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DV/632-4/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

augusztus 2-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a 

Városháza T4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

 Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 Sipos Ágnes Mária   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 

 

Meghívottak:   Dr. Hegedűs István   a HVB elnöke 

Szarka Andrea   aljegyző 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina  ügykezelő  

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Külön köszönti Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét és megadja a szót 

részére.  

 

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: 

Mezei Béla 2022. május 24. napján kelt, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez címzett levelében 2022. május 31. napjával a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozva lemondott 

képviselői mandátumáról. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

rendelkezései szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a 

lemondással. A Nek. tv. előírásainak megfelelően a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a lemondással kapcsolatos eljárást lefolytatta és 

határozatban mondta ki, hogy Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása 

2022. május 31-én, a megbízatásáról történő írásos lemondó nyilatkozatában megjelölt 

időponttal megszűnik. 

A Dévaványai Helyi Választási Bizottság 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán Dévaványa településen a roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselő választás eredményét a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvénynek, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe 

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 38. melléklete alapján készült, 

Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

szerint állapította meg. 
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A jegyzőkönyv alapján megállapították, hogy a listán következő legtöbb szavazatot elért 

jelöltek száma 2 fő. A lemondás miatt megüresedett képviselői hely betöltésére soron 

következő, szavazategyenlőségben érintett jelöltek: 

- Nagy Márió CÖCE jelöltje 27 szavazat 

- Farkasné Sipos Ágnes Mária CÖCE jelöltje 27 szavazat 

A Nek. tv. 65. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „szavazategyenlőség esetén sorsolással 

kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez 

mandátumot.” A sorsolás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezési szerint 

a HVB hatáskörébe tartozik. 

Időközben Nagy Márió írásban lemondott a jelöltségéről, így a listáról kiesett. A kiesést 

követően egyedül Farkasné Sipos Ágnes Mária a CÖCE jelöltje maradt a soron következő, így 

sorsolás nélkül, mint soron következő jelölt ő töltheti be a roma nemzetiségi önkormányzati 

képviselői helyet 

Kérem a tájékoztató elfogadását. 

 

(A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni az elmondottakat. 

Megkéri Dr. Hegedűs Istvánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy Sipos Ágnes Mária 

nemzetiségi önkormányzati képviselő eskütételét vezesse le. 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – megkéri a jelenlévőket, hogy az 

eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy az eskü szövegét 

szíveskedjen 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 önkormányzati képviselő a törvényben meghatározott esküt letette. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a nemzetiségi önkormányzati képviselőt az 

esküokmány, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(A képviselő az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírta, amelyek a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.) 

 

A HVB elnöke sok sikert és jó munkát kíván a képviselő asszonynak. 
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Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni Dr. Hegedűs István a Helyi 

Választási Bizottság elnökének az eskütétel levezetését. 

 

Elmondja, hogy a mai ülésen hiányzó nincs, a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van. 

Az elnökhelyettes megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma 3 fő. 

 

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A társadalmi megbízatású elnök megválasztása. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Hatósági szerződés 

felülvizsgálata, elfogadása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

3. Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről. 

Előadó:  a DRNÖ elnöke 

 

4. Tiszteletdíj megállapítása. 

Előadó:  a DRNÖ elnöke 

 

5. Bejelentések 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

észrevétele a napirendi javaslattal kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testület tagjait. 

Aki egyetért a napirendi javaslattal az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

24/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

2-ai rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A társadalmi megbízatású elnök megválasztása. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Hatósági szerződés 

felülvizsgálata, elfogadása. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

3. Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről. 

Előadó:  a DRNÖ elnöke 
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4. Tiszteletdíj megállapítása. 

Előadó:  a DRNÖ elnöke 

 

5. Bejelentések 

 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – 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. 

Az elnökhelyettes Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni.  

Megkérdezi Sipos Ágnes Máriát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 

elfogadja a megbízatást. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő 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 

25/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Ágnes Mária 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:   Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, 

amely a társadalmi megbízatású elnök megválasztása. 

