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DV-668-1/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

január 30-án megtartott 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 

  

  

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 

 

 

Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  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. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása és 

véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 

4. Tiszteletdíj megállapítása 2019. évre. 

Előadó: Kovács Attila Tamás elnök 

 

5. Együttműködési megállapodások megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó: Kovács Attila Tamás elnök 

 

6. Bejelentések 
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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 

1/2019.(I.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 30-ai 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása és 

véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

 

4. Tiszteletdíj megállapítása 2019. évre. 

Előadó: Kovács Attila Tamás elnök 

 

5. Együttműködési megállapodások megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó: Kovács Attila Tamás elnök 

 

6. 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: 
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HATÁROZAT 

2/2019.(I.30.) 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. 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 

Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Az elnök megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  

Czene Boglárka jegyző – köszönti a jelenlévőket. 

Elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) 

pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az 

önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 

szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 

A megállapodásban szükséges pénzügyi tárgyú módosításokat az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet módosulása indokolja.  

A módosítás az előterjesztésben részletesen be lett mutatva.  

A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

HATÁROZAT 

3/2019.(I.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a 

működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel 
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kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési 

megállapodást a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felelősök: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 2019. január 31. 

Melléklet: 1 db Együttműködési Megállapodás 

 

(Az elfogadott együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amely Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 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 előzetes költségvetés tervezetét november terjesztették elő, a forráshiány 

akkor 475.448 eFt volt, amelyből a működési hiány 152.922 eFt volt. 

Január hónapban kétszer ülésezett a Költségvetési Egyeztető Munkacsoport, mely ülések 

során bevételekben és kiadásokban is történtek módosítások. A bevételeket növelték a plusz 

támogatások és egyéb bevételek, illetve a kiadásokat módosította a minimálbér és a 

bérminimum emelkedés beépítése. 

A működési hiányt sikerült nullára lefaragniuk, a felhalmozási hiány összege 499.608,- Ft. 

A pályázatokra kiutalt támogatások a maradványban fognak megjelenni. A költségvetés 

1.725.838 eFt összegű hiányát a várható maradványból finanszírozzák. A költségvetés 

főösszege jelenleg 3.315.230 eFt. 

Ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 

irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

4/2019.(I.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 

költségvetéséről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 
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(Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 

amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása.  

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a 2018 decemberében a testület megtárgyalta a 2019. évi előzetes 

költségvetését, amelyhez képest változás sem a kiadási, sem a bevételi oldalon nem történt. 

A Kvtv. alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján kiközlésre került, hogy a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évben 1.040.000,- Ft működési 

támogatásra jogosult, amely támogatásként mutatkozik a bevételi oldalon.  

A feladatalapú támogatással kapcsolatosan a miniszter a támogatást megalapozó 

feladatmutató pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2019. április 15-éig a honlapján 

közzéteszi. 

Az előzőek alapján a feladatalapú támogatás összege az Önkormányzat költségvetésébe nem 

került betervezésre. Ezen támogatási összeggel a költségvetés módosításakor számolhatnak. 

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán szerepel az elnök és elnökhelyettes 

tiszteletdíja és azok járulékai, összesen: 623.790,- Ft összegben. Szolgáltatási kiadás 

100.000,- Ft, melyből 80.000,- Ft bankköltség, 20.000,- Ft postaköltség. A kiadási oldal 

tartalék során 316.210,- Ft szerepel. Költségvetési kiadás mindösszesen 1.040.000,- Ft. 

Összegezve a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése az 

alábbi bevételből és kiadásokból áll:  

 

Bevétel Összeg Ft 

Támogatásértékű működési bevétel a 

nemzetiségi önkormányzatok részére 

1 040 000  

Bevétel összesen 1 040 000  

 
Kiadás Összeg Ft 

Személyi juttatások 443 700  

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális 

hozzájárulási adó 

180 090 

Dologi kiadás 100 000  

Egyéb működési célú kiadások 316 210  

Működési kiadás összesen 1 040 000  

 

Kéri a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni és a tervezetet bevétellel és kiadással egyezően 1.040.000,- Ft 

főösszeggel elfogadni szíveskedjen. 

A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

1.040.000,- Ft főösszeggel 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  

Képviselő-testületének     

5/2019.(I.30.) DRNÖ Kt. határozata  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2019. évi 

költségvetésről az alábbi határozatot hozza:  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzata a következő:  

1. A bevételi főösszeg: 1.040.000,- Ft 

2. A kiadási főösszeg:  1.040.000,- Ft 

3. A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. 

melléklet tartalmazza. 

4. A kiadási főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet 

tartalmazza. 

Felelősök:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet:  bevételi, kiadási táblázat
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1. melléklet 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2019.(I.30.)  DRNÖ Kt. határozata 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 

Közhatalmi bevételek 
Működési 

bevételek 

Működési célú átvett 

pénzeszköz ÁHT-on 

kívülről 

Felhalmozási 

bevételek 

Maradvány 

igénybevétele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1 040 000           1 040 000 
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2. melléklet 

             

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2019.(I.30.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmények 

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

Személyi 

juttatás 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok 

Dologi kiadás 
Egyéb 

kiadások 

Ellátottak 

juttatásai 

Egyéb működési 

célú kiadások 
Működési 

kiadás összesen 

Beruházás 

és felújítás 

Kölcsönök, 

hitelek 
Mindösszesen 

 

    

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

443 700 180 090 100 000     316 210 1 040 000 0   1 040 000 0 
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4. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amelynek keretében tiszteletdíj megállapításáról kell dönteniük a 2019. évre vonatkozóan.  

