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DV-668-5/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

október 25-én megtartott alakuló ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza  

4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:   Mezei Béla (1976)   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 Mezei Béla (1998)  nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 

 

Meghívottak:   Dr. Hegedűs István   a HVB elnöke 

Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Gusztafik Anita   nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő  

 

Mezei Béla (1976) korelnök – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Külön köszönti Dr. Hegedűs Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét.  

 

Mezei Béla (1976) korelnök – javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok 

megtárgyalására. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők eskütétele. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3. Javaslat a társadalmi megbízatású elnök, elnökhelyettes személyére, a társadalmi 

megbízatású elnök, elnökhelyettes megválasztása. 

Előadó: Korelnök 

 

4. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat három hónapon belüli 

felülvizsgálatára. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

5. Megbízás adása a Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás 30 napon belüli felülvizsgálatára. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

6. Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről. 

Előadó: a DRNÖ elnöke 



 2 

7. Tiszteletdíj megállapítása. 

Előadó: a DRNÖ elnöke 

 

8. Bejelentések 

 

Mezei Béla (1976) korelnök – szavazásra kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a napirendi 

javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

22/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 25-ei 

alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők eskütétele. 

Előadó: Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3. Javaslat a társadalmi megbízatású elnök, elnökhelyettes személyére, a társadalmi 

megbízatású elnök, elnökhelyettes megválasztása. 

Előadó: Korelnök 

 

4. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat három hónapon belüli 

felülvizsgálatára. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

5. Megbízás adása a Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás 30 napon belüli felülvizsgálatára. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

6. Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről. 

Előadó: a DRNÖ elnöke 

 

7. Tiszteletdíj megállapítása. 

Előadó: a DRNÖ elnöke 

 

8. Bejelentések 

 

Felelős: Korelnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

Mezei Béla (1976) korelnök – 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. 

Kovács Attila Tamást javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud 

tenni.  
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Megkérdezi Kovács Attila Tamást, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 

elfogadja a megbízatást. 

Mezei Béla (1976) korelnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízásával kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

23/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila 

Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:  Mezei Béla (1976) korelnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Mezei Béla (1976) korelnök – megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási 

Bizottság elnöke részére tájékoztatójának megtartására. 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – köszönti az ülés valamennyi 

résztvevőjét.  

A Helyi Választási Bizottság elnöke a következőket mondja el a jelenlévők számára: 

„A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozata értelmében a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte 

ki. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi 

névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen 

kevesebb, mint száz fő. Dévaványán a választás kitűzésének napján a nemzetiségi 

névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 79 fő volt. 

2019. október 13-án lezajlottak a nemzetiségi önkormányzati képviselő választások.  

A nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson az a választópolgár vehetett részt, aki a 

nemzetiségi névjegyzékben szerepelt, azaz 2019. szeptember 27-éig nyilvántartásba vétel 

iránti kérelmet nyújtott be, melyen többek között nemzetiségi hovatartozásáról nyilatkozott. 

Az előzőek alapján a roma nemzetiségi névjegyzékbe 130 választópolgár kérte felvételét. 

A választáson az a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár volt választható, aki 

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, 

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az 

azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá 

c) nyilatkozatot tett arról, hogy 

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja, 

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 

A roma nemzetiségi választáson a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség jelöltjeként 4 jelölt, Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 
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Érdekvédelmi Egyesülete (CÖCE) jelöltjeként 3 jelölt indult, így a választáson indulók száma 

összesen 7 fő volt. 

A választáson 68 roma nemzetiségi választópolgár élt a választójogával, amely 52,31 %-os 

megjelenési arányt jelentett. 

Településünkön a választás törvényes és eredményes volt. A választási eljárás ellen kifogás, 

illetve a Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes 

határidőn belül nem érkezett. 

A roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületébe Mezei Béla (1976) 35 érvényes 

szavazattal, Kovács Attila Tamás 31 érvényes szavazattal és Mezei Béla (1998) 29 érvényes 

szavazattal jutott be. Így mindkét jelölő szervezet jelöltje mandátumhoz jutott a nemzetiségi 

önkormányzati választáson.  

Településünkön a roma nemzetiségi választópolgárok többsége a területi és az országos 

nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson a „LUNGO DROM” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezetre adta le érvényes szavazatát.  

Kérem a tájékoztató elfogadását.” 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Mezei Béla (1976) korelnök – rátér a második napirendi pontra, amely a Nemzetiségi 

Önkormányzati képviselők eskütétele. 

