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DV-668-6/2019. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

november 13-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza  

4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

   Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   

Távolmaradt:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

 

Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Gusztafik Anita   nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő  

 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen Kovács Attila Tamása DRNÖ elnökhelyettese nem 

jelent meg, aki jelezte távolmaradását.   

 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 2 fő. 

 

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. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról döntéshozatal. 

                               Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

4. 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. 
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

32/2019.(XI.13.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 

november 13-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó:  Czene Boglárka jegyző 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról döntéshozatal. 

                               Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

4. Bejelentések 

 

 

Mezei Béla 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. 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki 

ennek a feladatnak eleget tud tenni.  

Megkérdezi Mezei Bélát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Mezei Béla 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 

33/2019.(XI.13.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pontra, amely Dévaványa Város 

Önkormányzata és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amely helyiséghasználatra, a működési, a 

személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, 

gazdálkodási feladatok ellátására terjed ki. 

Az elnök megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére. 

Szarka Andrea aljegyző – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

27/2019.(X.25.) DRNÖ Kt. határozatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdése alapján megbízást adott az elnök részére, hogy Dévaványa Város 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 30 napon belül 

gondoskodjon. 

Az aljegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) 

bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival 

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

beszámolási feladatok ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 

önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. 

Az Áht. 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. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat 

harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési 

önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi 

nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 

feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. 

napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül 

felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 

megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 

A megállapodás jelenlegi módosítására a jogszabályi környezet változása miatt nincs szükség. 

A települési nemzetiségi önkormányzat nem jelezte módosítási igényét.  

A DRNÖ Képviselő-testülete 2019. október 25-én tartandó alakuló ülésén a 24/2019.(X.25.) 

DRNÖ Kt. határozatával Mezei Bélát választotta meg társadalmi megbízatású elnöknek, az 

együttműködési megállapodásban a személyi változás került módosításra.  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a megállapodást.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Köszöni a figyelmet.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek 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: 
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HATÁROZAT 

34/2019.(XI.13.) DRNÖ Kt.hat 

 

A 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 

kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és azt jóváhagyja a határozat melléklete szerint. 

 

Felelős: Czene Boglárka jegyző 

Határidő: azonnal 

Melléklet: 1 db Együttműködési Megállapodás 
 

 

2. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pontra, amely a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. 

Az elnök megadja a szót Szarka Andrea aljegyző részére. 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 26/2019.(X.25.) DRNÖ Kt. határozatával a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a) pontja alapján megbízatást adott az elnök részére, hogy 

a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról három hónapon belül gondoskodjon. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése értelmében az 

alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat megalkotja szervezeti és működési szabályzatát. 

Az előterjesztéshez mellékelve van a felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat, melyben 

a személyi változások kerültek módosításra.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni Szarka Andrea aljegyzőnek 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 Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásával a beterjesztett formában 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

35/2019.(XI.13.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az 1. melléklet szerinti tartalommal megalkotja. 

 

Felelősök: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

              Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  azonnal  

Melléklet:  Szervezeti és Működési Szabályzat 



 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a Dévaványai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról való 

döntéshozatal. 

A DRNÖ elnöke megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre szóló 

költségvetését az 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 Önkormányzat a költségvetés módosítását a 2019. évben első alkalommal a 

20/2019.(X.2.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 1.519.668,- Ft bevétellel és 

kiadással egyezően.  

A mai ülésen az idei költségvetés módosítására második alkalommal kerül sor. 

Az Önkormányzat 2019.09.30. napjáig történő költségvetés előirányzat módosítására 

vonatkozó javaslat a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 1.200.000,- Ft-ot jelent. 

A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:  

Bevételek: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírást hirdetett a Roma nemzetiségi 

kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására. A pályázat keretében a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.200.000,- Ft összeget nyert. A támogatás 

2019. szeptember 14. napján az önkormányzat által szervezett rendezvény keretein belül 

felhasználásra került.  

A költségvetés bevételi oldal előirányzatának módosítása mindösszesen 1.200.000,- Ft.  

