II-2/500/2008. ikt. sz.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. január 25.-én megtartott rendkívüli ülésén Dévaványa, Hősök tere 1.
szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében.

Jelen vannak:

Nagy József Attila
Kovács Zsolt
Janovics Ottilia

elnök
elnökhelyettes
kisebbségi önkormányzati képviselő

Csömör Ágostonné
Bakos János

kisebbségi önkormányzati képviselő
kisebbségi önkormányzati képviselő

Távol maradt:

Meghívottak:
Pap Tibor polgármester, Balogh Csilla jegyző,
irodavezető, Csatári Terézia igazgatási irodavezető

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási

Nagy József Attila - elnök köszönti a megjelenteket és a Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat ülését megnyitja megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő kisebbségi
képviselők létszáma 3 fő, az ülés határozat képes. Tájékoztatja a testületet, hogy Csömör
Ágostonné és Bakos János kisebbségi önkormányzati képviselő bejelentette, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására.
Napirendi javaslat:
1. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási feladat-ellátás,
intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve -2008-2012- véleményezése.
Előadó: Csatári Terézia igazgatási irodavezető
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetés
megtárgyalása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetés véleményezése.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
4. Bejelentések.
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Nagy József Attila - elnök kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi
javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
1/2008. (I. 25.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. január 25.-ei rendkívüli ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el.

a

1. Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási feladat-ellátás
intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve -2008-2012- véleményezése.
Előadó: Csatári Terézia igazgatási irodavezető
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetés
megtárgyalása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
3. Dévaványa Város Önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetés véleményezése.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
4. Bejelentések.
Felelős: Határidő: Nagy József Attila - elnök A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 30/F. (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül
jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja.
Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki
ennek a feladatnak eleget tud tenni bármikor.
Nagy József Attila - elnök megkérdezi Janovics Ottilia képviselőt, hogy elfogadja-e a
megbízatást.
Janovics Ottilia - kisebbségi önkormányzati képviselő megköszöni a bizalmat és elfogadja a
megbízatást.
Nagy József Attila - elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Janovics
Ottila megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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HATÁROZAT
2/2008. (I. 25.) CKÖ Kt.hat.
A
Dévaványai
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült
jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.
Felelős: Határidő: -

