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I-1/13/2016. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. január 14-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es 
számú helyiségében. 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnök 

 Janovics Ottilia  elnökhelyettes 
    
 

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 
 
 
Meghívottak:   Szarka Andrea aljegyző 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        
 
 
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő  
   
 
Kovács Attila Tamás elnök – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, 
ismerteti azokat: 

1. Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
El adó: Czene Boglárka jegyző 

  
2. Bejelentések       

          
Az elnök 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 
1/2016.(I.14.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 
14-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 
El adó: Czene Boglárka jegyző 

  
2. Bejelentések       
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Kovács Attila Tamás elnök – 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. 
Janovics Ottilia elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak 
eleget tud tenni.  
Megkérdezi Janovics Ottilia elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást? 
Janovics Ottilia elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
Janovics Ottilia 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 
2/2016.(I.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics 
Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 

 
 
1.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával 
kapcsolatos. 
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  
Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy az írásos anyagot Szarka Andrea aljegyző készítette.  
A jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (2) 
bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. 
Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal 
kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi 
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali 
feladatait ellátja. 
A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)  A települési 
önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
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felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 
ellátása; 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; 
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat 
harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési 
önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi 
nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. 
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül 
felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell 
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési 
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos 
határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségeket, 
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 
A jegyző elmondja, hogy 2015. évben a felülvizsgálat megtörtént és Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015.(I.29.) Dv. Kt. határozatával, a Dévaványai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2015.(I.28.) DRNÖ határozatával hagyta jóvá az 
Együttműködési megállapodást Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a tárgyi 
feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási 
feladatok ellátására. 
A megállapodás jelenlegi módosítására a jogszabályi környezet változása miatt nincs szükség. 
A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét. A megállapodás 
felülvizsgálata során kivezetésre kerültek a személynevek. Javaslja, hogy a Képviselő-testület 
alapvető módosítás nélkül, változatlan formában hagyja jóvá jelenleg hatályos és érvényes 
megállapodást.  
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Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára- 
Köszöni a figyelmet.  
Kovács Attila Tamás elnök – 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 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 
3/2016.(I.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a 
működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja. 
 
Felel s: Czene Boglárka jegyz  
Határid : 2016. január 31. 
Melléklet:  1 db Együttműködési megállapodás 

 
 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pontra, amely a bejelentéseket 
tartalmazza.  
Elmondja, hogy a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal az elmúlt évben is kötöttek 
együttműködési megállapodást arra vonatkozóan, hogy mindkét fél egymás önállóságát 
tiszteletben tartva kölcsönösen segíti egymás munkáját.  
Az együttműködés főbb területei:  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. 
Az elnök elmondja, ha a megállapodás megkötése mellett dönt a testület, akkor az 2016. 
január 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. 
Az elnök javasolja, hogy kössenek megállapodást a Dobozi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal, hiszen mindkét fél javát szolgálná ez az együttműködés.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
4/2016.(I.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 
2016. január 1-től – 2016. 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 Kovács 
Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése, 
hozzászólása? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 1410 órakor bezárja.  
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 

Kovács Attila Tamás 
           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
   
 
  Janovics Ottilia  
  elnökhelyettes  
 
 

 
 


