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I-1/13-3/2016. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 19-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es 
számú helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnök 

 Janovics Ottilia  elnökhelyettes 
    

 
Meghívottak:   Czene Boglárka   jegyző 

Szarka Andrea   aljegyző 
Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető 
Szűcs Mariann   főkönyvelő 
 

 
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 Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása, véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának 

elfogadása. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

         
3. Együttműködési megállapodás Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
4. Elnöki beszámoló. 

El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 
5. 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: 
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HATÁROZAT 
14/2016.(IV.19.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 
19-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása, véleményezése. 
El adó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának 

elfogadása. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

         
3. Együttműködési megállapodás Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 

 
4. Elnöki beszámoló. 

El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 
5. Bejelentések.      

 
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 
15/2016.(IV.19.) 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 Dévaványa 
Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, 
véleményezése. 
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Az elnök megadja a szót Faragó Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragó Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2015. évre szóló költségvetést a 2/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelettel fogadta el 1.135.896.000,- Ft költségvetési bevétellel, 
1.334.780.000,- Ft költségvetési kiadással, 198.884.000,- Ft költségvetési egyenleggel. 
A Képviselő-testület az év folyamán ötször módosította a költségvetést. A módosított 
főösszeg 2.071.316.000,- Ft-ra nőtt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 55,2 %-os 
növekedést jelent.  
A képviselő-testület az időarányos teljesítésekről folyamatosan tájékozódott a féléves és a 
háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatókból. 
Az előirányzat növekedése legnagyobb részt a 2014. évről képződött maradványból, és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból tevődött össze. 
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Dévaványa, melyhez az Ecsegfalvai 
Kirendeltség tartozik. A Közös Hivatal (továbbiakban: DKÖH) teljesített adata beépült az 
önkormányzat beszámoló adataiba.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló elemi költségvetés készítésre 
kötelezett, így külön beszámoló készítésre is. Az Együttműködési megállapodás alapján a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását a DKÖH biztosítja.  
Az előterjesztésben részletesen bemutatta a 2015. évi gazdálkodás főbb adatait, amelyet most 
nem kíván ismertetni.  
A tényleges adatok ismeretében átfogó képet mutattak be a 2015-ös év gazdálkodásáról, a 
költségvetés végrehajtásáról, a pénzügyi teljesítésről. 
Az előterjesztés része a 2015. évi zárszámadásról készített rendelettervezet.  
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet a következőképpen alakult:  

o 2.071.309.000,- Ft bevétel, 
o 1.511.619.000,- Ft kiadás, 
o 559.690.000,- Ft maradvány.  

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek a részletes 
tájékoztatást. 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal: 
 

