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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. 

november 25-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: 
Balogh Csilla jegyző,  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető.  
 
Nagy József Attila – elnök: Köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő 
kisebbségi képviselők létszáma 3 fő. Az ülés határozatképes, mivel a testület tagjainak több 
mint a fele megjelent az ülésen. 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. Dévaványa Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves   
teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2009. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2009. évi 
költségvetés    előzetes      koncepciójának megtárgyalása és 
elfogadása. 

            Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

3. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 15.) határozat módosításának 
megtárgyalása és elfogadása. 
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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 22/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. 
november 25-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Dévaványa Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves   

teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2009. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2009. évi 
költségvetés    előzetes      koncepciójának megtárgyalása és 
elfogadása. 

            Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

3. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 15.) határozat módosításának 
megtárgyalása és elfogadása. 

      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 Ottilia 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 
 23/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics Ottília 
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 Dévaványa 
Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2009. 
évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és véleményezése 
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólása, 
tegye meg. 
 
Nagy József Attila - elnök megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetőnek. 
 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat feladata, hogy a Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés előzetes 
koncepcióját véleményezze.  
A Városi Önkormányzatnak a megszorító intézkedések szinten tartása a cél, hogy minden 
területen érvényesüljön a meghatározott gazdálkodás, hogy a költségvetés alapján biztosítani 
a települési önkormányzata működését. A betervezett feladatok megfelelő szinten ellátásra 
kerüljenek. 
Kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy véleményezze a települési 
önkormányzat 2008. évi  költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2009. évi 
költségvetés előzetes koncepcióját. 
 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványa Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót és a 2009. évi költségvetés előzetes koncepciójának ismertetését, szavazásra 
kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja a tájékoztatót és a 2009. évi 
költségvetés előzetes koncepcióját, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
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HATÁROZAT 
 24/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatóban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének. 

   
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 
 
 
HATÁROZAT 

 25/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés előzetes koncepciójában foglaltakkal 
egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
   
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
.  
Nagy József Attila - elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztató és a 2009. évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása és 
elfogadása 
 
Nagy József Attila - elnök megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetőnek. 
 
Szűcsné Horváth Margit –  gazdálkodási irodavezető a kisebbségi önkormányzatnak meg 
kell tárgyalnia a 2008. évi költségvetésének ¾ éves felhasználását, illetve teljesítését. A 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előzetes 
koncepcióját.  
 Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a 100.000,-Ft támogatás 
jóváírásra került a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a                        
Roma-nap-Dévaványán című rendezvényhez, ez összeadódik az önkormányzati támogatással, 
a kisebbségi önkormányzat feladatarányos támogatás pályázatán 45.000,-Ft támogatást nyert. 
A teljesített bevétel ¾  évi pénzfogalomban 700.000,-Ft. 
Az év végi betervezett ajándékcsomagok forrása biztosított. Kéri, hogy a 2008. évi 
költségvetés ¾ teljesítéséről szóló tájékoztatót a kisebbségi önkormányzat 700.000,-Ft 
bevétellel, valamint 691.000,-Ft kiadással fogadja el. 
2009. évi programot, rendezvénytervet el kell készíteni, át kell gondolni, mert 2009. évre már 
2008. december 1-ig kell benyújtani a feladatalapú támogatásra vonatkozó pályázatot, 
készülni kell arra, hogy 2009. évben plusszforráshoz jusson a kisebbségi önkormányzat.  A 
2009. évi költségvetésre vonatkozó főbb alapelvek a kisebbségi önkormányzat működési 
feladatainak, feltételeinek meghatározása, a személyi juttatások, dologi kiadások növelésének, 
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illetve csökkentésének lehetősége, fejlesztésre vonatkozó célkitűzések, valamint a pályázatok 
lehetőségek maximális kihasználása. 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2009. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
ismertetését , szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért az elhangzottakkal, 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 26/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót  
700.000,-Ft teljesített bevétellel 
691.000,-Ft teljesített kiadással elfogadja 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
 

 
HATÁROZAT 

 27/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját a költségvetési 
koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a 2009. évi 
költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen. 
 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 

 
 
 
Nagy József Attila - elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
 
Nagy József Attila - elnök megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetőnek. 
 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a kisebbségi önkormányzatnak nőt a 
bevétele a támogatásokból, ezért a költségvetését módosítani kell, kéri, hogy az 
előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el a költségvetés módosítását. 
 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés 
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módosítására vonatkozó tájékoztatást, szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
az elhangzottakkal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 28/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 

       
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: Kisebbségi 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) 
bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény 25. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi pénzügyi tervének 
módosításáról  (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Kisebbségi Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő 
módosítások: 

 
(1) A 2008. január 1. és október 30-a között pótelőirányzatként helyi önkormányzati 
támogatások, átvett pénzeszközök bevételek előirányzatának növelése, a kisebbségi 
önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az 
alaprendelet 2. pontjában megállapított  

 
kiadási főösszegét 205 E Ft-tal 
bevételi főösszegét 205 E Ft-tal 

 
módosítja és a kisebbségi önkormányzat 2008. évi 

 
módosított kiadási főösszegét    955 E Ft-ban 
módosított bevételi főösszegét  955 E Ft-ban 

 
állapítja meg.  
(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 
bemutatását az 1 sz. melléklet tartalmazza. 

