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I-1/13-4/2016. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. május 30-án 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 
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 Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének módosítása. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 

         
3. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal 

Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 
 

4. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és 
Kollégiumával. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 
 

5. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a Békés 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 

6. Elnöki beszámoló. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 

7. Bejelentések            
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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 
21/2016.(V.30.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 
30-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének módosítása. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 

         
3. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal 

Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 
 

4. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és 
Kollégiumával. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 
 

5. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a Békés 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 

6. Elnöki beszámoló. 
El adó: Kovács Attila Tamás elnök 
 

7. 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. 
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
22/2016.(V.30.) 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 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló tájékoztató 
megtárgyalása.  
Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, hogy 
tartsa meg tájékoztatóját.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 
1/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszege bevétellel 
kiadással egyezően 1.389.699.000,- Ft volt.  
Az irodavezető elmondja, hogy 575.340.000,- Ft módosítási javaslatot terjesztettek a testület 
elé. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel, kiadással egyezően 1.965.039.000,- 
Ft-ra változott.  
A költségvetés módosítását indokolták:   a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése,  központi támogatások,  közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján,  olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó 

előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. 
Tehát a költségvetés 1. módosításával a költségvetés főösszege 1.389.699.000,- Ft-ról 
1.965.039.000,- Ft-ra változott, ami 41,4 %-os növekedést jelent. A módosításból legnagyobb 
hányad a 2015. évről képződött maradvány, erről a zárszámadás tárgyalásakor döntött a 
Képviselő-testület. A másik jelentős tétel a közfoglalkoztatás támogatása. 
Jelen módosítás döntően az önkormányzat gazdálkodási körében vált szükségessé, ott a 
módosítás 561.506.000,- Ft. A Közös Hivatalnál nőtt az előirányzat 4.460.000,- Ft-tal, a 
Dévaványai Általános Művelődési Központnál szintén növekedés van 9.374.000,- Ft. 
Elmondja, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
főösszege 1.389.699.000,- Ft-ról 1.965.039.000,- Ft-ra módosult. 
Az irodavezető röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
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. 
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Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készített 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 
23/2016.(V.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
tudomásul veszi Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tájékoztatót. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 

 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításával 
kapcsolatos. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti a jelenlévőket. 
A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetését a 11/2016.(II.15.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 781.686,- Ft 
bevétellel és kiadással egyezően. Jelen előterjesztésben 9.648.663,- Ft módosítási javaslatot 
terjeszt elő a főkönyvelő. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel és kiadással 
egyezően 10.30.349,- Ft-ra módosul.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak 
indokolják:  
Bevételek:  
Az egyéb működési célú támogatások bevétele ÁHT-on belülről soron jelenik meg a 
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, 
melynek összege 9.252.382,- Ft, valamint itt jelenik meg a feladatalapú támogatás összege 
360.612,- Ft. A maradvány igénybevétele soron 35.669,- Ft került feltüntetésre. 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2016. évben is lehetősége nyílt hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra. A program 2016. március 2. 
napjától 2016. november 30. napjáig tart, melynek keretében 10 fő foglalkoztatása biztosított. 
A 360.612,- Ft összegű költségvetési feladatalapú támogatást az Önkormányzat a 2015. évben 
végrehajtott feladatainak pontszáma alapján kapta. 
A működési bevételek összesen sora 9.612.994,- Ft-tal módosul, így a módosított előirányzat 
oszlopban 10.394.680,- Ft kerül feltüntetésre, a bevételek mindösszesen sora a 35.669,- Ft 
összegű maradvány igénybevétele feltüntetésével pedig 10.430.349,- Ft a módosítási javaslat 
szerint.  
Kiadások:   
A személyi juttatások soron a módosítás összege 7.100.000,- Ft, a munkaadókat terhelő 
járulékok soron 965.000,- Ft. Ezen sorok a közfoglalkoztatás miatt kerültek módosításra. A 
dologi kiadások soron 1.014.663,- Ft a módosítás, mely szintén a közfoglalkoztatás miatt, 
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valamint a feladatalapú támogatás miatt változott. A beruházások soron 569.000,- Ft 
módosítás került feltüntetésre szintén a Munkaügyi Központtól kapott támogatás miatt. 
A módosított előirányzat személyi juttatások összesen során 7.600.000,- Ft, a munkaadókat 
terhelő járulékok soron 1.100.000,- Ft, a dologi kiadások soron 1.161.349,- Ft, a működési 
célú kiadások összesen során 9.861.349,- Ft, a beruházások soron 569.000,- Ft, valamint a 
kiadások mindösszesen soron 10.430.349,- Ft került feltüntetésre. 
A bevételeknél már említett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az érintett 
létszám 10 fő, az átlagos statisztikai létszám 8 fő. 
A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési módosítására első alkalommal kerül sor. Az előirányzat fő összege bevétellel és 
kiadással egyezően 781.686,- Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a főösszeg 
10.430.349,- Ft-ra módosul.  
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést 
tárgyalják meg a mellékelt tervezet szerint és a határozati javaslatot fogadják el.  
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 2016. évi költségvetéséről 
szóló 11/2016.(II.15.) határozatának módosítását 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 Képvisel  testületének 