A DRNÖ elnöke megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete alapján az Emberi Erőforrások 

Támogatáskezelő honlapján 2019. január 21. napján kihirdetésre került a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési támogatása, melynek összege 1.040.000,- Ft.  
A támogatási összeg két részletben kerül kifizetésre 2019. január 30-ig, valamint 2019. június 

30-ig. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról, annak felhasználását 

követő 45 napon belül, de legkésőbb 2020. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót 

nyújt be a támogató számára, amelynek elfogadásáról a támogató a honlapján történő 

közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.  

A jogszabályi hivatkozások számszaki meghatározása az alábbiak szerint alakul: 

 elnök tiszteletdíja: legfeljebb 77.300,- Ft lehet, ezt nem haladhatja meg,  

 elnökhelyettes tiszteletdíja: nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, azaz 

77.300,- Ft alatti kell, hogy legyen. 

Az Njtv. meghatározza az elnöki tiszteletdíj maximális összegét, a konkrét összeget a 

képviselő-testület állapítja meg saját költségvetése terhére, a tiszteletdíj megállapítása során 

törvényi követelmény annak figyelembe vétele, hogy a megállapított tiszteletdíj nem 

veszélyeztetheti a nemzetiségi közfeladat-ellátást. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi rendszerességgel kell 

megállapítani. A tiszteletdíjakról való döntéshozatal tekintetében elsőként az elnök havi 

tiszteletdíját kell megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási alapul az elnökhelyettesi, 

illetve tiszteletdíj meghatározásához.  

Az előzetes egyeztetés szerint, ha az elnök részére 30.000,- Ft az elnökhelyettes részére pedig 

28.000,- Ft havi összegű tiszteletdíj kerül megállapításra január 1-jétől szeptember 30-ig (9 

hónapra) úgy annak éves költségvonzata az alábbiak szerint alakul: 

elnök: 30.000,- Ft x 9 hónap = 270.000,- Ft x 1,195 = 322.650,- Ft (bruttó bér és szochó), 

elnökhelyettes: 28.000,- x 9 hónap = 252.000,- Ft x 1,195 = 301.140,- Ft (bruttó bér és 

szochó) 

összesen: 623.790,- Ft lenne tiszteletdíjra fordítva, így a kapott működési támogatáshoz 

képest még 416.210,- Ft használható fel működési célú és felhalmozási célú kiadásra. 

A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy 2019. január 21. napjától az elnök részére 30.000,- Ft, az  

elnök-helyettes részére 28.000,- Ft havi bruttó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg kéri, 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 

6/2019.(I.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 

nélkül, 2019. január 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig az elnök részére bruttó 

30.000,- Ft/hó, az elnök-helyettes részére bruttó 28.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat 

állapít meg. A testület természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak összegét a nemzetiségi 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen 

annak havi számfejtéséről is. 

 

Felelősök:   Kovács Attila elnök 

 Czene Boglárka jegyző  

Határidő:   2019. január 30. – költségvetési rendeletben történő átvezetés 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Az elnök elmondja, hogy a DRNÖ a korábbi évekhez hasonlóan együttműködési 

megállapodást kíván kötni Fiatal Romák Országos Szövetségével, valamint a Dobozi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Az együttműködés a Fiatal Romák Országos Szövetsége tekintetében a következő területekre 

terjed ki: 

 A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés 

 Az egyes partnerek tevékenységének bemutatása, tapasztalatcsere 

 Különböző pályázati források felkutatása, pályázati tanácsadás megszervezése 

 Két vagy többoldalú (közös) programok (pályázatok) összehangolása,  

szervezése, lebonyolítása 

 Kapcsolattartás a médiával, összehangolt marketing tevékenység alkalmazása 

 Honlap és hírlevél működtetése, és a tevékenységek dokumentálása 

Az együttműködés a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a következő 

területekre terjed ki: 

 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 

Az elnök elmondja, hogy az együttműködési megállapodások az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

Megkérdezi, hogy ezzel a témával 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 Fiatal Romák Országos 

Szövetségével a határozatban foglaltak szerint 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 

7/2019.(I.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Fiatal Romák Országos Szövetségével (5235 Tiszabura, Ady E. u. 2., Képviseli: 

Farkas László elnök) Együttműködési Megállapodást köt annak érdekében, hogy a 

magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és 

továbbadják. Az együttműködési megállapodás főbb területei: 

 A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés. 

 Az egyes partnerek tevékenységének bemutatása, tapasztalatcsere. 

 Különböző pályázati források felkutatása, pályázati tanácsadás megszervezése 

 Két vagy többoldalú (közös) programok (pályázatok) összehangolása, 

szervezése, lebonyolítása. 

 Kapcsolattartás a médiával, összehangolt marketing tevékenység alkalmazása. 

 Honlap és hírlevél működtetése, és a tevékenységek dokumentálása. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács 

Attila Tamást a DRNÖ elnökét az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás elnök  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – ismételten szavazásra kéri a Képviselő-testület 

tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek az Dobozi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

8/2019.(I.30.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal (5624 Doboz, Kossuth tér 3., 

képviseli: Sztojka Tibor elnök) Együttműködési Megállapodást köt 2018. december 

31-től – 2019. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed 

ki: 

 Érdekvédelem, érdekképviselet, 

 Kulturális, sport tevékenység, 

 Oktatás, képzés, 

 Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, 

 Pályázati információk, közös pályázatírás, 

 Foglalkoztatás, 



12 

 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálják. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács 

Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás elnök  

Határidő:  döntést követően 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek 

bejelentése, hozzászólása? 

 

Megállapítja, hogy 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 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

   

  Farkasné Sipos Ágnes Mária 

     a DRNÖ elnökhelyettese 

 

 

 

 

 

 