1./Napirendi pont:
Nagy József Attila - elnök rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a DévaványaEcsegfalva
Intézményfenntartó
Társulás
Közoktatási
feladat-ellátás,
intézményhálózat - működtetési és Fejlesztési terve -2008-2012- véleményezése.
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, az
tegye meg, egyben elfogadásra javasolja a tervet.
Megadja a szót Csatári Terézia igazgatási irodavezetőnek a napirendi pont előadójának.
Csatári Terézia – igazgatási irodavezető a közoktatási törvényben foglaltak szerint lett
elkészítve és felülvizsgálva a város közoktatási intézkedési terve, de 2007. évben a város
nevelési-oktatási intézmény rendszerében változás történt, ezért kell a korábban elfogadott
intézkedési tervet módosítani.
Egyik változás: az önkormányzat az Eötvös József Gimnázium és Szakiskolát 2007. július 1.től átadta megyei fenntartásba.
Másik változás: Dévaványa és Ecsegfalva 2007. augusztus 1.-jétől intézményfenntartó
társulást hoztak létre. A társulás fenntartásában működő Általános Művelődési Központ látja
el a két település óvodáztatási és általános iskoláztatási feladatait.
A közoktatási törvényben foglaltak szerint ha a helyi önkormányzat az óvodai, általános
iskolai nevelésről és oktatásról részben vagy egészben nem saját intézményfenntartással
gondoskodik, az önkormányzati intézkedési tervben kell meghatározni, hogy milyen módon
tesz teleget a törvényben meghatározott kötelezettségének.
Intézkedési tervet azzal a helyi önkormányzattal kell közösen elkészíteni, amelyik által
fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el a területén élők tekintetében a kötelező
felvételt biztosító óvoda, illetve iskola feladatait, ezek alapján a közoktatási intézkedési tervet
Ecsegfalva községgel együtt kell készíteni.
További feladat, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek/tanulóknak a többi
tanulóhoz viszonyított arányát át kell tekinteni az intézkedési tervkészítőjének. Ebből adódóan
ha az óvodai nevelés biztosított 2008. szeptember 1.-jétől gondoskodni kell arról, hogy a
halmozottan hátrányos gyermekek 3 éves koruktól igénybe tudják venni az óvodai nevelést.
2010. augusztus 31.-ig pedig valamennyi óvodai neveléssel kapcsolatos szülői igényt
teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni.
Az intézkedési tervbe a jelzett módosítások beépítésre kerültek, az intézkedési terv
felülvizsgálata 2007. december 29.-én megtörtént.
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A helyi önkormányzatnak a törvényi előírásban foglaltak szerint be kell szerezni a fővárosi,
megyei önkormányzat szakvéleményét abban a kérdésben, hogy a az önkormányzati
intézkedési terv összhangban áll-e a fővárosi, megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.
Amennyiben a helyi önkormányzat intézkedési terve, illetve módosítása a szakvéleményben
foglaltak szerint nem áll összhangban, a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel az elfogadásához
minősített többségre van szükség.
Ebből adódóan az intézkedési terv megküldésre került 2008. január 3.-án Békés Megye
Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala Intézményfelügyeleti Osztályára.
Janovics Ottilia – egyetért az intézkedési tervben foglalt módosításokkal és elfogadásra
javasolja.
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra
javasolja az ismertetet tervet, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
3/2008. (I. 25.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra
javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a DévaványaEcsegfalva
Intézményfenntartó
Társulás
Közoktatási
feladat-ellátás,
intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervet –2008-2012(Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási feladat-ellátás
intézményhálózat.müködtetési és Fejlesztési Terv – 2008 – 2012 – a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Felelős:
Határidő: 2./Napirendi pont:
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetés megtárgyalása,
kéri, akinek van hozzászólása, a napirenddel kapcsolatban, tegye meg.
Megadja a szót a napirendi pont előadójának Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezetőnek.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2007. december14-én a 2008. évi előzetes költségvetési koncepcióját az akkor
rendelkezésre álló ismeretek, adatok alapján. Jelenleg még számszerűsíteni nem lehet azt,
hogy melyik önkormányzat pontosan mennyi általános működési támogatásban részesül,
2008. január 31.-ig kerül kiközlésre.
A kiadási oldalt a rendelkezésre álló forrás határozza meg, ami szűkös, 2008 évtől
átrendeződött a fix támogatás, a központi költségvetésből lehívható támogatást a 375/2007.
(XII.23.) kormányrendelet szabályozza a kisebbségi önkormányzatoknak a központi
költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről.
