 pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Az elnök megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részre. 

Szarka Andrea aljegyző – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének és 

feladatellátásának elősegítését évek óta a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal látta/ 

látja el, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja 

értelmében, illetőleg a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

rendelkezései szerint. 

A Törvény 80.§ (2) bekezdése a joganyag hatályba léptetésétől kezdődően tartalmazta, hogy a 

települési és a nemzetiségi önkormányzatok között a nemzetiségi önkormányzat feladatainak 

ellátása céljából megkötött megállapodás, majd hatósági szerződést  minden év január 31. 

napjáig felül kell vizsgálni. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 

január 30-án tartott testületi ülésen tárgyalta a hatósági szerződés aktualizálását és hagyta jóvá 

annak tartalmát. 

A Törvény 2020. július 1-i módosításának köszönhetően már ez a rendelkezés akként 

módosult, hogy: 
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 „80. § (2)  A megállapodást szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.” 

Annak ellenére, hogy az eddigi éves felülvizsgálatnak jogszabályi kötelezettsége már nincs, 

viszont az említett jogszabály módosítás eredményezett olyan változásokat, amiket a hatósági 

szerződésen keresztül kell vezetni. 

Jelen esetben változott a Tv. 80. § (1) c) pontja, miszerint a helyi nemzetiségi önkormányzat 

székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatal feladata „a testületi ülések 

előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, valamint a testületi ülések 

jegyzőkönyvei esetében” illetőleg  „ a jegyzőkönyvek benyújtásában való közreműködés” is. 

Ezen kívül módosult a Tv. 80.§ (4) bekezdése is,  kiegészült az alábbi aláhúzott 

szövegrésszel: „A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

megállapodásában rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési 

előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében 

részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és 

azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.” 

Ezek a változások átvezetésre kerülnek a jelenlegi hatósági szerződésen, ezért szükséges 

felülvizsgálni, módosítani és elfogadni.  

Ezt követően Dévaványa Város Önkormányzat képviselő-testülete is meg fogja tárgyalni a 

jelen előterjesztést, ezáltal egységesen kerül elfogadásra mindkét fél részéről a módosítás. 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Köszöni a figyelmet.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek 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 egyetért a hatósági szerződésben foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

3/2022.(I.26.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető 

személyi, tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában 

kötendő és 2022. február 1-jétől hatályos, jelen határozat mellékletét képező 

hatósági szerződést. 

 

Felelősök:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. február 1. 

Mellékelt:   hatósági szerződés  

 

(Az elfogadott hatósági szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása és 

véleményezése. 

A DRNÖ elnöke megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 
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Elmondja, hogy a költségvetés összeállítását még 2021. november hónapban elkezdték. 

A novemberi testületi ülésen még nem voltak ismertek a támogatások és egyéb módosító 

tételek, így a működési hiány összesen 90.730 eFt, a fejlesztési hiány összesen 691.707 eFt 

volt. A Költségvetés Egyeztető Munkacsoport 2 alkalommal ült össze januárban. 

Az üléseket követően összeállt az idei évi költségvetés. A módosítások után a költségvetés 

bevételi főösszege 3.175.422 eFt, a kiadási főösszege 4.431.887 eFt. Az 1.256.465 eFt 

különbözet a várható maradványból kerül kiegyenlítésre. A forrás hiány a felhalmozások 

területén jelentkezik. A működési egyenleg pozitív 3.020 eFt, a felhalmozás hiány pedig 

1.259.485 eFt. 

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a költségvetés kapcsán, a felmerülő 

kérdésekre szívesen válaszol.  

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 jóváhagyólag elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

évi költségvetéséről 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 

4/2022.(I.26.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi 

költségvetéséről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

(Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 

tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – a napirendek megtárgyalása utána bejelentésekre tér át.  

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 910 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

Mezei Béla 

         a DRNÖ elnöke 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselő 