Elmondja, hogy Mezei Béla 2022. május 24. napján kelt, a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett levelében 2022. május 31. napjával a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés g) pontjára 

hivatkozva lemondott képviselői mandátumáról. 

Az elhangzottak értelmében tehát szükséges az elnök megválasztása.  

A Nek. tv. 94. § (1) bekezdése az alábbi kizárási szabályt rögzíti: „A nemzetiségi önkormányzat 

testületének döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az 

érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő 

javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek 

minősül.”  

A Nek. tv. 94. § (2) bekezdés akként rendelkezik, hogy ezen szabályok nem alkalmazhatóak a 

nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztására, továbbá a 

bizottságok létrehozására, bizottsági tisztségviselők megválasztására. 
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Erre tekintettel az elnök megválasztására az Nek. tv. 94. § (1) bekezdés szerinti kizárási 

szabályok nem alkalmazhatók, azaz az elnök megválasztásának döntéshozatalával 

összefüggésben az elnöknek javasolt képviselő (függetlenül attól, hogy ő ezen döntésben 

személyesen érintett) nem köteles bejelenteni személyes érintettségét, illetve arról a testület 

nem dönt. Az elnöknek javasolt képviselő maga is részt vehet a megválasztásának 

döntéshozatalában. Fontos, hogy az elnököt a képviselő-testület maga választja tagjai közül, 

mely társadalmi megbízatást jelent, nem látható el „főállásban” a települési nemzetiségi 

önkormányzat elnöki megbízatás. A Nek. tv. 91. § (3) bekezdés a) pontja szerint a testület zárt 

ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján választás tárgyalásakor. Az elnöknek javasolt 

képviselő kérheti, hogy a választás tárgyalása zárt ülésen történjék. Továbbá a Nek. tv. 93. § 

(2) bekezdés értelmében a zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő 

képviselők több mint a felének kezdeményezésére. Ebben az esetben a titkos szavazás 

lebonyolítására a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései irányadóak. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása? 

Megadja a szót Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő részére. 

Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Kovács Attila 

Tamást javasolja.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatát, miszerint a  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Kovács Attila Tamást válasszák meg 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

26/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján társadalmi 

megbízatású elnökének 2022. augusztus 2. napjától Kovács Attila Tamást - 

egyhangúlag, 3 igen szavazattal - választja meg. 

 

Felelős:   - 

Határidő:  2022. augusztus 2. 

 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni a képviselő-testület bizalmát. A legjobb 

tudása szerint fogja végezni munkáját.  

A DRNÖ elnöke elmondja, hogy ezt követően szükséges megválasztani az elnökhelyettest. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata az elnökhelyettes személyére? 

Megadja a szót Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő részére. 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy szívesen vállalja az elnökhelyettesi tisztséget kedvező képviselő-testületi 

döntés esetén. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselőt válasszák meg kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül nem hoz határozatot.  

 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – ezt követően Sipos Ágnes Mária nemzetiségi 

önkormányzati képviselőt javasolja az elnökhelyettesi tisztség betöltésére. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

Szavazásra kéri a testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt válasszák meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 

 

HATÁROZAT 

27/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján társadalmi 

megbízatású elnökhelyettesének 2022. augusztus 2. napjától Sipos Ágnes Máriát - 2 

igen szavazattal és 1 ellenszavazattal - választja meg. 

 

A Képviselő-testület tájékoztatja az elnökhelyettes asszonyt, hogy a 

vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvétel határideje 2022. szeptember 1. napja. 

 

Felelős:  - 

Határidő: 2022. szeptember 1. - vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvétel napja 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amely a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Hatósági szerződés felülvizsgálata és 

elfogadása. 

Felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a napirend kapcsán. 