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A kisebbségi önkormányzat részére lehívható támogatás feladatarányos és el kell vele
számolni. A korábbi évek fix összegű támogatásából automatikusan felhasználási kötöttség
nélkül 75 % illeti meg az önkormányzatot, a 25 %-ra pályázni kell és a pályázat feladatra szól.
A pályázat benyújtásának határideje 2008. február 1., a pályázat benyújtása folyamatban van.
Az előzetes költségvetés a beadott igényeket teljes összegben tartalmazza.
2007. évi adatokkal készült el az előzetes költségvetése a kisebbségi önkormányzatnak, ami
640.000,- Ft központi költségvetésből lehívható támogatás és hozzá ugyanannyi a települési
önkormányzati támogatást tartalmaz, a települési önkormányzati támogatás megadása nincs
döntéssel megalapozva, mivel az egyeztetések folyamatban vannak azért, mert a költségvetés
nincs egyensúlyban.
Tervezet szinten a kisebbségi önkormányzat forráslehetősége 1.280.000,-Ft.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kötelezettséggel vállalt kiadása, ami korábbi
döntésén alapul, a tiszteletdíj.
Az éves kihatása 1.164.000,-Ft., az előzetes költségvetésben a rendelkezésre álló forrás ezzel
a vállalással elfogyott. A további igények még a kisebbségi önkormányzat által elfogadott
2008. évre szóló programok kiadása.
A kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének dönteni kell, rangsorolni és meghatározni,
a forrás oldalát, hogy a további igényeket milyen forrásból kívánják megvalósítani.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes bevétele várhatóan az előzetes
költségvetése alapján 1.280.000,-T, az összes kiadás pedig 2.215.000,-Ft, a hiány 935.000,-Ft.
A kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének dönteni kell, hogyan kívánja megteremteni
a költségvetés egyensúlyát.
Kéri, hogy a 2008. évre tervezett feladatokat gondolják át, hogy miként lehetne csökkenteni a
kiadásokat, illetve, hogy lehetne bevételt növelni, mivel 935.000,-Ft forráshiány van.
A forráshiány miatt nem lehet költségvetést készíteni, át kell tekinteni a programot, úgyhogy a
kiadási és bevételi oldal egyenlő legyen.
Nagy József Attila – elnök a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének tudomása van
arról, hogy a kisebbségi önkormányzatok részére a támogatás összegét megemelték 2008.
évben, de feladatarányosan megosztották, ezért csak a támogatás összegének 75 %-a illeti
meg a kisebbségi önkormányzatot és 25 %-ra pedig pályázni a kell, hogy 2008 évben milyen
feladatokat szeretnének végrehajtani, felvállalni. Reméli, hogy a Dévaványai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat több támogatást kap, mint 2007. évben.
Az állami támogatásra számíthat a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, de arról
még nincs tudomásuk, hogy a települési önkormányzat részéről, milyen összegű
támogatásban részesülnek, a személyi juttatások, a tiszteletdíj változni fog.
Kovács Zsolt – elnökhelyettes a tiszteletdíjakat csökkenteni kellene, a dologi kiadások
megtartása mellett, amennyiben mégis szükséges a dologi kiadások összegének csökkentése,
javasolja, hogy erről a következő képviselő-testületei ülésén döntsenek.
Bejelenti, hogy lemond a részére megállapított tiszteletdíjról.
Balogh Csilla – jegyző a cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete nem személyre
szólóan állapítja meg a tiszteletdíjat, hanem általánosságban, a képviselők részére állapíthat
meg tiszteletdíjat vagy nem.
Kovács Zsolt – elnökhelyettes kérdezi, hogy már most kell határozni, dönteni a tiszteletdíjról
vagy a soron következő ülésen is meg lehet tárgyalni, addig egyeztetnének ezzel
kapcsolatban.
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Balogh Csilla – jegyző a tiszteletdíjról lehet későbbi is dönteni, de figyelembe kell venni,
hogy a Magyar Államkincstárnál a változásokkal kapcsolatban feldolgozási időszak van, ha
addig beérkeznek a jelzések, a változásról akkor feltudják dolgozni, ha nem akkor azt jelenti,
hogy a következő hónapban is kifizetésre kerül a megállapított tiszteletdíj.
Figyelembe kell lenni erre is amikor a tiszteletdíjról döntenek.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető ha 2008. évben már nem kerül
kifizetésre a tiszteletdíj, akkor a programban megjelölt feladatoknak van forrása a dologi
kiadásokban. Jelenleg 10. havi tiszteletdíjról lehetne lemondani, hogy az a program ami meg
van jelölve teljesítésre kerüljön.
Pap Tibor - polgármester, ha a megállapított tiszteletdíj továbbra is kifizetésre kerül a
kisebbségi önkormányzat tagjainak részére, akkor a Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által meghatározott programokra nem marad forrás, mivel megváltozott a
támogatási rendszer, csak pályázat útján juthatnak további támogatásokhoz.
Nagy József – elnök a települési önkormányzat képviselő-testülete felé előterjesztést fognak