Megadja a szót Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke részére. 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke – kéri, hogy a jelenlévők az 

eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Mezei Béla (1976) nemzetiségi önkormányzati képviselőt, Kovács Attila Tamás 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt, valamint Mezei Béla (1998) nemzetiségi 

önkormányzati képviselőt, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani: 

 

Eskütétel szövege: 

„Én, ……… mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség 

tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű 

leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden 

igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, 

hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.” 

 

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

– Eskütétel – 

 

Dr. Hegedűs István a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat képviselők a törvényben meghatározott esküt letették. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a nemzetiségi önkormányzati képviselőket az 

esküokmány, valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.  

 

(A képviselők az esküokmányt és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik.) 
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3. Napirendi pont 

 

Mezei Béla (1976) korelnök – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, amely a 

társadalmi megbízatású elnök és elnökhelyettes megválasztása. 

Elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) 

bekezdés első mondata értelmében: „Az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete, közgyűlése a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.”  

Az elmondottak értelmében tehát az alakuló ülésen szükséges az elnök, illetve az 

elnökhelyettes megválasztása.  

Az Njtv. 94. § (1) bekezdése az alábbi kizárási szabályt rögzíti: „A nemzetiségi önkormányzat 

testületének döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az 

érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő 

javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek 

minősül.”  

Az Njtv. 94. § (2) bekezdés akként rendelkezik, hogy ezen szabályok nem alkalmazhatóak a 

nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztására, továbbá a 

bizottságok létrehozására, bizottsági tisztségviselők megválasztására. Erre tekintettel az elnök, 

elnökhelyettes megválasztására az Njtv. 94. § (1) bekezdés szerinti kizárási szabályok nem 

alkalmazhatók, azaz az elnök megválasztásának döntéshozatalával összefüggésben az 

elnöknek, elnök-helyettesnek javasolt képviselő (függetlenül attól, hogy ő ezen döntésben 

személyesen érintett) nem köteles bejelenteni személyes érintettségét, illetve arról a testület 

nem dönt. Az elnöknek, elnökhelyettesnek javasolt képviselő maga is részt vehet a 

megválasztásának döntéshozatalában. Fontos, hogy az elnököt, elnök-helyettest a képviselő-

testület, maga választja tagjai közül, mely társadalmi megbízatást jelent, nem látható el 

„főállásban” a települési nemzetiségi önkormányzat elnöki, elnök-helyettesi megbízatás. Az 

Njtv. 91. § (3) bekezdés a) pontja szerint a testület zárt ülést tarthat az érintett 

kezdeményezése alapján választás tárgyalásakor. Az elnöknek, elnökhelyettesnek javasolt 

képviselő kérheti, hogy a választás tárgyalása zárt ülésen történjék. Továbbá az Njtv. 93. § (2) 

bekezdés értelmében a zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő 

képviselők több mint a felének kezdeményezésére. Ebben az esetben a titkos szavazás 

lebonyolítására a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései irányadóak. 

Megadja a szót Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő részére. 

Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő – elmondja, hogy ez ügy 

kapcsán előzetes egyeztetés történt, mely szerint a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének javasolják Mezei Béla (1976) nemzetiségi önkormányzati 

képviselőt. 

Megkérdezi Mezei Béla (1976) nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy kedvező 

képviselő-testületi döntés esetén vállalja-e az elnöki tisztséget. 

Mezei Béla (1976) nemzetiségi önkormányzati képviselő – igen vállalja az elnöki tisztséget 

kedvező képviselő-testületi döntés esetén. 

Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő – szavazásra kéri a nemzetiségi 

önkormányzati képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Mezei 

Béla (1976) nemzetiségi önkormányzati képviselőt válasszák meg kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

24/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján társadalmi 

megbízatású elnöknek Mezei Bélát (1976) - egyhangúlag, 3 igen szavazattal - 

választja meg. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  2019. október 25. 

 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – megköszöni a képviselő-testület bizalmát. A legjobb 

tudása szerint fog tevékenykedni.  

A DRNÖ elnöke javaslatot tesz az elnökhelyettes személyére. 

Az elnök Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének. 

Megkérdezi Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy kedvező 

képviselő-testületi döntés esetén vállalja-e az elnökhelyettesi tisztséget? 

Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő – kedvező képviselő-testületi 

döntés esetén vállalja az elnökhelyettesi tisztséget. 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

Kovács Attila Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselőt válasszák meg kéri, azt 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

25/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján társadalmi 

megbízatású elnökhelyettesének Kovács Attila Tamást - egyhangúlag, 3 igen 

szavazattal - választja meg. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  2019. október 25. 

