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DV/543-1/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

január 27-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza  

4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

   Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   

 

Távolmaradt:  Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

 

 

Meghívottak:   Czene Boglárka  jegyző 

Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő  

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – köszönti a megjelenteket, az ülést 

megnyitja. 

Az elnökhelyettes elmondja, hogy a mai ülésen Mezei Béla a DRNÖ elnöke nem jelent meg, 

aki távolmaradását jelezte.  

Az elnökhelyettes megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma:  

2 fő. 

 

 

A DRNÖ elnökhelyettese 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 2020. évi költségvetésének 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina Gazdálkodási irodavezető 

 

3. Együttműködési megállapodások megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

4. Bejelentések 
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A DRNÖ elnökhelyettese 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 

1/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 

27-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

       Előadó: Czene Boglárka jegyző 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina Gazdálkodási irodavezető 

 

3. Együttműködési megállapodások megkötéséről döntéshozatal. 

Előadó: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

4. Bejelentések 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – 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. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – 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 

2/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér az első napirendi pontra, amely 

Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Az elnökhelyettes megadja a szót Czene Boglárka jegyző részre. 

Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát jogszabály írja elő.  

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

A legutóbbi felülvizsgálat a választásokat követően, a 2019. november 13-án megtartott 

ülésen történt meg.  

A jegyző elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának vezetője 

tájékoztatást adott arról, hogy a 2020-as évben sor fog kerülni az együttműködési 

megállapodás ellenőrzésére a tekintetben, hogy megfelel-e a jogszabályban előírt 

feltételeknek.   

Kisebb módosításokat eszközöltek a megállapodásban.  

Elmondja, hogy megállapodás alapvető módosítását az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 2020. január 1-i módosítása alapozta meg, miszerint a 

nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás hatósági szerződésnek minősül és ennek 

megfelelően  az Ákr. 92. §-ban – a hatósági szerződésre vonatkozó előírások – szabályozottak 

átültetése válik szükségessé. 

A tartalmában változás nem következett be. 

A hatósági szerződésben újként szerepel, hogy az Önkormányzat a www.devavanya.hu 

honlapján, ingyenes, önálló, elektronikus felhasználói felületet biztosít a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére (honlap) annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat eleget 

tehessen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének. 

A jegyző röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  

Köszöni a figyelmet.  

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

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnökhelyettese szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a hatósági szerződésben foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

3/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévaványai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználat, az alapvető 

személyi, tárgyi feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyában 

kötendő és 2020. február 1-jétől hatályos, jelen határozat mellékletét képező 

hatósági szerződést. 

 

Felelősök:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  2020. február 1. 

Mellékelt:   hatósági szerződés  
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2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a második napirendi pont 

megtárgyalására, amely Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

megtárgyalása és véleményezése. 

A DRNÖ elnöke megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy elkészült Dévaványa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése. 

Az irodavezető elmondja, hogy a Képviselő-testület az előzetes költségvetést a 2019. 

novemberi ülésén tárgyalta, amely még működési hiányt, valamint fejlesztésit is tartalmazott.  

Ismert, hogy működési hiányt nem lehet tervezni.  

Az írásos anyagban szerepel, hogy az előzetes költségvetéshez képest milyen változások 

történtek.  

A központi támogatások kiközlésre kerültek, amelynek segítségével a működési hiány 

nullázódott. Ezen támogatás még nem végleges, mivel az önkormányzati hivatalok 

támogatásánál csak a 2019. évit lehetett beépíteni, egészen addig, amíg a hivatalok 

törzskönyvezését nem fogják megtenni, amely várhatóan februárban történik meg. Tehát a 

végleges hivatali támogatás módosítással fog bele kerülni a költségvetésbe.  

A módosítások után a költségvetés bevételi főösszege 1.467.892 eFt, a kiadási 2.914.184 eFt. 

A különbözetből 721.352 eFt a pályázatokra kiutalt támogatásból el nem költött rész. Hiány 

nem tervezhető, ezért az 1.446.292 eFt különbözet a várható maradványból kerül 

kiegyenlítésre. A forrás hiány 724.940 eFt a felhalmozások területén jelentkezik. 

Az irodavezető röviden ennyit kívánt elmondani a költségvetés kapcsán.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni Faragóné Barz Krisztina 

gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnökhelyettese szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki jóváhagyólag elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

évi költségvetéséről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

4/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

költségvetéséről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

(Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 

anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a harmadik napirendi pont 

megtárgyalására, amely együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatos.  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni 

a következő szervezetekkel, a határozati javaslatban szereplő célokkal:  

1. Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11.) 