benyújtani a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi előzetes
költségvetésével kapcsolatban, több támogatást igényelnek a programjuk megvalósításához.
Pap Tibor - polgármester a települési önkormányzat 2008. évre szóló költségvetése még
nincs elfogadva, a költségvetést a települési önkormányzat 2008. február hónapban
megtartásra kerülő ülésén fogadják el, ezért kellene, azt eldönteni, hogy a programban
meghatározott feladatokból melyiket teljesítik a költségvetésükből.
Kovács Zsolt – elnökhelyettes csak körvonalakban tudnak beszélni nagyon sok dologról, a
programbeli tervekről, a kisebbségi önkormányzat megbeszéli a teendőket és a megbeszélést
követően számszerűsítik a kiadásokat, és a következő képviselő-testületi ülésén határozzák
meg a cigány kisebbségi önkormányzat feladatait 2008. évre vonatkozóan.
Pap Tibor - polgármester a települési önkormányzat akkor tud biztonsággal tárgyalni a
kisebbségi önkormányzattal, ha eldöntötték, hogy 2008. évben, melyek lesznek azok a
feladatok, amit meg tudnak valósítani a költségvetésükből.
A kisebbségi önkormányzat támogatása a települési önkormányzat által nem fog csökkeni,
annyi biztos lesz, mint 2007. évben.
Nagy József Attila – elnök a tiszteletdíjat mindenképpen csökkenteni fogják, Szűcsné
Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőtől kérdezi milyen összegű az a tiszteletdíj, ami
adómentes és járulékot sem kell utána fizetni.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető tudomása szerint a minimálbér 30 %-a,
a következő képviselő-testületi ülésre már pontosítani tudja az erre vonatkozó adatokat de a
kisebbségi önkormányzatnak el kell dönteni, hogy mikortól és milyen összegben kerül
megváltoztatásra a tiszteletdíj.
Pap Tibor - polgármester javasolja, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy módosításra kerül
a kisebbségi önkormányzat tagjainak a tiszteletdíj összege, az 2008. március 1.-től legyen
figyelembe véve a Magyar Államkincstár felé történő változásjelentési kötelezettséget.
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Nagy József Attila – elnök a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi
előzetes költségvetéssel kapcsolatban jelen ülésén nem dönt, a kisebbségi önkormányzat
képviselő-testületének következő ülésén döntenek a 2008. évi költségvetésről.
Továbbá javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének, hogy a 2007. évben
elfogadott 2008. évre vonatkozó programját és annak kiadásait továbbra is tartsák fenn és az
abban meghatározott feladatok ellátására pályázatott nyújtsanak be.
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a
javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
4/2008. (I. 25.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évben
elfogadott 2008. évre vonatkozó programját és annak kiadásait fenntartja és pályázatot
nyújt be a feladatok megvalósítására.
Felelős: Határidő:
3./Napirendi pont:
Nagy József Attila – elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a
Dévaványa Város Önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetés véleményezése, kéri, akinek
van hozzászólása, a napirenddel kapcsolatban, tegye meg.
Megadja a szót a napirendi pont előadójának Szűcsné Horvát Margit gazdálkodási iroda
vezetőnek.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2008. évre szóló költségvetési rendelettervezetét a soron következő
ülésén 2008. január 31.-én tárgyalja első olvasatban. A költségvetés tervezetből
megállapítható, hogy a költségvetési hiány összesen 58.752.000,-Ft.
A hiány megszüntetésére egyeztető bizottság alakult, a bizottság elkezdte munkáját és
jelenleg, is folynak a tárgyalások a hiány megszüntetésére vonatkozóan minden érintett
intézménnyel.
Nagyon szűkös az anyagi lehetősége a települési önkormányzatnak Hitel felvétele nem
megoldás, a működési költségek átgondolása az elérhető bevételek növelésével teremthető
meg.
A rendelkezésre álló anyag ismeretében kéri véleményezni Dévaványa Város Önkormányzat
2008. évi előzetes költségvetését.
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Nagy József Attila – elnök kérdezi milyen, intézkedések tesznek a költségvetési hiány
kiküszöbölésére. Milyen szociális ellátások kerülnének megszüntetésre a megszorítások miatt,
továbbá a közalkalmazottak részére az étkezési hozzájárulást megszüntetik-e.
Mennyi a települési önkormányzat képviselő-testületének a tiszteletdíja egy évre
visszamenőleg és tervezik-e az ezzel kapcsolatos működési költség csökkentését, esetleg a
tiszteletdíjról való lemondást
Pap Tibor – polgármester a költségvetésben szereplő fejlesztéseket mindenképpen meg
kellene hagyni, bár látni lehet, hogy a 2008. évi előzetes költségvetésben a fejlesztési és
működési források nem elegendőek.
A működést kell csökkenteni arányosan, amit az egyeztető bizottság elfogadott, 5-6 %-os
