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DV/632-9/2022. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

december 15-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:   Szarka Andrea aljegyző 

   Szűcs Mariann  főkönyvelő 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Vári Edina  titkársági ügyintéző  

 

 

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

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen Mezei Béla 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. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés 

módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

3. A 2023. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 

4. 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: 
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HATÁROZAT 

42/2022.(XII.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

15-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. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés 

módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

3. A 2023. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 

4. 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: 

 

Határozat 

43/2022.(XII.15.) 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. 
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Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére, amennyiben kíván kiegészítést 

tenni az előterjesztésben foglaltakhoz, azt tegye meg. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

A napirenddel kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni, de a felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszol.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – 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 

44/2022.(XII.15.) 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: - 
 

 

(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 a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása és elfogadása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetés módosítására - szeptember 30-ai nappal bezárólag - idén 2. alkalommal kerül sor. 

A költségvetés kiadás és bevételek összege nem változott, jelenleg is 1.561.624,-Ft. 

Változás történt a személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint egyéb működési célú 

kiadások sorában.  Külső személyi juttatásra 8.000,-Ft, dologi kiadásra 21.500,-Ft, egyéb 

működési célú kiadásra pedig 29.500,-Ft került átvezetésre, amelyet az augusztus végén 

megszervezett kirándulás indokolt.  

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. 
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Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

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: 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

45/2022.(XII.15.) 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 szeptember 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 személyi 

juttatások sorát növeli 8.000,-Ft összeggel.  

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

kiadások sorát növeli 21.500,-Ft összeggel. 

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

működési célú kiadások sorát csökkenti 29.500,-Ft összeggel. 

 

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: döntést követően 
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1.  melléklet 

           

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 45/2022.(XII.15.) 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  
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2.  melléklet 
             

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 45/2022.(XII.15.) 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 

kiadások 

összesen 

Beruházások Felújítások 

Egyéb 

felhalmozási 

célú 

kiadások 

Mindösszesen 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

595 520   193 536 144 284 508 284     1 441 624 120 000     1 561 624 
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3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a 2023. évi 

képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Elmondja, hogy a képviselő-testület 2023. évben 5 alkalommal kíván ülést tartani: 

- 2023. február 15-én 9 órai kezdettel, 

- 2023. május 24-én 9 órai kezdettel, 

- 2023. szeptember 27-én 9 órai kezdettel közmeghallgatást, illetve rendes ülést is tart, 

- 2023. november 29-én 9 órai kezdettel, valamint 

- 2023. december 6-án 9 órai kezdettel. 

Megkérdezi, hogy 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 2023. évi munkatervét az 

előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

46/2022.(XII.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évre 

vonatkozó munkatervét elfogadja.  

 

Felelős:   Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

Melléklet: 2023. évi munkaterv 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – a napirendek megtárgyalása után rátér a 

bejelentésekre. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. november 12-én a roma 

és nem roma gyermekek részére mese, illetve kézműves délutánt szervezett.  

A kézműves foglalkozás 12 órakor kezdődött, ahol a gyerekek rajzolhattak, festhettek, 

gyöngyöt fűzhettek, majd ezt követően 1330 órakor kezdődött a gyulai Fizi Miska bábszínház 

műsora „Elvarázsolt óra” címmel.  

A szervezők a gyermekeket a szünetben szendviccsel, süteményekkel, teával és üdítővel 

vendégelték meg.  

A szünetet követően kezdődött Giriczné Gyányi Mária „Mesélek” című előadása, amely egy 

szegény, öreg cigányasszonyról szólt. Az előadó, a mese előadása közben bevonta a 

gyermekeket a mesébe, így ők is részesei lehettek a történetnek. 

A nap végén a nemzetiségi önkormányzat a résztvevő gyerekek részére szótárat osztott ki.  

Úgy gondolja, hogy sikeres volt a rendezvény, a gyerekeknek is nagyon tetszett, amelyet a 

fotók, illetve a videók is alátámasztanak és reméli, hogy a következő évben is hasonló 

programokat tudnak majd szervezni.  

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a november 12-én rendezett eseményről. 

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

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2022. november 12-én 

megrendezett mese, illetve kézműves délutánról 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 

47/2022.(XII.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

november 12-én megrendezett mese, illetve kézműves délutánról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:   Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – elmondja, hogy az idei évben szeretnék még 

felhasználni a beruházások sorában felvezetett 120 eFt összeget.  

Úgy gondolja, hogy az idei évben 2 db mobiltelefont vásárolnának ebből az összegből az elnök, 

illetve az elnökhelyettes részére. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jövő hét folyamán 

szereznék be a két készüléket.  

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

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a két darab mobiltelefon megvásárlásával 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: 

 

HATÁROZAT 

48/2022.(XII.15.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

2 db mobiltelefont vásárol maximum 120.000,- Ft összegben Kovács Attila Tamás, a 

DRNÖ elnöke, valamint Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese részére.  

 

A Képviselő-testület az eszközök beszerzését a 2022. évi beruházások sora terhére 

biztosítja, a 2022. évi működési támogatásból. 

 

Felelős:   Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  2022. december 31. 
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Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 

bejelentése az ülés bezárása előtt? 

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 915 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

Kovács Attila Tamás 

         a DRNÖ elnöke 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

Sipos Ágnes Mária 

a DRNÖ elnökhelyettese 

 