 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – megadja a szót Kovács Attila Tamás részére.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a képviselő-testület bizalmát.  

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amely megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat három hónapon belüli 

felülvizsgálatára. 

Felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a napirend kapcsán. 
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Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja 

alapján: A helyi nemzetiségi önkormányzat – jogszabályi keretek között – át nem ruházható 

hatáskörben, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének feltételeit, így 

szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő három hónapon belül, 

továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő harminc napon belül. 

Az újjáalakuló nemzetiségi önkormányzatok esetén SZMSZ felülvizsgálati és módosítási 

kötelezettség, míg az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok esetén megalkotási 

kötelezettség áll fenn. Az újonnan megalakult nemzetiségi önkormányzatok esetén a 

megalkotási kötelezettség már az alakuló ülésen fennáll, míg a felülvizsgálatra és módosításra 

3 hónap áll rendelkezésre. 

Kéri, hogy az Njt. 113. § a) pontja alapján a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az alakuló ülést követő három hónapon belül vizsgálja 

felül. 

Elmondja még, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát a soron következő 

(novemberi) ülésre készítik elő.  

Mezei Béla (1976) 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 egyetért azzal, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatával bízzák meg az elnököt kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

26/2019.(X.25.) DRNÖ Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja alapján 

megbízatást ad az elnök részére, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálatáról három hónapon belül gondoskodjon. 

 

Felelősök: Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  három hónapon belül 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amely a Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére. 

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. § (19 bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat 

részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
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A helyi önkormányzat 30 napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, 

valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 

vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni (Njtv. 80. § (2) bekezdés). 

Az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok ennek megfelelően az alakuló ülésen 

kezdeményezhetik az együttműködési megállapodás helyi önkormányzattal történő 

megkötését és megkezdhetik annak előkészítését. A megállapodás tartalmára vonatkozó 

rendelkezéseket a Njtv. 80. §-a tartalmazza. 

A korábban már működő nemzetiségi önkormányzatnak célszerű az alakuló ülésen 

felülvizsgálnia a helyi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást. 

Ugyanakkor a felülvizsgálat nem jelenti a megállapodás szükségképpeni módosítását. 

Mivel a Képviselő-testület megválasztott tagjai, illetve az elnök és elnökhelyettes 

személyében is változás következik be mindenképp szükség lesz az együttműködési 

megállapodás módosítására. A nemzetiségi önkormányzat korábbi elnöke tisztségének 

megszűnése miatt munkakör átadás-átvételi eljárásra is sor fog kerülni az ide vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően, amelyet az alakuló ülést követően, de a választásokat követő 

harmincadik napig kell lebonyolítani. 

Kéri, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást az Njt 80. § (2) bekezdése alapján 

Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

30 napon belül. 

Ezen anyagot is a soron következő ülésre készítik elő.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Mezei Béla (1976) 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 egyetért azzal, hogy a DRNÖ elnöke részére adjanak megbízást arra vonatkozóan, hogy 

Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

30 napon belül gondoskodjon kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

27/2019.(X.25.) DRNÖ Kt. hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 

alapján megbízást ad az elnök részére, hogy Dévaványa Város Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 30 napon belül 

gondoskodjon. 

 

Felelősök: Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő: 30 napon belül 
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6. Napirendi pont 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pont megtárgyalására, 

amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló 

tájékoztató megvitatása. 

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy elkészítette a Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló előterjesztést.  

Elmondja, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

9. sz. melléklete I. pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzat a 2019. évben 

1.040.000,- Ft működési támogatásban, valamint 379.440,- Ft feladatalapú támogatásban 

részesült. A működési támogatást 2019. december 31. napjáig szükséges felhasználni, míg a 

feladatalapú támogatást 2020. december 31. napjáig. A működési bevételek sorát növelte 

továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat a Roma nemzetiségi 

kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatása keretében elnyert 1.200.000,- 

Ft-os összege. A pályázati összeg teljes egészében felhasználásra került a 2019. szeptember 

14. napján megtartott Roma délutánnal kapcsolatban, illetve 162.000,- Ft a feladatalapú 

támogatásból került átcsoportosításra a rendezvény megtartására.  

Az elmondottakra való tekintettel a 2019. évi feladatalapú támogatásból 212.000,- Ft 

felhasználható még 2020. december 31. napjáig. A működési támogatásból 424.000,- Ft 

felhasználható 2019. december 31. napjáig.  

