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DV/632-2/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

február 28-án megtartott 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 

      

Távolmaradt:  Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak:   Czene Boglárka   jegyző 

Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

   Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra   jegyzőkönyvvezető  

 

 

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

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen Mezei Béla  nemzetiségi önkormányzati képviselő 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. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítása. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíj 

megállapítása 2022. évre. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

4. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató elfogadása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

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, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

5/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

28-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítása. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíj 

megállapítása 2022. évre. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

4. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató elfogadása. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

6. 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 DRNÖ 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: 
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HATÁROZAT 

6/2022.(II.28.) 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 pontra, amely a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása. Elmondja, hogy a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására jelen 

előterjesztéssel harmadik alkalommal kerül sor. Az előirányzat főösszege bevétellel és 

kiadással egyezően 1.636.439,-Ft. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a jelen módosítással a bevételi és kiadási oldal főösszege 61,-Ft-tal növekszik 

az előző költségvetés módosításhoz viszonyítva. A bevételi oldalon történő módosítás a 

működési bevételek sorát érinti, amely 61,-Ft kamatbevételt tartalmaz. Kiadási oldalon több 

tétel is módosult, amely az előterjesztésben részletezésre került. A módosításra azért van 

szükség, mivel az előirányzatot szükséges a teljesítéshez igazítani, ezáltal a tartalék soron is 

képződik egy összeg, ami a működési és a feladatalapú támogatás fel nem használt összegéből 

tevődik össze. A főösszeg így kiadási és bevételi oldalon egyezően 1.636.439,-Ft. 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Köszöni a figyelmet.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek 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 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint 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 Képviselő testületének 

7/2022.(II. 28.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  3/2021.(II. 26.) határozatának 

módosításáról 

 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2021. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
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1. A 2021. január 1. és december 31-e között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, 

működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában 

megállapított  

 

kiadási főösszegét    1 636 439 Ft,-ban 

bevételi főösszegét  1 636 439 Ft,-ban 
 

állapítja meg.  

2.   A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet 

tartalmazza. 

3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 

2. melléklet tartalmazza. 

4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 

bevételek sorát növeli 61 Ft összeggel.  

5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a külső 

személyi juttatások sorát növeli 109 654 Ft összeggel. 

6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a munkaadókat 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét csökkenti 1 000 Ft összeggel.  

7.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi 

kiadások sorát csökkenti 81 492 Ft összeggel.  

8.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az egyéb 

működési célú kiadások sorát növeli 28 229 Ft összeggel. 

9.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a beruházások 

sorát csökkenti 55 330 Ft összeggel.  

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: értelem szerint 
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1.  melléklet 

           

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 7/2022.(II.28.)  DRNÖ Kt. határozata 

           

Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2021. évi bevétele 

           

adatok:  forintban 

           

Intézmények 

B e v é t e l e k      j o g c í m e n k é n t 

Mindösszesen 
Működési célú 

támogatások 

ÁHT-on 

belülről 

Felhalmozási 

célú 

támogatások 

ÁHT-on belülről 

Közhatalmi 

bevételek 

Működési 

bevételek 

Működési célú 

átvett 

pénzeszközök 

Felhalmozási 

bevételek 

Felhalmozási 

célú átvett 

pénzeszközök 

Maradvány 

igénybevétele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1 179 392      61       456 986 1 636 439 
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2.  melléklet 
             

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  7/2022.(II.28.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmények 

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t 

Személyi 

juttatások 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok és 

szociális 

hozzájárulási 

adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb 

működési 

célú kiadások 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásai 

Működési 

kiadások 

összesen 

Beruházások Felújítások 

Egyéb 

felhalmozási 

célú 

kiadások 

Mindösszesen 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

697 174 210 000 42 874 621 721  1 571 769 64 670   1 636 439 
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2. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pontra, amely a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi 

nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:  

- működési támogatásból (fajlagos összeg: 520.000,-Ft/év) és 

- feladatalapú támogatásból. 

Elmondja, hogy a feladatalapú támogatás jelenleg még nem ismert, de a költségvetés 

módosításában már szerepelni fog.  