HATÁROZAT 
16/2016.(IV.19.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 

 
(Dévaványa Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
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2. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása.  
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti a jelenlévőket. 
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évre szóló 
költségvetését a 8/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. határozatával fogadta el, 4.630.000,- Ft bevétellel-
kiadással egyezően.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését négy alkalommal 
módosította, így a módosított előirányzat 12.698.000,- Ft-ra emelkedett bevétellel és kiadással 
egyezően. 
Bevételi források teljesített adatait az előterjesztésben részletezte.   
Az előterjesztésben leírtakat összegezve a bevételi oldalon mindösszesen: 12.661.101,- Ft 
teljesült. 
A kiadások teljesített adatai az írásos anyagban szintén részletesen bemutatásra kerültek.  
Kiadások mindösszesen: 12.625.432,- Ft 
Az előterjesztés mellékletét képezi a bevételeket és kiadásokat bemutató táblázat, mely a 
2015. évi eredeti, módosított előirányzatot és a beszámolási időszak teljesített adatait 
tartalmazza. 
A Dévaványai Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátás általános értékelése: 
A 2015. évre vonatkozóan elfogadásra került a munkaterv, a DRNÖ az abban foglaltaknak 
megfelelően az ülések tekintetében eleget tett. Szintén elfogadásra került a 2015. évi 
programterv, amely alapján a vállalt programok megvalósultak. A programok 
megvalósulásáról a Képviselő-testület év közben folyamatos tájékoztatást kapott. 
A főkönyvelő összegzi a bevételi források és kiadásokat: 
A finanszírozási rendszerben a feladatalapú költségvetési támogatás címén 441.205,- Ft-hoz, 
működési költségvetési támogatás címén 379.603,- Ft bevételhez, míg az átmenetileg szabad 
pénzösszeg rövid időtartamra való lekötése címén 5.357,- Ft kamatbevételhez jutott a DRNÖ.  
A közfoglalkoztatási programban való részvétel miatt 9.279.457,- Ft támogatásértékű 
bevétellel, valamint a Dévaványa Város Önkormányzattól kapott 1.263.837,- Ft összegű 
támogatással számolhattak.  
A 2014. évben keletkezett 210.000,- Ft pénzmaradvány igénybevétele 2015. évben 
megtörtént. 
A Roma napra elnyert pályázati összeg 250.000,- Ft, erre az eseményre Dévaványa Város 
Önkormányzatától kapott vissza nem térítendő támogatás szintén 250.000,- Ft, továbbá a 
program zökkenőmentes megszervezéséhez 550.000,- Ft kamatmentes visszatérítendő 
támogatást kapott az Önkormányzattól. A támogatás visszafizetése 2015. év decemberében 
megtörtént. 
Bevétel összesen: 12.661.101,- Ft 
A kiadás finanszírozását a központi költségvetésből származó előirányzat, valamint a 
működési célú pénzeszközátvétel és a kamatbevétel biztosította. 
A kiadásokat bemutató táblázatban személyi juttatásokra 8.986.379,- Ft-ot, a munkaadókat 
terhelő járulékokra 1.389.000,- Ft-ot, a dologi kiadásokra 1.430.158,- Ft-ot, egyéb működési 
célú kiadásokra 550.000,- Ft-ot, beruházásokra 269.895,- Ft-ot fordított az Önkormányzat. 
Kiadás összesen: 12.625.432,- Ft 
A vagyon alakulásával kapcsolatban elmondja, hogy a befektetett eszközök állománya nem 
nőtt.  
A főkönyvelő elmondja, hogy közvetett támogatást, valamint többéves kihatással járó 
döntésből származó kötelezettséget nem vállalt az Önkormányzat. 



5 
 

A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 
zárszámadásnak megtárgyalása a mai napirendi pont. Úgy gondolja, hogy az előterjesztés kitért 
minden olyan elemre, amelyet az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet a 
zárszámadás tárgyalásakor előír.  
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi zárszámadásról készült előterjesztést tárgyalják 
meg és a mellékelt tervezet szerinti határozati javaslatot fogadják el.  
A teljesített bevételi főösszeg: 12.661.101,- Ft, a teljesített kiadási főösszeg: 12.625.432,- Ft, 
maradványa: 35.631,- Ft. 
Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.   
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadását 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 
Képvisel -testületének 

17/2016.(IV.19.) DRNÖ. Kt. határozata 
a 201ő. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 
2011.évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a 2015. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő határozatot hozza: 
 
1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét,  
 

12.661.101,- Ft bevétellel 
12.625.432,- Ft kiadással 

                                                        35.631,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá. 
 

2. A Képviselő-testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: 
 
(1) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételét az 1. melléklet 

szerint fogadja el. 
(2) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadását a 2. melléklet 

szerint fogadja el. 
(3) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen 

az 3. melléklet szerint fogadja el. 
(4) A működési célú bevételek és kiadások valamint felhalmozási bevételek és kiadások 

mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 
(5) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazgatási és egyéb nem 

intézményi formában folytatott tevékenységének alakulását a teljesítési adatokkal az 
5. melléklet tartalmazza. 

(6) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nem volt. 
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(7) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit 
forrásonként, továbbá a tényleges létszámkeretet a 6. melléklet szerint fogadja el. 

(8) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. év december 31-ei mérlegét 
az 7. melléklet szerint 36 531,- Ft-ban állapítja meg. 

(9) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi pénzeszközök változása 
a 8. melléklet szerint. 

(10) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 0-ás számla osztályban 
nyilvántartott tárgyi eszköz állományát a 9. melléklet tartalmazza.  

(11) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015. évi beruházási kiadásait a 
10. sz. melléklet tartalmazza. 

(12) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 
11. melléklet tartalmazza 
 

Felel s:  - 
Határid :  -  
            
 
3. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amelynek 
keretében döntést kell hozniuk arról, hogy kötnek-e együttműködési megállapodást 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. 
Az elnök elmondja, hogy az együttműködési megállapodás a hátrányos helyzetű cigány 
etnikumhoz tartozók helyzetének javítását szolgálná. Évente konzultáció megtartására kerülne 
sor a foglalkoztatással, képzéssel összefüggő réteg problémáinak megvitatása érdekében. 
Közös programok, rendezvények szervezésére kerülne sor. A megállapodásban rögzítésre 
kerülne, hogy segítik a cigány lakosság munkaerő piacon való részvételét. A megállapodás 
határozatlan időre szólna.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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 
18/2016.(IV.19.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával határozatlan időre szóló 
Együttműködési Megállapodást köt, amely a hátrányos helyzetű cigány etnikumhoz 
tartozók helyzetének javítását szolgálja. 

