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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete         

2008. február 15.-én megtartott  ülésén Dévaványa,  Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 18-as számú helyiségében. 

 
 
 
Jelen vannak: Nagy József Attila  elnök 
   Csömör Ágostonné  kisebbségi önkormányzati képviselő 
   Janovics Ottilia  kisebbségi önkormányzati képviselő 
 
Távol maradt: 
                                  Kovács Zsolt   elnökhelyettes 
   Bakos János   kisebbségi önkormányzati képviselő 
        
Meghívottak: 
Pap Tibor polgármester, Balogh Csilla jegyző,  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezető,  
 
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 Kovács Zsolt 
elnökhelyettes 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. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

2. Bejelentések. 
 
 
 
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: 
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 HATÁROZAT 
 7/2008. (II. 15.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a                        
2008. február  15.-ei  ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
megtárgyalása és elfogadása 

       Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 
2.   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. 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni bármikor. 
 
Nagy József Attila - elnök megkérdezi Csömör Ágostonné képviselőt, hogy elfogadja-e a 
megbízatást. 
 
Csömör Ágostonné - kisebbségi önkormányzati képviselő megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
 
Nagy József Attila - elnök szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért Csömör 
Ágostonné megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
 HATÁROZAT 
 8/2008. (II. 15.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete                    
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült 
jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felelős: - 
 
Határidő: -  
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1./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila - elnök rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása 
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőnek a napirendi pont 
előadójának. 
 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testülete az előző rendkívüli ülésén a 2008. évre szóló előzetes költségvetési tervezetét 
megtárgyalta, az akkori ismeretek szerint úgy forrás, mint kiadás tekintetében úgy készült el, 
hogy 935.000,-Ft hiány keletkezett. 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az egyensúly megteremtése érdekében tovább kell 
gondolkozni a kiadások mérséklése, vagy a bevételek növelése területén. 
Sajnos a bevételi lehetőségek korlátozottak, ezért bizonytalan bevételt nem lehet tervezni a 
költségvetésbe. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete is megtárgyalta a kisebbségi 
Önkormányzat kérelmét és azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy minden megszerezhető 
állami egy forint mellé egy forint önkormányzati támogatást nyújt. 
A pénzügyi lehetőségek azt mutatják, hogy a költségvetés egyensúlyának megteremtése 
érdekében tovább kell önkormányzati körben folytatni a szigorító intézkedéseket. Így a 
javaslat az, hogy amíg nincs biztos adat a kisebbségi önkormányzat feladatalapú 
támogatásáról a települési önkormányzat 200.000,-Ft támogatást tud biztosítani. 
A kisebbségi önkormányzat részére a központi költségvetésből lehívható támogatás, amely a 
települési önkormányzat tudomása szerint 550.000,-Ft/év, csak telefonos információn 
alapszik. Ez a 75 %-a ami felhasználási kötöttség nélkül illeti a Dévaványai  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatot, ami települési önkormányzat támogatásával együtt 750.000,-Ft 
forrást jelent. 
A kisebbségi önkormányzatnak jelenleg alkalmazási okirattal felvállalt kötelezettség személyi 
juttatás és járuléka 1.164.000,-Ft, ezen változtatni szükséges, dologi kiadásra nincs lehetősége 
a rendelkezésére álló forrásból. 
Kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy döntsön a 2008. évi 
költségvetéséről a rendelkezésre álló adatok alapján. 
 
Nagy József Attila – elnök  megköszöni a tájékoztatást és szavazásra kéri a  képviselő-
testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja az ismertetés alapján a a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületének  2008. évi költségvetését  kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 9/2008. (II. 15.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
költségvetését 
750.000,-Ft bevétellel 
750.000,-Ft kiadással elfogadja. 
 
Felelős: 
 
Határidő: 
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2./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pontra, a bejelentésekre, kéri, akinek 
van hozzászólása, vagy bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 
Javasolja tiszteletdíjak módosítását, csökkentését a költségvetési hiány miatt 60 %-al 2008. 
március 1-től. 
Szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadja a megállapított tiszteletdíj 60 %-al 
történő csökkentését  2008. március 1-től kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 10/2008. (II. 15.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 1. 
napjától a tiszteletdíjat a kisebbségi önkormányzat tagjai részére az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

-  Elnök 20.000,-Ft/hó 
-  Elnökhelyettes 5.000,-Ft/hó 
-  Kisebbségi önkormányzati képviselő 2.000,-Ft/hó 

Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
Nagy József Attila – elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kisebbségi önkormányzat 
helyiség használat iránti kérelmet nyújt be a települési önkormányzat felé. Nagyobb 
irodahelyiséget szeretnének irodabővítés céljából, ugyanazon épületben a felsőszinten a 
falugazdász irodával szeretnének cserélni. Az ott dolgozó munkatárssal beszélt, aki nem 
zárkózott el a cserétől. 
 
Pap Tibor – polgármester a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a 
kisebbségi önkormányzat kérelmét, de az igényelt helyiségben nem csak a a falugazdász 
tevékenykedik, hanem az agrár kamarai tanácsadó szolgálat, a MAGOSZ-nak is ott van az 
ügyfél szolgáltatása, nagy ügyfél forgalmat bonyolítanak le és ezért kell külön helyiség a 
várakozó ügyfeleknek. 
 
