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DV/543-7/2020. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

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

október 28-án megtartott rendes 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:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

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

2 fő. 

 

A DRNÖ elnökhelyettes javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, 

ismerteti azokat: 

 

1. Elnöki beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történtekről.  

Előadó:   Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. 

módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. Bejelentések 

 

 

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: 
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HATÁROZAT 

40/2020.(X.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

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

28-ai rendes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Elnöki beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történtekről.  

Előadó:   Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. 

módosításáról szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:   Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. 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 

41/2020.(X.28.) 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 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér az első napirendi pont 

megtárgyalására, amelyben tájékoztatást ad a legutóbbi ülés óta történt fontosabb 

eseményekről.  

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a 37/2020.(X.14.) DRNÖ Kt. határozattal 

úgy döntöttek, hogy a Roma Polgárjogi Szövetséggel (5520 Gyomaendrőd, Fő u. 80. sz., 

képviseli: Szécsi Zsolt elnök) Együttműködési Megállapodást kötnek – 2020. október 15-től – 

2020. december 31-ig vonatkozó időszakra – annak érdekében, hogy a magyarországi romák 
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identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják. A Képviselő-

testület megbízta Mezei Béla elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  

Az együttműködési megállapodás a testület döntése értelmében a megadott határidőben 

aláírásra került.  

 

Elmondja, hogy a testület döntése értelmében 2020. október 24-én Roma kulturális délutánt 

tartottak, amelyről szakmai és pénzügyi beszámolót készített Szűcs Mariann főkönyvelő. 

Az elnökhelyettes megadja a szót a főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  

Elmondja, hogy a 2020. október 24-én megrendezett Roma kulturális délután szakmai és 

pénzügyi beszámolóját elkészítette.  

A nemzetiségi  kultúra megőrzése, ápolása és terjesztése mindannyiuk közös feladata.  

Így került megrendezésre a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. október 

24-én 13 órai kezdettel a roma kulturális délután a Civil Házban.  

A higiéniai szempontokat figyelembe véve a COVID-19 vírusra való tekintettel a megjelent 

vendégek érkezéskor a Civil Ház kapujánál védőmaszkot kaptak, valamint kézfertőtlenítő is 

biztosításra került.  

Az elnök köszöntő beszéde után a kulturális program keretében Szécsi Zsolt a Roma Polgárjogi 

Szövetség elnökének előadásán vehettek részt a megjelentek. Az előadás a roma nemzetiség 

múltját mutatta be az érdeklődőknek „A cigányok eredete – Honnan jöttünk?” címmel.  

Az előadáson elhangzottak alapján a látogatók megismerhették a cigányok származását, 

vándorlását, a cigány nyelvjárást, a cigány hagyományokat, életmódjukat, a cigányság 

megjelenését Magyarországon.   

A rendezvény keretén belül az Önkormányzat gasztronómiai programmal is készült, így került 

sor a roma hagyomány szerinti csülkös pacal elkészítésére és bokoji (cigány kenyér) sütésére 

is, amelyet a jelenlévők szívesen fogyasztottak.  

A Nemzetiségi Önkormányzat a gyermekekre is gondolt, hiszen számukra rajzolási, színezési, 

gyöngyfűzési lehetőség volt biztosítva. 

A kulturális délután sikeresen zajlott. Az Önkormányzat feladatának érzi a nemzetiségi 

kultúra és hagyományok ápolásának megőrzése és terjesztése érdekében a Dévaványán és a 

környező településen élő romák, illetve roma családok összetartását. 

A rendezvényen 60-65 fő vett részt. 

 

A rendezvény megvalósításához szükséges forrást Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletének I. 2. pontja biztosította. 

 

A kulturális délután megrendezésével kapcsolatos felmerült költségek:  

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 kiadása mindösszesen:  68.374,- Ft 

Röviden ennyiben kívánt tájékoztatást adni a jelenlévők számára.  

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek 

az elmondottakat.  

Az elnökhelyettes elmondja, hogy a Roma kulturális délután során készült fényképfelvételek 

egy része a jegyzőkönyvhöz van csatolva. 