Kiadások:  

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalon történő változását a bevételeknél már 

említett pályázaton elnyert támogatás indokolja. Az Önkormányzat az elnyert összegből 

egyéb külső személyi juttatások előirányzatának sorára (reprezentációs kiadás)  

298.231,- Ft-ot, valamint ezek járulékaira 142.710,- Ft-ot különített el. Továbbá 

készletbeszerzés soron 12.590,- Ft, szolgáltatási kiadások soron 764.023,- Ft, működési 

célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron 200.152,- Ft növekedés látható, 

amely mind a rendezvénnyel kapcsolatos kiadásokat foglalja magában (vendégétkeztetés, 

zenei szolgáltatás, bérleti díj, anyagbeszerzés). A kulturális rendezvény megtartásával 

kapcsolatosan felmerült kiadások figyelembevételével 217.706,- Ft-tal csökkent a 

tartalékok sora.   

A költségvetés kiadási oldal előirányzatának módosítása mindösszesen 1.200.000,- Ft.   

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Mezei Béla 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 2019. évi költségvetés módosításával a határozati javaslatban 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: 
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

36/2019.(XI.13.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  5/2019. (I. 30.) 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: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi 

és kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2019. január 1. és szeptember 30-a között kapott támogatásértékű bevételek 

előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 

1. pontjában megállapított  

 

módosított kiadási főösszegét    2.719.668,- Ft-ban 

módosított bevételi főösszegét  2.719.668,- 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 a 

személyi juttatások sorát növeli 298.231,- Ft összeggel. 

5.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát növeli 142.710,- Ft 

összeggel. 

6.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi 

kiadások sorát növeli 976.765,- Ft összeggel. 

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

működési célú kiadások sorát csökkenti 217.706,- Ft összeggel.  

8.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a 

működési célú támogatások államháztartáson belülről sorát növeli 1.200.000,- Ft 

összeggel. 

 

Felelős: Mezei Béla a DRNÖ elnöke              

Határidő:  azonnal  
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1. melléklet 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 36/2019.(XI.13.)  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 

Felhalmozási 

bevételek 

Maradvány 

igénybevé- 

tele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2.619.440 
 

0 
  

100.228 2.719.668 

 

2. melléklet 

 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 36/2019.(XI.13.) 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 

Lét- 

szám Személyi 

juttatás 

Munka- 

adókat 

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 

741.931 322.800 1.076.765 
  

578.172 2.719.668 
  

2.719.668  
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4. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 

tartalmazza. 

Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei évben is szeretnének a roma 

gyermekeknek mikuláscsomagot készíteni és azt egy kis ünnepség keretében átadni részükre. 

Továbbá elmondja, hogy a településen kívül, az útszélén, árokpartokon nagyon sok helyen 

szemét van elhelyezni, zsákokban, dobozokban, vagy akár szétszórva. Ezek begyűjtésében, 

összeszedésében szívesen segítséget nyújtanak.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy minden év tavaszán meghirdetésre és 

megvalósításra kerül a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” önkéntes 

mozgalom. Az önkormányzat is részt vesz a mozgalomban. A mozgalomban való 

részvételhez regisztráció szükséges. Lehetőség van arra is, hogy a DRNÖ regisztrál, vagy 

csatlakozik az önkormányzathoz. Zsákokat és kesztyűket a szemétgyűjtéshez a mozgalom 

keretében biztosítanak.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni az aljegyzőnek a tájékoztatást.  

Tudomása van arról, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak lehetősége 

volt korábban arra, hogy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban részt vegyen. A 

jövőben szeretnének közfoglalkoztatási programban részt venni. Természetesen, ha erre lesz 

lehetőség.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy valóban volt lehetősége a nemzetiségi 

önkormányzatnak közfoglalkoztatási programban részt venni. Az elmúlt évben erre már nem 

volt lehetőség. A mintaprogramokban egyre kevesebb létszám foglalkoztatására van lehetőség 

ezzel az a cél, hogy az emberek visszakerüljenek a munkavilágába.    

Szarka Andrea aljegyző – javasolja, - mivel egy új összetételű képviselő-testületről van szó - 

egyeztessenek időpontot a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

osztályvezetőjével és kérjenek tájékoztatást, segítséget ez ügy tekintetében.  

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – megköszöni az aljegyzőnek és a főkönyvelőnek az 

elmondottakat.  

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek még bejelentése, hozzászólása? 

 

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

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 1000 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

 

Mezei Béla 

   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

 