csökkenést kell felvállalni az oktatási intézményekben, ezek után a Strandfürdő működésével
kapcsolatos teendők a fontosak.
A méltányosságból megállapított ápolási díj megszűntetése is felvetődött, mint hiány
csökkentő tényező azzal, hogy a már méltányosságból megállapított ápolási díj a határidő
leteltével szűnne meg, egyéb ellátás nem.
A települési önkormányzat képviselő-testületének tiszteletdíja éves szinten meghaladja a
20.000.000,-Ft-ot.
A közalkalmazottak étkezési hozzájárulását nem szeretnék megszüntetni, ezért keresik a
lehetőséget, hogy milyen forrásból lehetne tovább finanszírozni és bővíteni ezt a kört.
Nincs tervbe, hogy a képviselő-testület csökkentené a tagjainak a tiszteletdíját, illetve
lemondanának róla.
Nagy József Attila – elnök a települési önkormányzat 2008. évi előzetes költségvetésében
szereplő fejlesztésekből mi valósul meg, elkészül-e a buszváró, megépül-e, vagy ismét
pályázatot nyújtanak be a megépítésére, melyek azok a fejlesztések, amiket a rendelkezésre
álló forrásból megvalósíthatnak.
Pap Tibor – polgármester a képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy mire használja fel a
rendelkezésére álló összeget, a központi buszváró épülete nem épül meg, a megépítéséhez
újabb pályázatot kell benyújtani, megvalósul viszont a 2007. évi sikeres pályázatból az új
buszforduló, kialakításra kerül a központi buszváró épületének környezete 2008. április 30.ig, a csapadékvíz elvezetés zárt csatorna építésére vonatkozó engedélyek megvannak és a
kivitelező cég is.
Az önkormányzatnak van egy kötvény kibocsájtásból származó forrása, amit csak fejlesztésre
lehet felhasználni, de dönthet úgy a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy egyik
fejlesztést sem halasztja el. Újabb ipari csarnok építéséről döntött a képviselő-testület
75.000.000,-Ft- ból és ehhez még megpályáznak 75.000. 000,-Ft-ot, a kivitelezést követően,
lesz egy inkubátor ház, amit bérletbe lehet venni, a meghatározott bérleti díjért és később meg
is vásárolhatja a bérlő.
Nagy József Attila – elnök számszerűen milyen létszám lesz foglalkoztatva lesz a csarnokban
létesített munkahelyeken és mennyi év után lehet, majd megvásárolni a bérleményt.
Pap Tibor – polgármester az inkubátorház építésének befejezése után a bérbeadásra
vonatkozóan pályázatban lesz meghatározva a bérleti díj összeg és a bérlet időpontja.
Lehet, hogy 10 éves időtartamra lesz bérbe adva, mert ezen időpont letelte után az
önkormányzatnak nem kell visszafizetni az építkezéshez elnyert pályázati támogatást.
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A foglalkoztatás létszámát nem lehet előre tudni, mert az önkormányzat csak a helyet adja, a
technológiát nem.
Kovács Zsolt – elnökhelyettes a csarnok megépítéséhez, kivitelezéséhez pályázat lesz-e
kiírva.
Pap Tibor – polgármester a közbeszerzési eljárásból adódóan kötelező a pályázat kiírása, az
ilyen nagy beruházásoknál.
Nagy József Attila – elnök a meglévő ipari park tovább fejlesztését tervezi-e a települési
önkormányzat, mikor valósul meg az újabb kerékpár útépítés és a város rekonstrúkciója.
Pap Tibor – polgármester a meglévő ipari park esetében a területfejlesztésre nem lehet
pályázni, de arról döntött a képviselő-testület, hogy az érintett területek tulajdonosaival meg
kell kezdeni az egyeztetést a fejlesztéshez szükséges terület megszerzése érdekében.
Kerékpárút építésre nincs nyertes pályázata az önkormányzatnak, a közutak fejlesztése
megvalósul 2008. évben. A városközpontban nem lesz körforgalom kialakítva, mert a
képviselő-testület túl soknak találta a kivitelezés költségét, a körforgalom nem az
önkormányzat tulajdona lenne, hanem az Állami Közútkezelő KHT.-é.
Forgalom lassító szigetek létrehozására tett javaslatot a testület a város több pontján.
Nagy József Attila – elnök megköszöni a tájékoztatást és szavazásra kéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadásra javasolja a városi önkormányzat képviselő-testületének 2008.
évi költségvetési tervezetét a szóbeli kiegészítéssel kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza:
HATÁROZAT
5/2008. (I. 25.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte és
elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési
tervezetét.
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: 4./Napirendi pont:
Nagy József Attila – elnök rátér a negyedik napirendi pontra, a bejelentésekre, kéri, akinek
van hozzászólása, vagy bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg.
Egyben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS” jött
létre a kisebbségi önkormányzat és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltsége között. A megállapodásból adódóan egy fő adminisztrátor
alkalmazását támogatják 90 %-ban közhasznú alkalmazottként napi 6 órában egy évig,
továbbá az alkalmazáshoz még szükséges 10 %-ot Dévaványa Városi Önkormányzattól
igénylik meg.