A működési támogatás felhasználására vonatkozóan a jogszabály lehetőséget biztosít a 

nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, tagjának tiszteletdíj 

megállapítására. 

 A főkönyvelő elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

értelmében a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi 

önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, 

biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és 

tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 

gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.  

Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata minden szükséges tárgyi és személyi 

feltételt biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére, így a működési támogatásból lehetőség 

van az elnök és elnökhelyettes illetőleg a tag tiszteletdíjának megállapítására. 

Az Njtv. 109. § szakasza az alábbiak szerint rendelkezik a tiszteletdíj megállapításáról:  
 „(1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, 

valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg.” 

 „(3) A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, 

mint a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, 

ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi 

önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is 

tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

szerinti illetményalap hatszorosa, a természetbeni juttatás pedig az illetményalappal 

megegyező mértékű.” 

„(7) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj, 

valamint az országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított 

tiszteletdíj vagy illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.” 



 10 

„(9) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.” 

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; 

 a képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb összegű, mint a 77.300,- Ft x 0,3 = 

23.190,- Ft. 

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 tiszteletdíjairól való döntéshozatal tekintetében 

elsőként az elnök havi tiszteletdíját kell megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási 

alapul az elnökhelyettesi valamint a képviselői tiszteletdíj meghatározásához.  

Az előzetes egyeztetés szerint, ha az elnök részére 77.300,- Ft az elnökhelyettes részére 

75.000,- Ft; a tag részére pedig 23.190,- Ft havi összegű tiszteletdíj kerül megállapításra 

november 1-jétől november 30-ig, úgy annak költségvonzata az alábbiak szerint alakul: 

175.490,- Ft (bruttó összeg) x 1,175 = 206.201,- Ft. 2019. július 1. napjától kezdődően a 

szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %.  

Mindösszesen a működési támogatásból 206.201,- Ft összeg lenne tiszteletdíjra fordítva, így a 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyezteti a nemzetiségi közfeladat-ellátást.  

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló 

tájékoztatóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testületet. 

Aki elfogadja Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének háromnegyed 

éves helyzetéről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

28/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

költségvetés háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és 

elfogadja. 

 

Felelős:  Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – javasolja, hogy hozzanak döntést a tiszteletdíjak 

tekintetében.  

Szavazásra kéri a képviselő-testületet. 

Aki egyetért azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi 

közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, 2019. november 1. napjától 2019. november 30. 

napjáig az elnök részére 77.300,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

29/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül, 2019. november 1. napjától 2019. november 30. napjáig az 

elnök részére 77.300,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg.  

A testület természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

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

önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint 

intézkedjen annak számfejtéséről is. 

 

Felelősök: Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

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

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi 

közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, 2019. november 1. napjától 2019. november 30. 

napjáig az elnökhelyettes részére 75.000,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

30/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül, 2019. november 1. napjától 2019. november 30. napjáig az 

elnökhelyettes részére 75.000,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg.  

A testület természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

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

önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint 

intézkedjen annak számfejtéséről is. 

 

Felelősök: Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

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

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi 

közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, 2019. november 1. napjától 2019. november 30. 

napjáig a képviselő részére 23.190,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

31/2019.(X.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül, 2019. november 1. napjától 2019. november 30. napjáig a 

képviselő részére 23.190,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg.  

A testület természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

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

önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint 

intézkedjen annak számfejtéséről is. 

 

Felelősök: Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

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

 

 

Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése?  

Megadja a szót Kovács Attila Tamás elnökhelyettes részére.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a 

tegnapi nap folyamán Szarvasról kapott egy meghívót, a „Magyar Nemzeti Roma Platform” 

projekt keretében megrendezésre kerülő konferenciára, amelynek időpontja 2019.10.30., 

10:00-14:00. (A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Helyszín: Szarvasi Járási Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) 

A konferencia egyik szervezőjével beszélt, aki elmondta, hogy jó lenne, ha a képviselő-

testület új tagjai is részt vennének az eseményen. 

Többek között napirendre kerül a Roma Platform pályázat bemutatása és a felzárkóztatás-

politika aktuális kérdése is.  

Előadók lesznek a belügyminisztériumból is.  

Véleménye szerint szerencsés lenne részt venni a konferencián.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

 Mezei Béla (1976) a DRNÖ elnöke – megköszöni Kovács Attila Tamás elnökhelyettesnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése?  

 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az alakuló ülést 1330 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

         Mezei Béla (1976) 

a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

  

  Kovács Attila Tamás 

  a DRNÖ elnökhelyettese 