 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács 
Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke  
Határid :  döntést követ en 
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4. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására. 
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 
február 15-i ülése óta végzett feladatokról, amelyek a következők:  2016. március 2-án elindult 10 fővel a közmunka program, ami 2016. november 30-ig 

10 család megélhetését segíti elő.  A 2015. évben kapott működési támogatással 2016. február 29-ig kellett elszámolni. A 
beszámoló megküldése határidőre megtörtént.  A feladatalapú támogatás pontszámainak megállapítása során az önkormányzat nulla 
pontot kapott, ezért a törvényben meghatározott 15 napon belül észrevételt tettek. A 
fellebbezés eredményes volt, 14 pontot kaptak.  A ROM-15-ALT-KEMT-2-0173 pályázati azonosítószámú támogatási szerződés – 
Roma Nap 2015. november 28. Dévaványa – elszámolásának határideje 2016. március 
29., a beszámoló határidőre megtörtént.  Egyeztető megbeszélés 2016. március 9-én Éri Lajos Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesével egy Dévaványán tartandó drog 
prevenciós napról. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közreműködésével a Dévaványai középiskolában 2016. április 25-én lesz megtartva a 
program.  Egyeztetető megbeszélés Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével az előző napirendi pontban tárgyalt együttműködési 
megállapodásról és a roma nemzetiségi feladatokról. 

Az elnök röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 15-i ülése óta 
történt eseményekről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
19/2016.(IV.19.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
2016. február 15-én megtartott ülés óta történt eseményekről szóló tájékoztatót. 

 
Felel s:  - 
Határid :  -  

 
 
5. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi 
munkatervében szerepelteti az ifjúság védelmét, megóvását. Ennek érdekében drog és 
alkoholellenes prevenciós napot szervez a 15-19 évesek részére, melynek következő állomása 
a Dévaványai Szakképző Iskola és Kollégium.  
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A prevenciós nap megvalósítására 2016. április 25-én 10 órakor kerül sor.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. 
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 
Czene Boglárka jegyző – köszönti a jelenlévőket.  
A jegyző a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 
munkatervének módosítására vonatkozóan tesz javaslatot.  
Elmondja, hogy a gazdálkodási iroda munkatársainak minden hónap 20-ig határidős 
feladataik vannak, aminek eleget kell tenniük. A DRNÖ ülései ezen időpontot megelőzően 
szerepelnek a munkatervben. A munkatervben szerepelnek Dévaványa Város 
Önkormányzatának költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos anyagok véleményezése. 
Ezen anyagok elkészítése hosszú folyamat, amelyet Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete ülésén tárgyal meg és fogad el az adott hónap utolsó csütörtöki napján. Az 
elmondottak miatt javasolja a jegyző, hogy a DRNÖ üléseit Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének ülését megelőző napon 9 órától tartsák meg, valamint november 23-át 
megelőző napon kerüljön sor rendkívüli ülés megtartására, ahol a 2017. évi előzetes 
költségvetést tárgyalják meg. A jegyző a 2017. évi munkaterv összeállításánál javasolja, hogy 
vegyék figyelembe a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület üléseinek 
időpontját, valamint novemberre is tervezzenek be ülést.  
Köszöni a figyelmet.  
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket. 
Aki elfogadja Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének 
módosítását az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
20/2016.(IV.19.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
 

Munkatervben szereplő időpont Módosított időpont 
2016. szeptember 19.      hétfő 1600 óra  2016. szeptember 28.      szerda 900 óra  
2016. október 17.            hétfő 1600 óra 2016. október 26.            szerda 900 óra  
--- 2016. november 23.        szerda 900 óra 
2016. december 19.         hétfő 1600 óra 2016. december 7.          szerda 900 óra 

 
A Képviselő-testület megbízza a DRNÖ elnökét, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el. 
 
Felel s:  Kovács Attila a DRNÖ elnöke 
Határid :  értelem szerint 
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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 930 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 
 

Kovács Attila Tamás 
           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
   
 
 
 
  Janovics Ottilia  
   elnökhelyettes  
 
 
 


