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I-1/13-8/2016. ikt.sz. 
 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. december 7-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 

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. A 2017. évi képviselő-testületi munkaterv és programterv megtárgyalása és 
elfogadása. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi előzetes költségvetési tervezett 

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

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előzetes 

költségvetési tervezet megtárgyalása és elfogadása. 
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
4. 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 
38/2016.(XII.7.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
december 7-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A 2017. évi képviselő-testületi munkaterv és programterv megtárgyalása és 
elfogadása. 
El adó:  Kovács Attila Tamás elnök 

 
2. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi előzetes költségvetési tervezet 

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

 
3. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előzetes 

költségvetési tervezet megtárgyalása és elfogadása. 
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
4. 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 
39/2016.(XII.7.) DRNÖ Kt.hat. 

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

 
 
 
1.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pontra, amely a 2016. évi képviselő-
testületi munkaterv és programterv megtárgyalása és elfogadása.  
Elmondja, hogy a munkaterv a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 89. §, 
a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 40/2014.(XII.15.) DRNÖ Kt., valamint a 
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10/2015.(II.18.) DRNÖ Kt. határozatokkal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
alapján került összeállításra. 
Az elnök röviden ismerteti tervezetben foglaltakat.  
A jelenlévőkkel ismerteti a 2017. évi programtervet. 
Elmondja, ha a jövő évben lehetőség nyílik pályázni roma programok megvalósítására, akkor 
a lehetőséggel élni kívánnak.  
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó 
munkatervét és programtervét kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
40/2016.(XII.7.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évre vonatkozó 
munkatervét és programtervét elfogadja. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  Értelem szerint 
 

(Az elfogadott munkaterv és programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pontra, amely Dévaványa Város 
Önkormányzat 2017. évi előzetes költségvetési tervezetének megtárgyalása és 
véleményezése. 
Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi főösszege tervezet szintjén 
1.105.619.000,- Ft, ami 381.533.000,- Ft-tal kevesebb, mint a kiadási oldalon jelentkező 
igény finanszírozása. A kiadási oldal 1.488.950.000,- Ft. A költségvetés egyenlege mínusz 
383.331.000,- Ft, ebből a működési hiány 21.978.000,- Ft, a fejlesztési hiány 361.353.000,- 
Ft. 
Elmondja, hogy a központi költségvetésből származó források az elmúlt évivel azonos 
összegben lettek betervezve, mivel január 1-e után lesz ismert a támogatás pontos összege. 
Ez a költségvetés még nem tartalmazza a minimálbérből és a garantál bérminimumból 
származó kiadási többletet.  
Folyamatban van a köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos átadás, ezért a 
Dévaványai Általános Művelődési Központ előzetes költségvetése a 2016. évi adatokkal 
került be a költségvetésbe.  
Az előzetes költségvetés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került 
összeállításra. 
Az irodavezető elmondja, hogy a költségvetés tervezet negatív egyenlege indokolja, hogy a 
költségvetés végleges elfogadásáig egyeztetések folytatása történjen a megalapozottabb, 
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csökkenő negatív egyenlegű költségvetés készítése érdekében. Törekedni kell a takarékos 
gazdálkodásra, a követeléseik beszedésére.  
Elmondja, hogy az előterjesztés részletes, így 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. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal – amelyet felolvas a jelenlévők számára –
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 
41/2016.(XII.7.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2017. évi előzetes költségvetésének tervezetéről szóló 
tájékoztatóban foglaltakkal egyetért, és azt elfogadásra javasolja Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felé. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  Értelem szerint 
 

(A 2017. évi előzetes költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a harmadik napirendi pontra, amely Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előzetes költségvetési tervezetének megtárgyalása. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti a jelenlévőket. 
Az előterjesztésben leírta, hogy a költségvetésbe működési célú támogatást terveztek be a 
bevételi oldalon. A kiadási oldalon személyi juttatásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, 
valamint dologi kiadásokat terveztek be.    
Az előterjesztésben szereplő táblázatban látható a felosztás.  
A főkönyvelő elmondja, hogy feladatalapú támogatást nem terveztek be, hiszen márciusban 
lesz ismert az, hogy hány pontot kapnak a roma önkormányzat által végzett feladatokra.  
Megjegyzi, hogy a 2016-os évben az első körben 0 pontszámot kaptak, majd fellebbeztek és 
így kaptak 360.000,- Ft támogatást.  
Említést tesz a közfoglalkoztatásról, amelyet a költségvetésbe szerződéskötés után tud 
betervezni.  
Röviden Ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Kovács 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. 
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Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
tervezetét 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 
42/2016.(XII.7.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2017. évi előzetes költségvetési tervezetét elfogadja.  