Balogh Csilla – jegyző a két irodának az ellátottsága, felszereltsége nem ugyanaz, ugyanis a 
kisebbségi önkormányzat rendelkezésére biztosított iroda még nem rendelkezik telefonnal 
sem. 
Pap Tibor – polgármester az említett szervezetek különféle szolgáltatásokat végeznek, az 
irodahelyiségért bérleti díjat fizetnek, kérdezi, hogy miért igénylik a nagyobb irodát. 
 
Nagy József Attila – elnök nyelvoktatást és különböző tanfolyamokat szeretnének szervezni 
kisebb csoportokban délutánonként, ezért lenne jó ha nagyobb irodával  rendelkeznének 
 
Pap Tibor – polgármester a Ványai Ambrus Általános Iskola rendelkezik nyelvi laborral, a 
tanuláshoz szükséges technikai felszerelésekkel, ott hatásosabb lenne a nyelvi oktatás. Az 
iskolánál minden meg van, ami egy nyelvoktatáshoz kell, a délutáni órákban szerinte igénybe 
is lehetne venni, csak az intézményvezetővel egyeztetni kellene. 
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Nagy József Attila – elnök a lovári nyelvoktató, akivel felvették a kapcsolatot, azt a 
tájékoztatást adta, hogy a nyelv oktatásához számára elég egy önálló helyiség, ezért is 
gondolták azt, hogy egy nagyobb irodában a nyelvoktatást meg tudnák oldani. 
 
Pap Tibor – a települési önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatva lesz a soron 
következő ülésén, hogy a kisebbségi önkormányzat milyen célra igényli a nagyobb 
irodahelyiséget, de ugyanakkor arról is, hogy az irodát jelenleg igénybe vevő szervezetek 
bérleti díjat fizetnek az iroda használatért, ilyen a MVH, a MAGOSZ, a Hangya Szövetkezet, 
a HUNGÁRIA Biztosító, kb. hat céggel kellene szerződést bontani az irodacsere miatt. 
 
Nagy József Attila – elnök a kisebbségi önkormányzat másik kérése a Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felé, hogy biztosítsák az Internet hozzáférés, irodafenntartás céljára a 
költségvetésben elkülönített összeget, támogatást igényelnek még közhasznú foglakoztatásra 
egy fő adminisztrátor alkalmazásának bér és járulék hozzájárulás kifizetéséhez. 
 
Pap Tibor – polgármester tudni kellene azt, hogy az alkalmazásra kerülő személy bére 
mennyi lesz, ki kell számolni, forintosítani kell az összeget, hogy mi az összeg, amire szükség 
lenne. Kérdezi meg van-e már az a személy, aki a kisebbségi önkormányzat működésével 
kapcsolatos adminisztrációs munkákat elvégezné, milyen képessége van, mert csak ennek 
tudatában lehet támogatást nyújtani a bér és járulékának kifizetéséhez a Munkaügyi Központ 
támogatásán túl. A kisebbségi önkormányzat elnökének kérése alapján, a havi 5.000,-Ft-os 
telefonszámla hozzájárulás iránti kérésben is dönt majd a települési önkormányzat képviselő-
testülete 
 
Nagy József Attila –  elnök 2008. március 1-től szeretnének foglalkoztatni adminisztrátort, 
de még nem döntött a kisebbségi önkormányzat, mivel a Munkaügyi Központ által 
kiközvetített személyek nem jelentek meg. 
A Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség vezetőjével ismételten felveszi a 
kapcsolatot, hogy megfelelő személyt közvetítsenek ki az adminisztrációs munkát 
elvégzésére. 
 
Janovics Ottília - kisebbségi önkormányzati képviselő volt olyan személy a kiközvetített 
személyek között, aki nem ismeri a számítógép működését, de nem is dolgozott vele.  
 
Csömör Ágostonné – kisebbségi önkormányzati képviselő olyan személy kellene, aki 
rendelkezik számítógépes ismertekkel és kezelni is tudja. 
 
Nagy József Attila – elnök számítógépet alapfokon kezelő és gépírni tudó személyt szeretne, 
a kisebbségi önkormányzat alkalmazni, 6 órában foglalkoztatni minimál bérösszeggel. 
 
Balogh Csilla – jegyző, most már a legtöbb középiskolában van számítógépes oktatás a 
kezelésére vonatkozóan, ilyen végzettségű személy kiközvetítését lehetne kérni a Munkaügyi 
Központtól. 
 
Nagy József Attila – elnök javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy 
a költségvetésben biztosított támogatáson túl a települési önkormányzat további támogatást 
nyújtson a kisebbségi önkormányzatnak. 
A foglalkoztatni kívánt adminisztrátor bérköltségéhez és az irodafenntartásához. 
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Szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadja, hogy a kisebbségi önkormányzat 
támogatás iránti kérelmet nyújtson be Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felé  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 11/2008. (II. 15.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatni 
kívánt adminisztrátor bérköltségéhez és az irodafenntartásához Dévaványa Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete felé támogatás iránti kérelmet nyújt be. 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: - 
 

 
 
 
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: 
 
 
        Csömör Ágostonné 
kisebbségi önkormányzati képviselő 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


	JEGYZŐKÖNYV
	Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni bármikor.
	1./Napirendi pont:
	2./Napirendi pont:
	Nagy József Attila – elnök nyelvoktatást és különböző tanfolyamokat szeretnének szervezni kisebb csoportokban délutánonként, ezért lenne jó ha nagyobb irodával  rendelkeznének
	Csömör Ágostonné – kisebbségi önkormányzati képviselő olyan személy kellene, aki rendelkezik számítógépes ismertekkel és kezelni is tudja.



