
1 
 

DV-796-4/2018. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
július 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 4-es számú helyiségében. 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás   a DRNÖ elnöke 

 Farkasné Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese 
  

 
 
Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető 
   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora    
Balog Lászlóné       Nagycsaládosok Dévaványai 

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

1. Családi Nap szervezésével kapcsolatos döntéshozatal. 
El adó:  Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 

 
2. Roma nyelvoktatás elindításával kapcsolatos döntéshozatal. 

El adó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 
 
3. Bejelentések 

 
 
A DRNÖ elnöke 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 
31/2018.(VII.5.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július  
5-ei rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Családi Nap szervezésével kapcsolatos döntéshozatal. 
El adó:  Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 

 
2. Roma nyelvoktatás elindításával kapcsolatos döntéshozatal. 

El adó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 
 
3. Bejelentések 

 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – 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. 
Farkasné Sipos Ágnes Máriát javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak 
eleget tud tenni.  
Megkérdezi Farkasné Sipos Ágnes Máriát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 
Farkasné Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a 
bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért nemzetiségi önkormányzati képviselő 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 
32/2018.(VII.5.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasné Sipos 
Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült 
jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : azonnal 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 
a Családi Nap szervezésével kapcsolatos. 
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Családi Napot tervez 
megvalósítani a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére. Az anyagi lehetőségek 
korlátozottsága miatt ezt a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének programjához 
csatlakozva, közös szervezéssel kívánja megszervezni a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. A rendezvény a Dévaványai Strandfürdőben 2018. augusztus 4-én kerül 
megtartásra. Ezen a napon a játékos vetélkedők, sportolási lehetőségek, kézműves 
foglalkozások mellett roma zenét hallgatnak és énekelnek, illetve roma táncokkal 
ismerkedhetnek meg a Szarvasi Roma Hagyományőrző Tánccsoport előadásában a programra 
kilátogatók. Továbbá terveik között szerepel a roma kultúra és hagyományok megismertetése 
a roma és nem roma gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt. Tervezik továbbá a roma nyelv 
megismertetését is. Ezen a napon kedvcsinálóként egy bemutató órát tartanának, majd ezt 
követően hetente egy alkalommal oktatás keretében folytatnák a roma nyelv tanítását az 
érdeklődőknek. 
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A program megvalósítására 100.000,- Ft-ot fordítanának. 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére 
tudják biztosítani a 100.000,- Ft-ot a program lebonyolításához. Elmondja azt is, hogy a  
2018-as évben feladatalapú támogatást nem kaptak.  
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni a főkönyvelőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére Családi Napot 
szervezzenek, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületével közösen kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 
33/2018.(VII.5.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére Családi Napot szervez a Nagycsaládosok 
Dévaványai Egyesületével közösen. 
A program tervezett költsége: 100.000,- Ft. 
A program helyszíne, és időpontja: Dévaványai Strandfürdő, 2018. augusztus 4. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az 
elnököt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : 2018. augusztus 4.  
 

 
2. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pont megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan 
2018. augusztus hónapban roma nyelvoktatás indítását tervezi.  
Az Önkormányzat szükségesnek tartja a roma nyelv elsajátítását, amelynek keretében szeretné 
bemutatni az érdeklődőknek a cigányság kulturális, életmódbeli örökségének jellemző 
sajátosságait, értékeit is. 
Első alkalommal kedvcsinálóként a Családi Napon kerülne sor egy bemutató órára, ahol 
játékos mondókákkal, valamint roma zenével és tánccal invitálnák az érdeklődőket erre a 
programra. A roma nyelv elsajátítására oktatás keretében heti egy alkalommal kerülne sor. A 
DRNÖ a 2017. évi feladatalapú támogatása terhére ingyenesen tudja biztosítani a 
nyelvoktatást a programon résztvevőknek a szükséges tananyaggal, füzetekkel, írószerekkel 
együtt. 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklet I. 
pontja értelmében a települési nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú 
támogatásban részesül, amennyiben e törvény jogszabályi előírásainak megfelel.  
A Kvtv. III. 3. alpontja alapján a támogatásra vonatkozó felhasználási szabályok:  
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- A 2017. évi működési támogatás az adott év december 31. napjáig volt felhasználható. 
- A 2017. évi feladatalapú támogatás 2018. december 31. napjáig használható fel.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy roma nyelvű foglalkozást tartsanak heti egy alkalommal, amelyen 
ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 
34/2018.(VII.5.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2018. évben roma nyelvű foglalkozást tartanak heti egy alkalommal, amelyen 
ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy 
dönt, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére 10.000,- Ft-ot különít el a roma 
nyelvoktatáshoz szükséges irodaszerek vásárlására. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az 
elnököt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : folyamatos 

 
 
3. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az idei évben is tervezték megvalósítani a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatást, de sajnos erre nem kaptak támogatást.  
Megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése, hozzászólása? 
Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a DRNÖ kapott 
182.000,- Ft működési célú támogatást. Ezen összeg nem szerepel az eredeti költségvetésben, 
mivel az ezzel kapcsolatos jogszabály május hónapban jelent meg, az utalás pedig június 
hónapban történt.  
Kérdése a DRNÖ elnöke felé, hogy ezen összeget milyen célra kívánják felhasználni? 
Megjegyzi, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2017. évi működési költségvetési 
támogatás fel nem használt része miatt 492.109,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, 
amelyet 2018. január 31-ig vissza kellett fizetni.  
Ezen támogatásokat azért kapják, hogy hasznosan felhasználják.  
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – elmondja, hogy ezen támogatásból egy nyomtató 
vásárlását tervezi. A megmaradó összeg felhasználásáról a legközelebbi ülésen fog 
tájékoztatást adni.  
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A DRNÖ elnöke megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 
 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 910 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
Kovács Attila Tamás 

          a DRNÖ elnöke 
Jegyz könyv hitelesít : 
 
 
 
   
  Farkasné Sipos Ágnes Mária 
     a DRNÖ elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