A támogatás az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő 

részletben, 2022. január 31-éig és 2022. június 30-áig kerül folyósításra kincstár útján. 

Bevételek:  
A Kvtv. alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján kiközlésre került, hogy a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben 1.040.000,-Ft működési 

támogatásra jogosult, amely támogatásként mutatkozik a bevételi oldalon.  

A feladatalapú támogatással kapcsolatosan a miniszter a támogatást megalapozó feladatmutató 

pontszámokat és a támogatás összegét 2022. április 15-éig a honlapján közzéteszi. A 2022. évi 

feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi 

nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga.  

Az előzőek alapján a feladatalapú támogatás összege az Önkormányzat költségvetésébe nem 

került betervezésre, hiszen az egy pontra meghatározott összeg évenként eltérő.  

Így ezen támogatási összeggel a költségvetés módosításakor számolhatnak. 

Továbbá a bevételi oldalon betervezésre kerül 355.226,-Ft előző évi maradvány, amelynek 

részét képezi a 2021. évi működési támogatás fel nem használt összege.  Ezzel kapcsolatban az 

Önkormányzatnak 2022. március 15-ig kell szakmai és pénzügyi beszámolót készítenie a 

miniszter részére.  

Költségvetési bevétel mindösszesen: 1.395.226,-Ft 

Kiadások:  

Az Njtv. tv. 109. § (1) értelmében 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. 

Mindezek figyelembevételével az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán szerepel az 

elnök, az elnökhelyettes és a tag tiszteletdíja és azok járulékai, összesen: 781.056,-Ft összegben. 

A dologi kiadások ezen belül a szolgáltatási kiadások soron látható 100.000,-Ft, melyből  

80.000,-Ft bankköltség, 20.000,-Ft postaköltség. A kiadási oldal egyéb működési célú kiadások 

fősorán szerepel 394.170,-Ft, amely a tartalék sor összege. A kiadási oldal beruházások során  

120.000,-Ft került betervezésre, amely a működési támogatás keretéből kerül finanszírozásra.  

Költségvetési kiadás mindösszesen: 1.395.226,-Ft. 

Köszöni a figyelmet.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek 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 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 



8 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(II.28.) 

DRNÖ Kt. határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2022. évi 

költségvetésről az alábbi határozatot hozza:  

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzata a következő:  

1. A bevételi főösszeg: 1 395 226 Ft 

2. A kiadási főösszeg:  1 395 226 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. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 
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1.  melléklet 

         

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 8/2022.(II.28.)  DRNÖ Kt. határozata 

         

Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2022. évi bevétele 

         

adatok: forintban 

         

Intézmények 

B e v é t e l e k      j o g c í m e n k é n t 

Mindösszesen Müködési célú 

támogatások ÁHT-on 

belülről 

Közhatalmi bevételek 
Müködési 

bevételek 

Müködési célú átvett 

pénzeszközök ÁHT-

on kívülről 

Felhalmozási 

bevételek 

Maradvány 

igénybevétele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1 040 000         355 226 1 395 226 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.  melléklet 
            

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  8/2022.(II.28.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadása 

adatok:  forintban 

            

Intézmények 

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t Létszám 

Személyi 

juttatások 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok 

Dologi 

kiadások 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásai 

Egyéb 

működési célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházások,  

felújítás 

Finanszí-

rozási kiadás 
Mindösszesen  

    

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

587 520 193 536 100 000   394 170 1 275 226 120 000   1 395 226 0 
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3. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretén belül szükséges dönteni a tiszteletdíj megállapításáról 2022. évre. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő -  elmondja, hogy a 2022. évi működési költségvetési támogatásból 

lehetőség adódik arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat a költségvetése terhére, a nemzetiségi 

közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül tiszteletdíjat állapíthat meg az elnök, az elnökhelyettes 

és a tag részére. Az előzetes egyeztetések alapján betervezésre került 2022. március 1. napjától 

2022. november 30. napjáig az elnök részére 36.000,-Ft, az elnökhelyettes részére 30.000,-Ft, 

a tag részére pedig 10.800,-Ft havi bruttó tiszteletdíj. Ebből az összegből 587.520,-Ft a személyi 

juttatásra és 193.536,-Ft a járulékok megfizetésére lesz fordítva. A tiszteletdíj és járuléka így 

mindösszesen 781.056,-Ft-ba kerül. A kapott működési támogatáshoz képest még 258.944,-Ft 

használható majd fel működési célú és felhalmozási célú kiadásra. 

