
 1 

DV/543-6/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

október 14-én megtartott rendkívüli ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 

4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

    

 Távolmaradt:   Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

 

Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  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 Mezei Béla  nemzetiségi önkormányzati képviselő nem 

jelent meg, aki távolmaradását jelezte.  

 

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. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a Roma Polgárjogi 

Szövetséggel (5520 Gyomaendrőd, Fő u. 80.). 

 Előadó:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

2. Döntéshozatal a roma kulturális program megvalósításáról. 

 Előadó:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

3. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztatás köztartozás megfizetésével, valamint a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő ismételt regisztrálással kapcsolatban. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

 

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. 
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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 

35/2020.(X.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

14-ei rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal a Roma Polgárjogi 

Szövetséggel (5520 Gyomaendrőd, Fő u. 80.). 

 Előadó: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

2. Döntéshozatal a roma kulturális program megvalósításáról. 

 Előadó: Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

3. Bejelentések 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztatás köztartozás megfizetésével, valamint a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő ismételt regisztrálással kapcsolatban. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző 

 

 

 

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. 

Kovács Attila Tamást a DRNÖ elnökhelyettesét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek 

a feladatnak eleget tud tenni.  

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

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

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

Aki egyetért Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettesének 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 

36/2020.(X.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila 

Tamást a DRNÖ elnökhelyettesét 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 pont megtárgyalására, amely 

együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos.  

Az elnök elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 

megállapodást kíván kötni a Roma Polgárjogi Szövetséggel (5520 Gyomaendrőd, Fő út 80. 

képviseli: Szécsi Zsolt elnök) 2020. október 15-től 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra.  

Az együttműködési megállapodás az alábbi területekre terjed ki: 

 A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés. 

 Két vagy többoldalú (közös) programok (pályázatok) összehangolása, 

szervezése, lebonyolítása. 

 Kapcsolattartás a médiával, összehangolt marketing tevékenység alkalmazása, 

                        Honlap és hírlevél működtetése, és a tevékenységek dokumentálása. 

 Az egyes partnerek tevékenységének bemutatása, tapasztalatcsere. 

 Különböző pályázati források felkutatása, pályázati tanácsadás megszervezése. 

Az Együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Az elnök a napirend kapcsán ennyit kívánt elmondani.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Roma Polgárjogi 

Szövetséggel 2020. október 15-től 2020. december 31-ig vonatkozó időszakra kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

         

HATÁROZAT 

37/2020.(X.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

Roma Polgárjogi Szövetséggel (5520 Gyomaendrőd, Fő u. 80. sz., képviseli: Szécsi 

Zsolt elnök) Együttműködési Megállapodást köt – 2020. október 15-től – 2020. 

december 31-ig vonatkozó időszakra – annak érdekében, hogy a magyarországi romák 

identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.  

Az együttműködési megállapodás főbb területei: 

 A felek közötti információáramlás, kapcsolatépítés. 

 Két vagy többoldalú (közös) programok (pályázatok) összehangolása, 

szervezése, lebonyolítása. 

 Kapcsolattartás a médiával, összehangolt marketing tevékenység alkalmazása, 

                        Honlap és hírlevél működtetése, és a tevékenységek dokumentálása. 

 Az egyes partnerek tevékenységének bemutatása, tapasztalatcsere. 

 Különböző pályázati források felkutatása, pályázati tanácsadás megszervezése. 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mezei 

Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő:  2020. október 15. 
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2. Napirendi pont 

 

Mezei Béla a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amelynek 

keretében döntést szükséges hozniuk a roma kulturális program megvalósításáról. 

Elmondja, hogy 2020. október 24-én 13 órai kezdettel kulturális programot terveznek 

megvalósítani a Civil Házban.  

A programon résztvevők megismerhetik a roma nemzetiség múltját „A cigányok eredete – 

Honnan jöttünk?” címmel. A műsor előadója Szécsi Zsolt a Roma Polgárjogi Szövetség elnöke 

lesz.  

A Roma gasztronómia ápolása keretében cigány ételek kerülnek elkészítésre, továbbá a 

gyermekeknek kézműves foglalkozásra lesz lehetőségük.   

A kulturális program megvalósítására mindösszesen 68.374,- Ft-ot terveznek fordítani a 2020. 

évi feladatalapú támogatás terhére. 

Az elnök a napirend kapcsán ennyit kívánt elmondani.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a kulturális program megtartásával az elhangzottak alapján kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

         

HATÁROZAT 

38/2020.(X.14.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

roma kulturális programot tart „A cigányok eredete – Honnan jöttünk” címmel 

melynek keretében a roma gasztronómia jegyében a roma hagyományok ápolásáért 

roma ételeket főz, a gyerekek részére kézműves foglalkozást tart.  

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy 

dönt, hogy a program megvalósításához 68.374,- Ft-ot különít el a 2020. évi 

költségvetésében a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Felelős:  Mezei Béla elnök  

Határidő:  értelem szerint 

Melléklet: 1. Szakmai leírás  

          2. Pénzügyi kimutatás 
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1. melléklet 

 

 

 

Szakmai leírás 
 

„A cigányok eredete – Honnan jöttünk” című programhoz 

 

A kulturális program keretében megismerhetjük a cigányok származását, vándorlását; a cigány 

nyelvjárást, a cigány hagyományokat, életmódjukat; a cigányság megjelenését hazánkban.  

A rendezvényen a Nemzetiségi Önkormányzat gasztro-történeti programmal, főzéssel 

kedveskedik a résztvevő közönségnek.  

Lehetőség nyílik egy kis ételkóstolásra, valamint roma ételek receptcseréjére, hogy a megismert 

roma ételek otthon is elkészíthetőek legyenek.  

A rendezvény keretében a gyermekek számára kézműves foglalkozás kerül megtartásra. 

 

Rendezvény időpontja: 2020. 10. 24. 13.00 óra 

Kiemelt előadó: Szécsi Zsolt a Roma Polgárjogi Szövetség elnöke  

Helyszín: Civil Ház (Dévaványa, Kossuth u. 11.) 

 

 

A programra várjuk a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.  

 

 

 

 

2. melléklet 

 

 

 

Pénzügyi kimutatás 
 

„A cigányok eredete – Honnan jöttünk” című programhoz 

 

 

Üdítők, főzéshez alapanyagok vásárlása: 47.252,- Ft           =>  47.252,- Ft 

Reprezentációs kiadások járulékai (szochó, szja): 9.000,- Ft + 8.000,- Ft     =>  17.000,- Ft 

Készletbeszerzés (műanyag pohár, tányér, villa, szalvéta stb.) 4.122,-Ft     =>    4.122,- Ft 

Előadó díja: 0,- Ft            =>           0,- Ft 

 

A kulturális program tervezett összes kiadása mindösszesen :  68.374,- Ft 
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3. Napirendi pont 

 

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

tartalmazza.  

 

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 925 órakor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

Kovács Attila Tamás 

a DRNÖ elnökhelyettese 

 


