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DV-668-4/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

október 2-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 

   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. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által  

2019. szeptember 14-én megrendezett Roma délutánról szóló beszámoló 

megtárgyalása.  

Előadó:  Kovács Attila Tamás Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

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: 
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HATÁROZAT 

18/2019.(X.2.) DRNÖ Kt.hat 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 

2-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosításáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által  

2019. szeptember 14-én megrendezett Roma délutánról szóló beszámoló 

megtárgyalása.  

Előadó: Kovács Attila Tamás Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

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 

19/2019.(X.2.) 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 pontra, amely a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosítása. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  
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Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre szóló 

költségvetését 5/2019.(I.30.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 1.040.000,- Ft 

bevétellel és kiadással egyezően. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az első negyedév kivételével, minden negyedévben 

költségvetés módosítást kell készíteni a Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

Az idei költségvetés módosítására első alkalommal kerül sor. 

Az Önkormányzat 2019.06.30. napjáig történő költségvetés előirányzat módosításának 

javaslatát terjeszti a testület elé, amely a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 479.668,- Ft-ot 

jelent. 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak 

indokolják:  

Bevételek: 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete 

alapján az Önkormányzat 379.440,- Ft feladatalapú támogatásban részesült.  Továbbá szintén 

a bevételi oldalon került módosításra az előző évi maradvány igénybevétele 100.228,- Ft.  

A bevételi oldal előirányzatának módosítása így összesen 479.668,- Ft.  

Kiadások:  

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalon történő változását az egyéb működési 

célú kiadások 479.668,- Ft összegű növekedése indokolja. A fősoron belül az egyéb 

elvonások befizetések soron 11.211,- Ft-os növekedés (2017. évi feladatalapú támogatás 

visszafizetése: 9.720,- Ft; 2018. évi működési támogatás visszafizetése: 1.491,- Ft); tartalék 

soron pedig 468.457,- Ft növekedés látható. A költségvetés kiadási oldal előirányzatának 

módosítása mindösszesen 479.668,- Ft.   

Az előirányzat fő összege - a 479.668,- Ft összegű módosítási javaslat figyelembe vételével - 

bevétellel és kiadással egyezően 1.519.668,- Ft.  

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést 

tárgyalják meg a mellékelt tervezet szerint és a határozati javaslatot fogadják el. 

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

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

elmondottakat.  

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 a határozati javaslatban foglaltakkal – 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: 

 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

20/2019.(X.2.) DRNÖ Kt. határozata 

 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló   

5/2019.(I.30.) DRNÖ Kt. határozatának módosításáról 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2019. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 
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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2019. január 1. és június 30-a között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, 

működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában 

megállapított  

 

módosított kiadási főösszegét    1.519.668,- Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  1.519.668,- Ft-ban 
 

állapítja meg.  

2.   A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet 

tartalmazza. 

3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását 

a 2. melléklet tartalmazza. 

4.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az egyéb 

működési célú kiadások sorát növeli 479.668,- Ft összeggel.  

5.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési 

célú támogatások államháztartáson belülről sorát 379.440,- Ft összeggel; a finanszírozási 

bevételek sorát 100.228,- Ft összeggel növeli. 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  Értelem szerint 

 

1.  melléklet 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2019.(X.2.)  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 

Mindössze-

sen 
Működési célú 

támogatások  

ÁHT-on belülről 

Közha- 

talmi 

bevéte-

lek 

Működési 

bevételek 

Működési 

célú átvett 

pénzeszköz 

ÁHT-on 

kívülről 

Felhalmo-

zási 

bevételek 

Maradvány 

igénybe-

vétele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1.419.440 
 

0 
  

100.228 1.519.668 
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2. melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

20/2019.(X.2.) DRNÖ. Kt. határozata 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intéz- 

mények 

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

Létszám 
Személyi 

juttatás 

Mun-

kadókat 

terhelő 

járulé- 

kok 

Dologi 

kiadás 

Egyéb 

kiadá- 

sok 

Ellátot- 

tak 

juttatá- 

sai 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Működési 

kiadás 

összesen 

Beruházás 

és 

felújítás 

Kölcsö- 

nök 

hitelek 

Mind-

összesen 

    
Dévavá-

nyai 

Roma 

Nemzeti-

ségi 

Önkor-

mányzat 

443.700 180.090 100.000 
  

795.878 1.519.668 
  

1.519.668  
 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pontra. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2019. szeptember 14-én a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által megrendezésre került a roma délután. 

Elmondja, hogy a DRNÖ pályázatot nyújtott be a ROMA-NEMZ-KULT-2019. pályázati 

kiírásra, 2018. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériumához.  

A pályázat célja a ROMA kulturális esemény létrehozása. A benyújtott pályázat pozitív 

elbírálásban részesült 1,2 millió forintot nyertek.  

A rendezvény összköltsége 1,3 millió forint volt. Az elnyert támogatáshoz szükséges saját 

forrást a feladatalapú támogatásból finanszírozták.  

A program romáknak és nem romáknak, valamint kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólt.  

A rendezvény 2019. szeptember 14-én 15 órakor vette kezdetét, amelyet az elnök nyitott meg. 

A megnyitót követően az érdeklődők a Körösladányi Könnyűzenei Műhely előadását 

láthatták, akik autentikus hagyományos roma zenét szolgáltattak. 

Ezt követően a Dévaványai Folkműhely Egyesület tagjainak citera előadását tekinthették meg. 

Táncverseny is megrendezésre került, ahol 3 korcsoportban lehetett nevezni. A verseny 

legjobbjai (korcsoportonként 1-1 fő) egy-egy tortát kaptak jutalmul.  

Majd az Öcsödi Cinni Jág Tánccsoport adott műsort, hagyományos és roma táncokat mutattak 

be.  

A sztárvendég Leila volt, aki nagy sikert aratott. 

A programok mellett volt kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár. 

Hagyományos roma ételek kóstolására volt lehetőség, amelyekhez cigánykenyeret is sütöttek. 

A Hagyományőrző Nők Egyesülete lekváros kiflit és kürtőskalácsot sütött.  
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20 órai kezdettel Berényi Palika szolgáltatta a talp alá valót. A jó hangulat hajnal 1 óráig 

tartott.  

A rendezvényen kb. 300 fő vett részt.  

A későbbiekben is szeretnének ilyen hagyományőrző programokat szervezni, amire keresni 

fogják a támogatási forrást.  

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket az eseményről.  

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 elfogadja a 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 

21/2019.(X.2.) DRNÖ Kt.hat 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2019. szeptember 14-én megrendezett Roma 

délutánról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

 

 

3. Napirendi pont 

 

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

bejelentéseket tartalmazza. 

Bízik abban, hogy a választási eredmények kedvezőek lesznek számukra. 

 

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 1420 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

 

 

  Farkasné Sipos Ágnes Mária 

     a DRNÖ elnökhelyettese 

 


