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DV/932-3//2017. ikt.sz. 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. március 24-én megtartott rendkívüli 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:   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. Roma és nem roma származású hátrányos helyzetű gyerekek részére tervezett 
kirándulások megvalósításáról döntéshozatal.  
El adó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 
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 
28/2017.(III.24.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
március 24-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Roma és nem roma származású hátrányos helyzetű gyerekek részére tervezett 
kirándulások megvalósításáról döntéshozatal.  
El adó:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 
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 
29/2017.(III.24.) 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. 
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kirándulást tervez 
megvalósítani a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére roma és nem roma származású 
hátrányos helyzetű gyermekek részére.  
Elmondja, ha a Képviselő-testület a kirándulás megszervezése mellett dönt, akkor az két 
időpontban történne meg, 2017. április 13-án és április 18-án.  
A kiránduláson 10-10 fő gyermek, 5-5 fő felnőtt venne részt. Az utazás Dévaványa Város 
Önkormányzat kisbuszával Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba történne, vagy pedig 
Szarvasra az Arborétumba és a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogatóközpont és 
Állatparkba. 
Az úton autentikus roma zenét hallgatnának és énekelnének, illetve tipikus roma hangkeltő 
eszközökön és hangszereken (kanna, kanál, ukulele) játszanának a roma és nem roma 
gyerekek. Továbbá terveik között szerepel a roma kultúra és hagyományok megismertetése a 
roma és nem roma gyerekekkel egyaránt.  
Költségek egy út vonatkozásában Poroszlóra a következőképpen alakulnak: 
Belépő jegy gyermek:  26.000,- Ft 
Belépőjegy felnőtt:      15.000,- Ft  
Parkolási díj:                  2.000,- Ft 
Vendéglátás:                 12.000,- Ft 
Összesen:                     őő.000,- Ft 
A két kirándulás összes költsége a számítások szerint 110.000,- Ft.  
 
Szarvasra történő kirándulás költsége egy út vonatkozásában a következő: 
Arborétum 
Belépő jegy gyermek:  12.000,- Ft 
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Belépőjegy felnőtt:         9.500,- Ft  
Körösvölgyi Állatpark 
Belépő jegy gyermek:     6.500,- Ft 
Belépőjegy felnőtt:         4.500,- Ft 
Vendéglátás:                 23.500,- Ft 
Összesen:                     őő.000,- Ft 
A két kirándulás összes költsége a számítások szerint 110.000,- Ft.  
A testületnek döntést kell hozni a tekintetben, hogy a kirándulás hová történjen. 
Az elnök javasolja, hogy a poroszlói kirándulást valósítsák meg. 
Az elnök röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért a kirándulás megszervezésével és lebonyolításával 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 
30/2017.(III.24.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére roma és nem roma származású hátrányos 
helyzetű gyerekek és családtagjaik részére, két alkalommal, 2017. április 13-án és 
18-án 10-10 fő gyermek 5-5 fő felnőtt kíséretében Poroszlóra a Tisza-tavi 
Ökocentrumba látogat el. 
 
A kirándulás tervezett összköltsége 110.000,- Ft. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid :  értelem szerint  

   
 
 
2. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a következő napirendi pontra, amely a bejelentéseket 
tartalmazza. 
Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére. 
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – elmondja, hogy a Magyar 
Államkincstár 2016 októberétől ellenőrzést folytat Dévaványa Város Önkormányzata és 
költségvetési szervei, valamint a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. 
A vizsgálat még jelenleg is tart, azonban a közbenső megállapításokat és javaslatokat már 
megküldték (előterjesztés melléklete).  
Az ellenőrzés során felülvizsgált, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is 
vonatkozó szabályzatok közül módosítás szükséges az alábbi szabályzatokban:  Bel- és külföldi kiküldetési szabályzat  Gazdálkodási szabályzat  Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat  Számlarend 
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 Számviteli politika  Számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok:  Eszközök és források értékelési szabályzata  Eszközök és források leltározásának és leltárkészítésének szabályzata  Pénzkezelési szabályzat 
Az ellenőrzés megállapításában foglaltaknak megfelelően a szabályzatok módosításra 
kerültek. 
A gazdálkodási irodavezető ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ 
ad. 
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni a tájékoztatást a gazdálkodási irodavezető 
asszonynak. 
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki a határozati javaslatban felsorolt szabályzatok módosításával egyetért kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
31/2017.(III.24.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja és 2017. április 1-jétől hatályba helyezi a határozat mellékletét képező 
alábbi pénzügyi- és gazdasági tárgyú szabályzatokat: 
Dévaványa Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Bel- és külföldi kiküldetési 
szabályzatát, a Gazdálkodási szabályzatát, a Pénzkezelési szabályzatát, az Anyag- és 
eszközgazdálkodási szabályzatát, az Eszközök és források értékelési szabályzatát, a 
Számlarendet, és a Számviteli politikát, 
Dévaványa Város Önkormányzatának, Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatalnak, Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak Leltározási és 
leltárkészítési szabályzatát. 
 
Felel sök:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
  Czene Boglárka jegyz  
Határid :  azonnal 
Melléklet: 8 db szabályzat 
 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részéről meghívás érkezett az április 7-én, Szarvason 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Roma Napra. Az elnök elmondja, hogy a rendezvényen 
több roma nemzetiségi önkormányzat is részt vesz, ezért a helyi önkormányzattal maga is 
részt kíván venni. 
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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  
 
 

 
 
 


