
 

DV/632-7/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

szeptember 21-én megtartott nyílt ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a Városháza  

T4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese 

    

Távolmaradt:   Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak:   Czene Boglárka  jegyző 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

   Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina   ügykezelő  

 

 

Kovács Attila Tamás 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 nem 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 Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának I. féléves pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.  

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Tájékoztató a rezsicsökkentéssel kapcsolatos önkormányzati intézkedésekről. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

módosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

5. A 2022. augusztus 31-én megrendezett kirándulásról szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Előadó:  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, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

35/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. 

szeptember 21-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat gazdálkodásának I. féléves pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.  

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Tájékoztató a rezsicsökkentéssel kapcsolatos önkormányzati intézkedésekről. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

módosításáról döntéshozatal. 

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

5. A 2022. augusztus 31-én megrendezett kirándulásról szóló beszámoló 

megtárgyalása. 

Előadó:  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. 

Sipos Ágnes Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki 

ennek a feladatnak eleget tud tenni.  

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

Sipos Ágnes Mára a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

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

Aki egyetért Sipos Ágnes Mária 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 

36/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Ágnes 

Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 
 

Felelős:   Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 
 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pontra, amely Dévaványa 

Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának költségvetési rendeletének 

módosítására az idei évben 2. alkalommal kerül sor.  

A költségvetési főösszeg bevétellel, kiadással egyezően 2022. évben 5.040.037 eFt-ról 

5.074.533 eFt-ra módosul, összesen 34.496 eFt-tal.  

Az önkormányzat bevételi oldalon az iparűzési adóbevétel kiesésének kompenzálására  

8.111 eFt összegű támogatást kapott.  

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal előző évi maradvány elvonásából származik 

még 19.462 eFt bevétel, továbbá a népszámlálás lebonyolítására kapott támogatási előlegből 

6.923 eFt. 

A kiadási oldal személyi juttatásokból és járulékokból, illetve egyéb kiadásokból áll, de erről 

nem kíván bővebb tájékoztatást adni, az előterjesztésben részletesen kifejtésre került. 

Köszöni a figyelmet, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Kovács Attila Tamás 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 elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

1/2022.(I.28.) 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 

37/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 
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(Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  

1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pontra, amely Dévaványa 

Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató 

megtárgyalása és elfogadása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat féléves 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató már a költségvetés 2. módosításának az 

előirányzatához lett viszonyítva.   

Az első félév összes bevétele 3.550.551 eFt, ami a módosított előirányzathoz, tehát az  

5.074.533 eFt-hoz viszonyítva 70 %-os teljesítésnek felel meg, amely már tartalmazza a 

maradvány igénybevételét is. A költségvetési bevételek előirányzata 3.409.370 eFt, a 

teljesített adata 1.885.388 eFt, amely 55,3 %-os teljesítésnek felel meg. Ez 5,3 %-al túlmutat 

az időarányos teljesítésnél.  

Kiadási oldalon a teljesített adat 1.478.558 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest  

29,1 %-os teljesítést mutat. 

A gazdálkodási irodavezető mind a kiadási, mind a bevételi oldalon jogcímenként részletezte 

az előterjesztésben a költségvetés alakulását. 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   

Köszöni a figyelmet.  

Kovács Attila Tamás 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 elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. féléves 

helyzetéről 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 

38/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 

szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 

 

(Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló 

tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a 

rezsicsökkentéssel kapcsolatos önkormányzati intézkedések ismertetése. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2022. szeptember 8-án tartott rendkívüli ülés keretében tárgyalta a jelen napirendi 

pontot. A kormányzati intézkedések olyan mértékben megnövelték a rezsi árakat az 

önkormányzat tekintetében is, ami miatt komoly költségátcsoportosításokat kell 

végrehajtani a költségvetésben, hogy ezeket a költségeket ki tudják gazdálkodni. Ennek 

kapcsán az önkormányzat konkrét lépéseket is tett annak érdekében, hogy a kiadásokat 

csökkentse. A képviselő-testület 3 bizottságot működtetett. Mind a három bizottság 3-3 

képviselőből, illetőleg 2-2 fő nem képviselő bizottsági tagból tevődött össze. A testület a 

döntése alapján a 3 bizottságból csak a jogszabály alapján kötelezően megtartandó 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot kívánja működtetni 2022. október 1. napjától kezdődően, 

illetve a külsős bizottsági tagok számát is leredukálják, ebből kifolyólag a nem képviselő 

bizottsági tagok mandátuma 2022. október 1. napjával megszűnik. Ezt követően, 2022. 

október 1. napjától a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjait a megválasztott képviselők 

alkotják, a polgármester, valamint a két alpolgármester kivitelével, mert ők nem vállalhatnak 

tisztséget bizottságon belül.  