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja 

alapján „a helyi nemzetiségi önkormányzat – jogszabályi keretek között – át nem ruházható 

hatáskörben, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének feltételeit, így 
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szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő három hónapon belül, 

továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő harminc napon belül”. 

Mezei Béla, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2022. május 31. napjával 

lemondott képviselői-mandátumáról, így a nemzetiségi önkormányzat testületének tagjai 

személyében változás következett be, ezért szükséges módosítani a Szervezeti és Működési 

Szabályzat III. fejezet 1. pontját, továbbá a XI. fejezet 3.5. a), valamint e) pontját. 

Mivel a jelenlegi ülésen nem csak az elnök, hanem az elnökhelyettes személye is megváltozott, 

így az erre vonatkozó részeken is szükséges a módosításokat átvezetni.  

A Hatósági szerződés tekintetében ugyanezen felülvizsgálatot végre kell hajtani, és módosítani 

az érintett részeket. 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a képviselő-testület tagjait. 

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 Szervezeti és Működési Szabályzatot a napirend kapcsán tett kiegészítéssel kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Határozat: 

28/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja alapján 

elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot a határozat mellékletében szereplő 

tartalommal. 
 

Felelősök: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. augusztus 2. 

Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – ismét szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Hatósági Szerződést a napirend kapcsán tett kiegészítéssel kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület, 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

29/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján elfogadja a 

Hatósági szerződést a határozat mellékletében szereplő tartalommal. 

 

Felelősök: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2022. augusztus 2. 

Melléklet: Hatósági Szerződés 



 8 

3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen résztvevőket. A mai ülésre elkészített egy 

rövid tájékoztatót a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi költségvetési 

helyzetéről.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évre szóló 

költségvetését a 8/2022.(II.28.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 1.395.226,- Ft 

bevétellel és kiadással egyezően, amely a bevételi oldalon működési célú támogatásból, - 

melynek összege 1.040.000,- Ft - valamint a 355.226,- Ft előző évi maradvány összegéből 

tevődött össze. A kiadási oldalon 587.520,- Ft összegű személyi juttatás, munkaadót terhelő 

járulék, melynek összege 193.536,- Ft, 100.000,- Ft dologi kiadás, 394.170,- Ft egyéb működési 

célú kiadások, valamint 120.000,- Ft beruházási kiadás szerepel.  

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. melléklete 

értelmében az önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásra jogosult. Az 

idei évre vonatkozó működési támogatást 2022. évben van lehetőség felhasználni, melynek 

összege 1.040.000,- Ft. A 2022. évre vonatkozó feladatalapú támogatást 2022. és 2023. évben 

van lehetőség felhasználni, melynek összege 166.398,- Ft. A 2021. évről áthúzódó feladatalapú 

támogatás 2022. évben még felhasználható összege 106.376,- Ft. 

A képviselő-testület döntése alapján és annak végrehajtása során az előterjesztésben 

részletezésre kerültek az önkormányzat 2022. I. félévi teljesített bevételei és kiadásai. 

A 2022. I. féléves beszámoló a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be.  

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2022. június 30. napján a bankszámlán  

1.009.405,- Ft található, a pénztárban pedig 9.545,- Ft.  

Ennyiben kívánja tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testületet. 

Aki elfogadja Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 

tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

30/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót 

     1.478.457,- Ft bevétellel 

     459.507,- Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: értelem szerint 
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4. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – a negyedik napirend keretében javasolja, hogy 

hozzanak döntést a tiszteletdíjak tekintetében.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mezei Béla 2022. 

május 31. napjával lemondott képviselői mandátumáról, így az elnöki tisztség betöltéséről 

ismételten döntést kellett hozni, amely az előzekben megtárgyalásra került. A képviselő-testület 

a 9/2022.(II.28.) DRNÖ Kt. határozatával döntött a tiszteletdíjak megállapításáról, amely 

alapján az elnök részére 36.000,-Ft, az elnökhelyettes részére  

30.000,-Ft, a tag részére pedig 10.800,-Ft havi bruttó összegű tiszteletdíj került megállapításra.  