24/2016.(V.30.) DRNÖ Kt. határozata 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésér l szóló   11/2016.(II.15.) DRNÖ Kt. 

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 2016. évi pénzügyi tervének módosításáról 
(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási el irányzatait a következ képpen módosítja: 
 

1. A 2016. január 1. és május 30-a között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának 
növelése, működési célú kiadások előirányzatának növelése az alaphatározat 1. pontjában 
megállapított  

kiadási f összegét 9.648.663,-  Ft-tal 
bevételi f összegét 9.648.663,-  Ft-tal 

növeli, a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 
módosított kiadási f összegét    10.430.349,- Ft-ban 
módosított bevételi f összegét  10.430.349,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  
2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását 

az 1. melléklet tartalmazza. 
3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 

2. melléklet tartalmazza. 
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4.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi 
juttatások sorát megemeli 7.100.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sorát 
965.000,- Ft-tal, a dologi kiadások sort 1.014.663,- Ft-tal, valamint a beruházások sorát 
569.000,- Ft-tal. 

5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 
célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 9.612.994,- Ft-tal megemeli, 
valamint a finanszírozási bevételek sort 35.669,- Ft-tal. 

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : értelem szerint 
 

1.  melléklet 

         Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2016.(V.30.)  DRNÖ Kt. határozata 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 

Közha- 
talmi 

bevételek 

Működési 
bevételek 

Működési célú 
átvett 

pénzeszköz 
ÁHT-on 
kívülről 

Felhalmozási 
bevételek 

Maradvány 
igénybevétele 

Dévaványai 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

10.394.680,- 
 

10.394.680,- 
  

35.669,- 10.430.349,- 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  24/2016.(V.30.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmé-
nyek 

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t 

Létszám Személyi 
juttatás 

Munkadó-
kat terhelő 
járulékok 

Dologi 
kiadás 

Egyéb 
kiadások 

Ellátottak 
juttatásai 

Egyéb 
működési 

célú 
kiadások 

Működési 
kiadás 

összesen 

Beruházás és 
felújítás 

Kölcsönök 
hitelek 

Mind-
összesen 

Dévavá-
nyai Roma 
Nemzetiségi 
Önkormány

zat 

7600000 1100000 1161349 
   9861349 569000 

 10430349 8 
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3.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely 
együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal Körösnagyharsány Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával. 
Az elnök elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot együttműködési 
megállapodás megkötésének szándékával kereste meg Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata.  
Az együttműködés főbb területei a következők:  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 Képviselő-testület a megállapodás megkötésével egyetért, úgy az 
2016. április 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Körösnagyharsány Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
HATÁROZAT 
25/2016.(V.30.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Együttműködési megállapodást köt Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával, amely megállapodás főbb területei a következők:  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. 
A megállapodás 2016. április 1-től 2016. december 31-ig érvényes. 
 