2. Hagyományőrző Nők Egyesülete (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11.) 

3. Dévaványai Folkműhely Egyesület (5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6.) 

4. Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33.) 

5. Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 

6. Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 

7. Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5540 Szarvas, Arató P. u. 1/1.) 

8. Körösnagyharsány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5539 

Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.) 

9. Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.) 

10. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5600 

Békéscsaba, Szent István tér 8.) 

11. Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.) 

12. Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5801 Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 176.) 

13. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 

1. sz.) 

14. Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5624 Doboz, Kossuth tér 3.) 

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 a Nagycsaládosok 

Dévaványai Egyesületével 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 

5/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületével Együttműködési Megállapodást köt 2020. 

január 1-től – 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki: 

A megállapodás célja: 

Közös programok szervezése az egymást megismerés, megértés irányelvét szem előtt 

tartva, melyek hozzájárulnak a roma közösség szociális, mentális és kulturális 

fejlődéséhez, ezzel is erősítve a közösséghez való tartozásukat.  

Az együttműködés elősegíti a nemzetiségi kulturális örökségének megőrzését, a 

különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.  

A megállapodás tárgya: 

A felek megállapodnak, hogy kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein 

(Roma nap, Családi nap, Gyermek nap, kézműves foglalkozások), ezeket saját 

köreikben népszerűsítik. Az Egyesület a Roma napon a Gyermek Játszóház 

lebonyolításával segíti a DRNÖ-t. A DRNÖ pedig a kézműves foglalkozás, a Családi 

nap lebonyolításában segíti az Egyesületet megosztva/bemutatva az Egyesület 

tagjaival/tagjainak hagyományaikat.  
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Hagyományőrző Nők 

Egyesületével 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 

6/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Hagyományőrző Nők Egyesületével Együttműködési Megállapodást köt 2020. január  

1-től – 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki: 

A megállapodás célja: A megállapodást a felek annak érdekében kötik, hogy a 

magyarországi romák identitásukat megőrizzék, hagyományaikat megismerjék és 

továbbadják. 

A megállapodás tárgya:  

 A felek közti 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 Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Dévaványai Folkműhely 

Egyesülettel 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 

7/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Dévaványai Folkműhely Egyesülettel Együttműködési Megállapodást köt 2020. január 1-

től – 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki: 
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A megállapodás célja: A megállapodást a felek 2020. évre kötik annak érdekében, hogy a 

magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományaikat megismerjék és 

továbbadják. 

A megállapodás tárgya:  

 A felek közti információ áramlás, 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 Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Kötegyán Község 

Települési Roma 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 

8/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési 

Megállapodást köt 2020. január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 
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Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Békés Megyei Roma 

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 

9/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 2020. 

január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Budavári Roma 

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 

10/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 
2020. január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Szarvas Város Roma 

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 

11/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 
2020. január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Körösnagyharsány 

Község Roma 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 

12/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Körösnagyharsány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési 

Megállapodást köt 2020. január 1-től – 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a 

főbb területekre terjed ki: 
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 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 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Sarkadi Roma 

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 

13/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 2020. 

január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Roma 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: 
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HATÁROZAT 

14/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési 

Megállapodást köt 2020. január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Gyomaendrőd Roma 

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 

15/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Gyomaendrőd Roma Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési 

Megállapodást köt 2020. január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 
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Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Mezőkovácsháza Város 

Roma 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 

16/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési 

Megállapodást köt 2020. január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Füzesgyarmati Roma 

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 

17/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 
2020. január 1-től – 2020. 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, 
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 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Dobozi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal 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 

18/2020.(I.27.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 2020. 

január 1-től – 2020. 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, 

 Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei Béla 

elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  döntést követően 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a 

bejelentéseket tartalmazza.  

Elmondja, hogy a decemberi testületi ülésükön szó volt arról, hogy az idei évben szeretnének 

10 főt foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében. A foglalkoztatási osztállyal fel fogják venni 

a kapcsolatot.  

A decemberi testületi ülésen szó volt eszközök beszerzéséről is, amely megtörtént. Elmondja, 

hogy 2 db mobiltelefont és egy kerékpárt vásároltak.  

Röviden ennyit kívánt elmondani a bejelentések napirend kapcsán.  
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A DRNÖ elnökhelyettese 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 920 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

         a DRNÖ elnökhelyettese 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

   

Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

 

 