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  

Az első napirend tárgyalását lezárja.  
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2. Napirendi pont 

 

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

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. módosításáról szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Az elnökhelyettes megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.  

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen jelenlévőket. 

Elmondja, hogy az előterjesztésben fel van sorolva, hogy milyen tényezők indokolják a 

költségvetés módosítását, valamint az előirányzat módosítás jogszabályi alapja is. 

Az előterjesztéshez csatolásra került a rendelettervezet, valamint a bevételi és kiadási 

táblázatok, amelyekből jogcímenként látható a módosítási javaslat.  

Elmondja, hogy a módosítási javaslat 186.894 eFt előirányzat növekedésre vonatkozik 

bevételi, kiadási oldalon egyaránt.  

A javaslat elfogadásával a 2020. évi költségvetési rendelet főösszege 3.307.931 eFt-ról 

3.494.825 eFt-ra módosul. 

A módosítás érinti az önkormányzatot és a hivatalokat is.  

Az Önkormányzatnál nő az előirányzat 171.503 eFt-tal, a Közös Hivatalnál csökken  

1.724 eFt-tal, a Dévaványai Általános Művelődési Központnál nő az előirányzat 36.320 eFt-

tal, a Margaréta Intézmény esetében emelkedik az előirányzat 14.608 eFt-tal. 

A módosítás több tételt érint, amit most nem kíván felsorolni. Az előterjesztés részletes, 

abban láthatják a módosításokat.  

Röviden szól a bértámogatásokról. 

A bevételi oldalon főképpen működési és felhalmozási támogatások miatt módosítottak. 

Elmondja, hogy a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 

96.087 eFt-ról 205.179 eFt-ra emelkedik. Ebből: 

 Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújításának támogatása  30.000 eFt 

 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítésének támogatása    3.539 eFt 

 Esély otthon EFOP pályázat támogatása           847 eFt 

 Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása pályázat támogatása  74.706 eFt 

Összesen:        109.092 eFt 

A képviselő-testület döntött ingatlanok értékesítéséről, az ezekből származó bevétel is növeli 

az előirányzatot. A közhatalmi bevételeken csökkentettek 6,5 millió forinttal. Történt egy 

nagyobb összegű iparűzési adó visszautalás. 

A kiadási oldalon személyi juttatásokat, járulékokat volt szükséges módosítani. A bevételek 

miatt is módosítani kellett, hiszen meghatározott céllal kaptak támogatásokat, amelynek a 

kiadási oldalon is meg kell jelennie. Szól az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásáról, a 

nyári diákmunkások juttatásairól, azok járulékairól. A dologi kiadások, valamint a 

beruházások, felújítások összegei is módosultak. 

A költségvetés második módosításával a Képviselő-testület a feladatok ellátásához 2020. évre 

az engedélyezett létszámot 190 főben határozta meg, a közfoglalkoztatottak engedélyezett 

létszáma 151 fő volt. Az Önkormányzatnál 2 fővel nő az átlagos statisztikai létszám a 

DÁMK-tól 2020. július 1-jétől áthelyezett 3 fő munkavállaló miatt, így az engedélyezett 

összes létszám 192 főre módosul. A nyári diákmunkában foglalkoztatottak átlagos statisztikai 

létszáma 1 fővel emeli a létszámot. A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma nem 

változik. 

A DÁMK-nál a közfoglalkoztatottak létszámát 3 fővel, a nyári diákmunka miatt a létszámot 8 

fővel szükséges megemelni. 

A bevételek és a kiadások az előterjesztésben részletezve vannak.  

Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat. 

A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni az irodavezetőnek az 

elmondottakat.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót a következő határozattal: 

 

HATÁROZAT 

42/2020.(X.28.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020.09.30-ai állapot 

szerinti módosításáról szóló tájékoztatót. 

 

 Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

Határidő: - 
 
 

(Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) 

önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 
 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – 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 - 

 

 

 

Kovács Attila Tamás 

a DRNÖ elnökhelyettese 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselő 