A képviselő-testület megbízza Kovács Attila Tamást a DRNÖ elnökét a megállapodás 
aláírásával. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke  
Határid :  döntést követ en 
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4-5.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a következő napirendi pontok megtárgyalására, amely 
együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumával, valamint a Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Az elnök elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a Békés Megyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kereste meg egy prevenciós nap megvalósításának 
szándékával, melynek témája: „Tiszta fej – Tiszta tudat” kábítószer és az alkohol hatása a mai 
fiatalságra. Ezzel kapcsolatban együttműködési megállapodás megkötése vált szükségessé a 
Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményegységgel. 
Az együttműködés főbb területei: 

1. Felek vállalják a „Tiszta fej – Tiszta tudat” kábítószer és az alkohol hatása a mai 
fiatalságra című prevenciós nap megrendezését. A program forrását a Békés Megyei 
Roma Nemzetiség Önkormányzat biztosítja.  
 

2. A Felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerint „Tiszta fej – Tiszta tudat” program 
megvalósítása során jelen együttműködési megállapodásban foglaltak szerint járnak el.  

 
3. A Partner lehetőségeihez képest biztosítja a program megvalósításához a szükséges 

infrastrukturális és tárgyi feltételeket (kivetítő, laptop, stb). 
 

4. A Felek megállapodnak, hogy a program során fényképes beszámoló készíthető, ami a 
Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat honlapján (bekesmegyerom.hu) 
megjelenik. 

Az elnök megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek az Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiumával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
26/2016.(V.30.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Együttműködési megállapodást köt a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményegységgel „Tiszta fej – Tiszta tudat” 
kábítószer és az alkohol hatása a mai fiatalságra című prevenciós nap 
megvalósítására vonatkozóan.  
 
A képviselő-testület megbízza Kovács Attila Tamást a DRNÖ elnökét a 
megállapodás aláírásával. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  döntést követ en 
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Kovács Attila Tamás elnök – ismételten szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 
27/2016.(V.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Együttműködési megállapodást köt a Békés Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal „Tiszta fej – Tiszta tudat” kábítószer és az alkohol hatása a mai 
fiatalságra című prevenciós nap megvalósítására vonatkozóan.  
 
A képviselő-testület megbízza Kovács Attila Tamást a DRNÖ elnökét a 
megállapodás aláírásával. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  döntést követ en 

 
 
 

6.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely az 
elnöki beszámoló megtárgyalása.  
Az elnök elmondja, hogy a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
együttműködve 2016. április 25-én 10 órai kezdettel a „Tiszta fej – Tiszta tudat” program 
keretében prevenciós napot tartott a helyi középiskola tanulói részvételével. Az előadás 
témája volt a kábítószer és az alkohol hatása a mai fiatalokra.  
A rendezvényt Tóth Erika a Gyulai Szakképző Centrum Dévaványai tagiskolájának 
igazgatója nyitotta meg. Ezt követően az elnök köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a 
szót Éri Lajos elnökhelyettes úrnak, aki bemutatta az előadókat. Az első előadást Kotroczóné 
Antal Teréz az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének munkatársa tartotta, a másodikat 
pedig Telekné Furák Mónika rendőr alezredes asszony a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársa. Mindketten a kábítószer fogyasztásról, a mellékhatásokról, a függőség 
kialakulásáról beszéltek, illetve az alkohol fogyasztás káros hatásairól, az 
alkoholproblémákról. Kitértek az egészségügyi hatásaikra és a bűncselekmény elkövetésben 
játszott szerepére is. Ezzel kapcsolatosan szó volt a fiatalkorúak bűnmegelőzési lehetőségeiről 
is.  
Az előadás végén az elnök megköszönte az igazgató asszony és a diákok közreműködését, 
valamint az előadóknak és a vendégeknek, hogy megtisztelték a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programot a jelenlétükkel.   
Az előadáson 65 fő vett részt, a programra 30.000,- Ft lett fordítva. 
Az elnök röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára.  
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Az 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 920 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
Kovács Attila Tamás 

           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
   
 
  Janovics Ottilia  
   elnökhelyettes  
 
 
 
 
 