Elmondja, hogy az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíja közötti különbözetről, azaz a  

6.000,-Ft-ról le kíván mondani a tag tiszteletdíjának javára és megkérdezi, hogy ez  

lehetséges-e? 

Szűcs Marianna főkönyvelő – a Nek. tv. 109. § szakasza alapján „a helyi nemzetiségi 

önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

tiszteletdíjának harminc százalékánál”, így tehát az elhangzottak alapján nem tudják magasabb 

összegben megállapítani Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíját. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat. 

Javasolja, hogy a 2022. február 28-ai ülésen elfogadott 9/2022.(II.28.) DRNÖ Kt. határozatban 

foglaltak változatlanul fennmaradjanak. 

Megkérdezi a testület tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testületet. 

Aki a 9/2022.(II.28.) DRNÖ Kt. határozatban megállapított tiszteletdíjak mértékén nem kíván 

módosítani, miszerint az elnök részére 36.000,-Ft, az elnökhelyettes részére 30.000,-Ft, a tag 

részére pedig 10.800,-Ft havi bruttó összegű tiszteletdíj kerüljön kifizetésre kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

31/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

9/2022.(II.28.) DRNÖ Kt. határozatát nem kívánja módosítani, miszerint 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 elnökhelyettes részére 30.000,-Ft, a tag részére pedig 10.800,-Ft havi bruttó 

összegű tiszteletdíjat állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj összegének havi számfejtéséről 

intézkedjen. 

 

Felelősök: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

   Czene Boglárka jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek 

bejelentése?  

Megadja a szót Sipos Ágnes Mária elnökhelyettes részére. 
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Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese – kérdése, hogy korábban szerveztek-e 

kirándulást, programot a roma nemzetiségű gyerekek számára? 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – igen, felmerült már korábban is, hogy a 3-14 éves 

korosztály számára kirándulást szerveznének Szarvasra - felnőttek kíséretében - és 

megtekintenék a Mini Magyarországot, valamint az Arborétumot is bejárnák. Úgy gondolja, 

ezt követően Gyomaendrődön Szécsi Zsolt, a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselőjének gyűjteményében fényképeken keresztül bemutatnák a régi roma 

kultúrát a gyerekeknek. Korábban érdeklődött a családoknál, hogy kiket érdekel ezen lehetőség 

és az utazásra összesen 31 fő jelentkezett, amelybe beletartozik a felnőtt kíséret is. Az átutazást 

személygépkocsival, valamint kisbusszal biztosítanák, amelyhez szeretnék kérni Dévaványa 

Város Önkormányzatának segítségét.  

A nap zárásaként jégkrémmel kedveskednének a gyerekeknek.  

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – az önkormányzat tudja biztosítani kisbusszal az átutazást, de ezt 

előbb Valánszki Róbert polgármesterrel szükséges egyeztetni. A kisbusz összesen 17 főt tud 

szállítani. A kirándulást a képviselő-testületnek is szükséges jóváhagynia, így ebben az esetben 

szükséges döntést hozni róla. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi a testület tagjait, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testületet. 

Aki támogatja, hogy a roma nemzetiségű 3-14 éves korosztály számára 2022. augusztus 31. 

napján kirándulást szervezzenek az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

32/2022.(VIII.2.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

2022. augusztus 31. napján kirándulást szervez a roma nemzetiségű 3-14 éves 

korosztály számára Szarvas városába. 

A felmerülő költségeket a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

feladatalapú költségvetési támogatás terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a DRNÖ elnökét, hogy az átutazás megszervezéséről 

gondoskodjon.  

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése 

az ülés bezárása előtt? 

Megállapítja, hogy további bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
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Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 940 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

         Kovács Attila Tamás 

a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

  

  Sipos Ágnes Mária 

  a DRNÖ elnökhelyettese 


