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DV-668-3/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

szeptember 10-én megtartott rendkívüli 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:    Szarka Andrea         aljegyző 

 

Meghívottak:     Szűcs Mariann  főkönyvelő 

 

 

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. Együttműködési megállapodások elfogadása. 

Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke 

 

2. 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 

14/2019.(IX.10.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 

szeptember 10-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Együttműködési megállapodások elfogadása. 

Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnöke 

 

2. Bejelentések 
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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 

15/2019.(IX.10.) 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, 

amelynek keretében együttműködési megállapodások megkötéséről kell döntést hozniuk.  

Elmondja, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesületével, valamint a Dévaványai Folkműhely 

Egyesülettel kívánnak Együttműködési Megállapodást kötni a 2019. évre vonatkozóan annak 

érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat 

megismerjék és továbbadják.  

Az együttműködési megállapodás főbb területei a következők: 

- A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés, 

- 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 Együttműködési megállapodások az előterjesztés mellékletét képezik. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára a napirend kapcsán.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a Hagyományőrző Nők Egyesületével Együttműködési 

Megállapodást kössenek a 2019. évre vonatkozóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

16/2019.(IX.10.) DRNÖ Kt.hat 
 

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

Hagyományőrző Nők Egyesületével (Székhely: 5510 Dévaványa, Kossuth út 11., 

Képviseli: Varga Istvánné elnök) Együttműködési Megállapodást köt 2019. évre 

vonatkozóan annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, 

a hagyományokat megismerjék és továbbadják.  

Az együttműködési megállapodás főbb területei: 

 A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés. 

 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 Tamás elnököt 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 a Dévaványai Folkműhely Egyesülettel Együttműködési 

Megállapodást kössenek a 2019. évre vonatkozóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

17/2019.(IX.10.) DRNÖ Kt.hat 

 

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

a Dévaványai Folkműhely Egyesületével (Székhely: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6., 

Képviseli: Erdei Attila elnök) Együttműködési Megállapodást köt 2019. évre 

vonatkozóan annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat 

megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.  

Az együttműködési megállapodás főbb területei: 

 A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés. 

 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 Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás elnök  

Határidő:  döntést követően 
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2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér második napirendi pontra, amely a 

bejelentéseket tartalmazza. 

Elmondja, hogy 2018. október 26-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt a 

ROMA-NEMZ-KUL-19 kódszámú „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi 

költségvetési támogatására” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtottak be. A pályázat 

benyújtási határideje 2018. november 26-a volt. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 

1.200.000,- Ft-ot nyertek. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt 

támogatás 100 %-os, saját forrást nem igényel. 

A ROMA programok megvalósítására eredetileg 2019. május 4-én került volna sor. Azonban 

az elnyert pályázati összeg ezen időpontban nem állt rendelkezésre. A DRNÖ számlájára 

július végén került jóváírásra az elnyert támogatás összege.  

Erre való tekintettel a programok megvalósítására 2019. szeptember 14-én 15 órától kerül sor. 

A programok között lesz hagyományos cigányételek kóstolása (toroskáposzta, csülköspacal). 

A Hagyományőrző Nők Egyesületének tagjai roma kalácsokat, süteményeket fognak 

készíteni, amelyeket szintén lehet kóstolni.  

A gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.    

A Dévaványai Folkműhely Egyesület citerásai fognak műsort adni.  

A programok között szerepel még hagyományos cigánytánc, cigány népviseletben, 

hagyományőrző citerázás.  

A nap sztárvendége Leila lesz, aki magyar cigányzenét szolgáltat.  

A zenét Berényi Palika biztosítja.  

Bízik abban, hogy a rendezvény sikeres lesz. 

Röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára. 

 

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 910 órakor bezárja.  

 

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

 

 

  Farkasné Sipos Ágnes Mária 

     a DRNÖ elnökhelyettese 

 


