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DV/632-6/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

szeptember 21-én megtartott közmeghallgatásán 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. 

A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalására, amely a 

következő: 

 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága 

közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 

 

A DRNÖ elnöke kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy egyetértenek-e a meghívóban 

szereplő napirendi pont megtárgyalásával? 

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 

33/2022.(IX.21.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

21-ei közmeghallgatás ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága 

közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 

 

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. 
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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: 

 

Határozat 

34/2022.(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 pont megtárgyalására, amely a 

KÖZMEGHALLGATÁS – a város roma nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű 

javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 

A DRNÖ elnöke megállapítja, hogy a város roma nemzetiséghez tartozó lakosság részéről a 

közmeghallgatáson nem jelent meg érdeklődő. Írásban és szóban sem érkezett felé megkeresés.  

 

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

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

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

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

            a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

Sipos Ágnes Mária 

a DRNÖ elnökhelyettese 

 

 