10
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra
javasolja egy fő alkalmazását kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
6/2008. (I. 25.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével kötött
Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján 1 főt kíván alkalmazni
adminisztrációs munkakörben, a Dél-Alföldi Munkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltségének 90 %-os támogatásával, továbbá az alkalmazáshoz még szükséges
10 %-ot Dévaványa Városi Önkormányzattól igényli a 2008. évi költségvetési
tartalékának terhére.
Felelős: Nagy József Attila elnök
Határidő:-

Nagy József Attila – elnök együttműködési megállapodást szeretnének kötni a település
iskoláival a „Lépj egyet előre” II. programban való részvételhez, ebben kérik a települési
önkormányzat segítségét.
Pap Tibor – polgármester ismerni kellene a támogatás rendszerét, hogy milyen összegű
támogatást kell biztosítani hozzá.
Nagy József Attila – elnök 8-14 főig lehet támogatást kérni tanfolyam indításához, segíteni
szeretnének, azoknak a fiataloknak, akiknek nincs meg az általános iskolai végzettsége.
A helyi tanfolyam beindításához nem volt meg a kellő létszám, ezért Békéscsaba a tanfolyam
helye, 7-8 osztály elvégzéséhez 90 %-os útiköltség támogatást adnak, márciusban kezdődik a
felzárkóztató tanfolyam. Dévaványáról 2 főt ajánlott a kisebbségi önkormányzat.
Szeretnék összehívni a település roma fiataljait, akik tájékoztatást kapnak a továbbképzési
lehetőségekről, a továbbképzési tanfolyamon résztvevők minimálbért kapnak.
Feladatellátáshoz és irodai fenntartási költségekhez Internet, telefon, fax működési
költségéhez, valamint tanfolyamok megszervezéséhez kérnek még támogatást és egy
helyiséget, ahol a tanfolyam megtartásra kerülne a település önkormányzatától, mivel a
költségvetésükből nem tudják finanszírozni ezeket a költségeket.
Pap Tibor- polgármester a települési önkormányzat a kisebbségi önkormányzat működésével
kapcsolatos költségeket felvállalja, csak figyelni kell a rendeltetésszerű használatra, nehogy
félév alatt, az egész évre biztosított költség felhasználásra kerüljön.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető kérdezi volt-e jelentkező a munkakörre
és milyen képesítéssel rendelkezik, mert a minimál bér a képzettséghez igazodik.
Balogh Csilla – jegyző a tervezett tanfolyamok lebonyolításához szükséges költségekről
ajánlatott kell kérni, mennyi lenne a költség kihatásuk.
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Nagy József Attila – elnök a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak csak a
tanfolyam szervezésénél merülhet fel költsége.
Kovács Zsolt – elnökhelyettes Gyarakiné és Társa Bt. Bonyolítja a tanfolyamokat és az erre
vonatkozó pályázatokat is.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető, ha Gyarakiné és Társa Bt pályázik a
tanfolyamok megszervezésére, akkor biztosít minden eszközt és felszerelést a tanfolyamon.
Pap Tibor – polgármester a központi pályázatból nagyon kevés az összeg amire a
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat jogosult, ezért próbálkozni kell más pályázati
forrásokkal is a működésükhöz.
Nagy József Attila – elnök 2008. február 1.-től van egy pályázat, amelyen a Dévaványai
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is részt vesz. Az ”INTERNET MINDENKIÉ” elnevezésű
pályázat elnyerésében használt számítógépekhez lehet hozzájutni, az Internet hozzáférést az
önkormányzatnak kell biztosítani. Az erre vonatkozó pályázat benyújtásával segítik a
kisebbséghez tartozókat, hogy ezekhez az eszközökhöz hozzájussanak
Nagy József Attila – elnök kéri a jelenlévőket, hogy akinek van olyan bejelentése amelyet
szeretne megtárgyalni, a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete felé javaslatát tegye
meg, megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés nem hangzott el, megköszöni az
ülésen résztvevők, munkáját és az ülést bezárja.
A jegyzőkönyv kelt, mint az első oldalon.
Nagy József Attila
elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő:
Janovics Ottilia
kisebbségi önkormányzati képviselő