Ezen intézkedés során kb. 2 millió forintot tudnak megtakarítani évente.   

Az önkormányzat intézményeit is érintette a rezsiemelkedéssel kapcsolatos intézkedés, a 

tekintetben, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai véglegesen 

átköltöznek a Hősök tere 1. szám alá, a volt Gamesz épületbe, mivel a jelenlegi épületnek 

igen magasak a fűtési számlái. A költözésre konkrét időpontot nem tudtak meghatározni, 

mivel jogszabály írja elő, hogy milyen infrastruktúrát szükséges kiépíteni a működéshez.  

A napirend kapcsán további intézkedésről döntött a testület, így a Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény irodai tevékenységet ellátó kollégái a fűtési szezon idejére, tehát 

2022. október 1-től 2023. április 30-ig a Ladányi Mihály Könyvtárba költöznek át. A 

kiállítás továbbra is megtekinthető előzetes időpontegyeztetést követően, valamint a nyári 

időszakban az iroda visszaköltözne a Széchenyi utcai telephelyre, ahol megtarthatják a 

programjaikat. 

A strandfürdő tekintetében elmondja, hogy a gyógyászat jelenleg 7:30-19:30 között 

működik, így, az is igénybe tudja venni a kezeléseket, aki munka után szeretne menni. Rózsa 

Andrea, a strandfürdő szakmai koordinátora elmondása alapján főképp a reggeli, valamint a 

késő délutáni órákban veszik igénybe a gyógyászati kezeléseket. Dél környékén van egy holt 

időszak, ami miatt 2 műszakban dolgoztak a strandfürdő kollégái, emiatt szükséges volt 

átgondolni a nyitvatartást. A testület döntése alapján a gyógyászat 7:30-16:30 között fog 

működni 2022. október 1. napjától, valamint a jegypénztári és a vízforgató berendezés-

kezelő dolgozók munkaidejét 8 óráról 4 órára csökkentették.  

Valánszki Róbert polgármester egyeztetett a környező települések polgármestereivel és 

elmondása alapján, vidéken drasztikusabb csökkentéseket hajtottak végre. Elmondja, hogy 

az elhangzott intézkedéseken kívül lehet még számítani továbbiakra is, attól függően, hogy 

a rezsi árak milyen mértékben fognak növekedni, és ezt az önkormányzat hogyan tudja 

kigazdálkodni. 

Pontos összegeket nem tudnak meghatározni, de minimum kb. 90 millió forint összeggel fog 

nőni az idei évi kiadás. 

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

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

tájékoztatást.  

Megkérdezi, hogy az iskolák tekintetében is lehet számítani hasonló intézkedésekre? 
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Czene Boglárka jegyző – bár az önkormányzat tulajdonában vannak az épületek, nem az 

önkormányzat fenntartása alá tartoznak az oktatási intézmények. Kihatással lehet az 

óvodákra és elképzelhető, hogy telephelyeket fognak összevonni, de ez is jogszabályi 

feltételekhez van kötve.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja az önkormányzat rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatóját kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

39/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatóját. 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

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

amely döntéshozatal a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének módosításáról. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 

Szűcs Marianna főkönyvelő - a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre 

szóló költségvetését 8/2022.(II.28.) számú DRNÖ Kt. határozatával fogadta el  

1.395.226,-Ft bevétellel és kiadással egyezően. 

Az önkormányzat 2022. június 30. napjáig történő költségvetés előirányzat módosításának 

javaslatát terjeszti a testület elé megtárgyalásra, amely a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 

166.398,-Ft-ot jelent. 

Bevételi oldalon a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény 10. sz. melléklete alapján az önkormányzat 166.398,-Ft feladatalapú támogatásban 

részesült.  A támogatás célja a nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó 

költségek finanszírozása.  

Kiadási oldalon a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítását a 

készletbeszerzés soron a vagyonnyilatkozatok vásárlása indokolta, amelynek összege 

17.940,-Ft, valamint 4.844,-Ft működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

vonzata is megjelenik. 

Módosítás történt az egyéb elvonások, befizetések soron összesen 163.628,-Ft összeggel, 

amelyet az előző évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése indokol. 

Tartalékok soron 20.014,-Ft módosítás történt a bevételekben és a kiadásokban felsoroltak 

változása miatt.   

A költségvetés kiadási oldal előirányzatának módosítása mindösszesen 166.398,-Ft. 

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

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat. 

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

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

módosítását az előterjesztésben foglaltak, valamint az elhangzottak alapján 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 

40/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  8/2022. (II. 28.) 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 2022. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2022. január 1. és június 30-a között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, 

működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában 

megállapított  

 

módosított kiadási főösszegét    1 561 624 Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  1 561 624 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 kiadási előirányzatán belül a dologi 

kiadások sorát növeli 22 784 Ft összeggel. 