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

 
(A 2017. évi előzetes költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 
tartalmazza.  
Elmondja, hogy Szűcs Mariann főkönyvelő a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2016. évi működéséről és feladatellátásáról beszámolót készített.  
Az elnök megadja a szót a főkönyvelő részére, hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben 
leírtakat.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy elkészítette a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2016. évi működéséről és feladatellátásáról szóló beszámolót. 
A főkönyvelő ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a DRNÖ a 2016-os évben milyen támogatás 
értékű bevételekben részesült, amelyek a következők:  
Működési költségvetési támogatás:         781.686,- Ft 
Feladatalapú költségvetési támogatás:                 360.612,- Ft  
„Tiszta fej – Tiszta tudat” prevenciós nap támogatása:      20.000,- Ft 
A főkönyvelő elmondja, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos 
támogatás összegéről, nincs pontos adat, mert a közfoglalkoztatási program 2016. november 
30-ig tartott.  
Az elszámolásra 2016. 12. 30. napjáig kerül sor a Békés Megyei Kormányhivatal Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére. 
Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a 2016-os évben a DRNÖ Képviselő-testülete döntött 
a működési költségvetési támogatás terhére az önkormányzat működésének veszélyeztetése 
nélkül az elnök és elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapításáról. 
Elmondja, hogy 2016. április 25-én a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével „Tiszta fej – Tiszta tudat” 
a kábítószer és az alkohol hatása a mai fiatalokra címmel prevenciós napot tartottak. 
A program keretében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által biztosított előadókat (szakorvos 
és rendőr) hallgathatták meg a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskola és 
Kollégium 9-12. osztályos tanulói.  
2016. november 1. Holocaust: A DRNÖ mécseseket vásárolt a településen lévő elhunyt 
romák részére, megemlékezésükre. 
Elmondja, hogy 2016. december 6-án közel 80 gyermek részvételével megrendezésre került a 
mikulásnapi ünnepség. 
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Plakátokkal hívta fel a figyelmét az Önkormányzat a Mikulás napi programra a gyermekes 
családoknak a csomagosztás időpontjáról és helyszínéről. A rendezvény nyilvános volt.  
A roma gyermekek hagyományos roma verseket adtak elő a Télapónak. A délutáni programon 
volt kézműves foglalkozás (karácsonyi papírdíszek készítése), roma táncbemutató. 
A gyermekek örültek, hogy részt tudtak venni a hideg idő ellenére is a rendezvényen, ahol 
ismét megmutathatták a roma kultúrát a dévaványai gyermekeknek és azok szüleinek 
egyaránt. Természetesen a csomagok és a szaloncukor kiosztására is sor került, melyet már 
nagyon vártak a gyermekek. 
A gyermekek örömén és boldogságán felbuzdulva, reményeik szerint hagyománnyá válik a 
DRNÖ által szervezett Mikulásnapi ünnepség. 
A főkönyvelő a közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy 2016. évben a DRNÖ is 
részt vett a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban. A foglalkoztatás a 
Munkaügyi Központ 100 %-os támogatásával valósult meg.  
A DRNÖ 10 főt foglalkoztatott 2016. március 2-től 2016. november 30-ig.  
2016. december 1-től 2017. február 28-ig újabb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
programban vesz részt az Önkormányzat, ahol szintén 10 fő foglalkoztatása biztosított. 
A közfoglalkoztatás támogatottsága 100 %-os. 
A DRNÖ 2016. évi beszámolójával kapcsolatban elmondható, hogy az idei évre szóló 
munkatervet teljes egészében sikerült megvalósítani.  
Gazdálkodás terén a rendelkezésre álló összegeket – amelyek támogatásból álltak – jól 
beosztva, jó ügyek érdekében költötte a DRNÖ egész évben. Ennek megfelelően az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosított maradt. 
Röviden Ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Kovács 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 működéséről és 
feladatellátásáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
43/2016.(XII.7.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerinti a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről és 
feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  Értelem szerint 
Melléklet:  1 db beszámoló 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – a főkönyvelő már elmondta, hogy 2016. december 6-án közel 
80 gyermek jelenlétével megvalósult a mikulásnapi ünnepség a település feldíszített 
karácsonyfájánál, ami nagyon jól sikerült rendezvény volt. Megjegyzi, hogy hagyományt 
szeretnének teremteni ezen ünnepség megrendezésével.  
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A főkönyvelő szólt arról is, hogy 2016. december 1-től 2017. február 28-ig újabb hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási programban vesz részt az Önkormányzat, ahol szintén 10 fő 
foglalkoztatása lesz biztosított. 
A közfoglalkoztatás támogatottsága 100%-os. 
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
 
Az elnök megkérdezi, van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 925 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 

 
Kovács Attila Tamás 

           elnök 
 
 
 

Jegyz könyv hitelesít : 
 
    
 
        Janovics Ottilia  
           elnökhelyettes  

 
 
 