Ennyiben kívánta a résztvevőket tájékoztatni.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat.   

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki jóváhagyólag elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők 

számára – kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

9/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 

nélkül, 2022. március 1. napjától 2022. november 30. napjáig az elnök részére 36.000 Ft, 

az elnök-helyettes részére 30.000 Ft, a tag részére pedig 10.800 Ft havi bruttó összegű 

tiszteletdíjat állapít meg. A testület természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak összegét a nemzetiségi 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen 

annak havi számfejtéséről is. 

 

Felelős:   Mezei Béla elnök 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. február 15. – költségvetési rendeletben történő átvezetés 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pontra, amely döntés az 

együttműködési megállapodások megkötéséről. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 

megállapodást kíván kötni a következő szervezetekkel:  

1. Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5624 Doboz, Kossuth tér 3.) 

2. Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5720 Sarkad. Kossuth u. 27.) 

3. Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, 

Árpád utca 176.) 
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4. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 

1.) 

5. Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11.) 

6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5600 Békéscsaba, 

Szent István tér 8.) 

7. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5502 Gyomaendrőd Fő út 

80.) 

Megadja a szót Dékányné Szalai Katalin részére. 

Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora – elmondja, hogy a 

Körösnagyharsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem vette át a kiküldött kérelmet, „nem 

kereste” jelzéssel érkezett vissza.  

Czene Boglárka jegyző – meg lehet még egyszer próbálni postai úton, illetve e-mailben is ki 

lehet a részükre majd küldeni. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Dobozi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

10/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 

2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb 

területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

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

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Sarkadi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, 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 

11/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 

2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb 

területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

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

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Mezőkovácsháza Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza 

 

HATÁROZAT 

12/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési 

Megállapodást köt 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra, 

amely a főbb területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 
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Mezei Béla a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Füzesgyarmati Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza 

 

HATÁROZAT 

13/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást 

köt 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb 

területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

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

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Nagycsaládosok 

Dévaványai Egyesületével a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza 

 

HATÁROZAT 

14/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületével Együttműködési Megállapodást köt 

2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb 

területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

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

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a határozatban foglaltak szerint kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza 

 

HATÁROZAT 

15/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

Együttműködési Megállapodást köt 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig 

vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

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

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Gyomaendrőd Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza 

 

HATÁROZAT 

16/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési 

Megállapodást köt 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra, 

amely a főbb területekre terjed ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 
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 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

5. Napirendi pont 

 

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

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló tájékoztató elfogadása. 

Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részre. 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen résztvevőket.  

Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 4. számú módosítását terjeszti a 

testület elé. A testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, 

de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig - december 31-ei hatállyal 

– módosítja.  

A Képviselő-testülete a 2021. évről szóló költségvetését az 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendeletével fogadta el.  

Az első módosítással a költségvetés főösszege 1.025.141 eFt-tal emelkedett. 

A második módosítás összege 24.951 eFt növekedés. 

A költségvetés összege a harmadik módosítással 98.600 eFt-tal emelkedett. 

A negyedik módosításban a javaslat 2.906 eFt csökkenés, így az előirányzat bevétellel-

kiadással egyezően 3.712.583 eFt-ról 3.709.677 eFt-ra változik.  

A módosítással az előirányzatok a teljesített adatokhoz lettek igazítva. 

Röviden ennyiben szerette volna tájékoztatni a jelenlévőket. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 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 

17/2022.(II.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 
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(Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

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: 

 

   

Kovács Attila Tamás  

a DRNÖ elnökhelyettese 

 