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

működési célú kiadások sorát növeli 143 614 Ft összeggel. 

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

célú támogatások államháztartáson belülről sorát 166 398 Ft összeggel. 

 

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: döntést követően 

 

 



 

1.  melléklet 

           

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 40/2022.(IX.21.)  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 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 

1 206 398             355 226 1 561 624 

 



9 

 

 

2.  melléklet 
             

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  40/2022.(IX.21.) 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 

Személyi 

juttatások 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok és 

szociális 

hozzájárulási 

adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb 

működési 

célú kiadások 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásai 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházások Felújítások 

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások 
Mindösszesen 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

587 520 193 536 122 784 537 784     1 441 624 120 000     1 561 624 
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5. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 

a 2022. augusztus 31-én megtartott kirándulásról szóló beszámoló. 

Elmondja, hogy reggel 8 órakor indultak Dévaványáról, hogy megtekintsék a szarvasi 

Arborétumot és a Mini Magyarországot. Sajnos 31 helyett csak 16 gyermek vett részt a 

kiránduláson, mivel a szülők tartottak attól, hogy nem érnek vissza a délután kezdődő 

tanévnyitóra. 

Először Gyomaendrődön álltak meg, ahol Szécsi Zsolt, a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke fogadta őket és egy rövid előadáson keresztül megismertette a 

gyerekekkel a régi roma hagyományokat. Fényképeket és videófelvételeket néztek, amely a 

roma kultúrából örökített meg pillanatokat. A gyerekeket szendviccsel, süteménnyel, üdítővel 

és meleg teával vendégelte meg, majd ezt követően indultak el Szarvasra az Arborétumba.  

A gyerekeknek nagyon tetszett a kirándulás, amelyet fényképek, illetve videófelvételek is 

alátámasztanak. Idő hiányában sajnos a hajókázásról lemaradtak, de megígérte nekik, hogy 

legközelebb hajókirándulást is szerveznek. A nap zárásaként megálltak még fagylaltozni, 

12:45-kor pedig már visszaértek Dévaványára. 

Sok szülő megköszönte, hogy a gyermeke részt vehetett a kiránduláson, mivel az anyagi 

helyzetük nem engedi meg, hogy a családdal közösen utazzanak. 

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. 

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a 2022. augusztus 31-én megtartott kirándulásról 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 

41/2022.(IX.21.) DRNÖ. Kt. hat. 
 

 

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

augusztus 31-én megtartott kirándulásról szóló tájékoztatót. 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – a bejelentések kapcsán elmondja, hogy összesen 

106.376,-Ft összeget még szükséges felhasználni 2022. december 31. napjáig. Véleménye 

szerint a jelenlegi időjárás miatt szabadtéri programot már nem tudnak szervezni, beltéri 

programokra pedig kevés hely áll rendelkezésre, illetve a feladatalapú támogatásból fennmaradt 

összeg sem elegendő egy nagyobb rendezvény lebonyolítására.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – november első hetére esik az ősziszünet, így akár erre az időszakra 

is lehet programot szervezni, amelyre így az iskolások is bevonhatók. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – akár zenés táncestet is lehet rendezni a Civil házban a dévaványai 

roma közösségnek. 
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Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – sajnos a dévaványai roma közösség nem összetartó, 

így a táncesten csak a gyerekek táncolnának. Az elmúlt évben a Civil házat 1000,- Ft/óra 

összegben lehetett kibérelni, de nem tudja, hogy ez az összeg milyen mértékben változott.  

Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese – lehetne bérelni felfújható légvárat, illetve 

meghívhatják még „Fizimiska” bábelőadót, vagy Giriczné Gyányi Mária mesélőt.   

Szűcs Mariann főkönyvelő – ők leginkább az óvodás, bölcsődés gyermekek számára lehetnek 

érdekesek, az idősebb korosztályt nem fogja lekötni.  

Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese – elmondja, hogy a hasonló jellegű 

rendezvényeken az idősebb korosztály már nem vesz részt, cikinek tartják. Az augusztus 31-ei 

kiránduláson sem vett rész már 5-6. osztályos tanuló.  

Czene Boglárka jegyző – kézműves foglalkozás keretén belül akár a vesszőfonást, kefekötést, 

vagy egyéb régi mesterséget is be lehetne mutatni.  

Az elhangzottak csak javaslatok, a testületnek kell eldöntenie, milyen programokat kíván 

megszervezni. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek bejelentése az ülés bezárása előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 1035 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

Kovács Attila Tamás 

         a DRNÖ elnöke 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

Sipos Ágnes Mária 

a DRNÖ elnökhelyettese 

 