 
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 
bemutatását a 2 sz. melléklet tartalmazza. 

 
2. A Kisebbségi Önkormányzatot érintő módosítások: 

 
(1) Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 88 
eFt-tal csökkenti, járulékok előirányzatát 61 eFt-tal csökkenti, a dologi kiadások 
előirányzatát 354 eFt-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 30e Ft önkormányzati 
többlettámogatást állapít meg, további fedezet  175 eFt-ot az önkormányzat támogatás 
értékű működési bevétele.  

 
 Felelős: Nagy József Attila elnök 
     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 Határidő: 
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Nagy József Attila – elnök rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, a bejelentésekre, 
kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kisebbségi önkormányzat feladatarányos 
finanszírozás érdekében feladatlapú támogatás iránti pályázatot nyújt b a MÁK területileg 
illetékes regionális igazgatóságára, a MEH-nek címzetten 2008. december 1-ig. 
 
A támogatás elnyerésének érdekében együttműködési megállapodást köt a kisebbségi 
önkormányzat nevében különböző szervezetekkel. A Gyarakiné és Társai Akkreditált 
Felnőttképző Intézménnyel (5600 Békéscsaba, Kis-Tabán u. 5.) 
Az együttműködés elősegíti a kisebbség képzését, felzárkóztatását. Ezzel is nő az 
elhelyezkedési esélyeik. 
 
 A KÁBEL-ELEKTRO Kft.-vel (5520 Szeghalom,Szabadság tér 2/2.) 
Az együttműködés elősegíti a kisebbségi kulturális örökségének megőrzését, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. 
 
 A KAPOCS Egyesület a Családok Kulturális - Szabadidős és Életviteli Lehetőségeiért 
(5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.) 
A megállapodás célja:  
A Dévaványa város hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekeinek segítése, felkarolása. 
A gyermekeket érintő programok szervezésével, hozzájárulnak a cigány gyermekek szociális, 
mentális és kulturális fejlődéséhez, ezzel is erősítve a közösséghez való tartozásukat.  
Az együttműködés elősegíti a kisebbségi kulturális örökségének megőrzését, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. 
 
 A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménnyel (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) 
A múzeum támogatása és intézményesített együttműködés a CKÖ és a múzeum között. 
Közös programok szervezése a cigány és/vagy a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
számára (előadások, kulturális programok, kiállítások, táborok és egyéb rendezvények). 
Helyi kisebbségi kulturális örökségének megőrzése Dévaványán (cigány nyelv, 
cigányzenészek kultúrája, emlékei, cigánymesterségek megörökítése – vályogvetés, használati 
tárgyak készítése tippanból, foltozó-bádogos, libatépés stb. – és kutatása). 
 
A Phrahla-Testvérek Alapítvánnyal (5900 Orosháza Dózsa György u. 49.) 
Együttműködés célja, hogy a Phrahla – Testvérek Alapítvány támogatásával kívánja segíteni a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját. 
 Célja a cigány kultúra és hagyomány ápolása, erősítése. Nagy jelentőséget kell kapnia a 
cigány emberek identitástudatának megőrzésében, erősítve az anyanyelv, a cigány nyelv 
használatát, ápolását.  
Az együttműködés elősegíti a kisebbségi kulturális örökségének megőrzését, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. 
 
 A Therno Jilo Békés Megyei Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel                        
(5600 Békéscsaba,  Peter Jilemniczky u 14. sz.) 
Az együttműködési megállapodás célja:  
A cigány kultúra és hagyomány ápolása, erősítése, a cigány emberek identitástudatának 
megőrzése, erősítve az anyanyelv, a cigány nyelv használatát, ápolását.  
Az együttműködés elősegíti a kisebbségi kulturális örökségének megőrzését, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. 
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 Ungvölgyi János Oktatásszervezővel (5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.) 
Az együttműködés elősegíti a kisebbség képzését, felzárkóztatását. Az együttműködés által nő 
a kisebbség az elhelyezkedési esélye. 
 
A Dévaványai Hírlappal (5510. Dévavány Széchenyi u. 8.), az együttműködés elősegíti a 
kisebbség kulturális örökségének megőrzéést, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítését és fenntartását. 
 
Nagy József Attila – elnök Kéri, hogy az ismertetet együttműködési megállapodások 
megkötésével kapcsolatban tegyék meg javaslataikat.  
Megadja a szót Janovics Ottília kisebbségi önkormányzati képviselőnek. 
 
Janovics Ottília- kisebbségi önkormányzati képviselő- javasolja az együttműködési 
megállapodások megkötését, mivel azok a kisebbségi önkormányzat működését segítik. 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni a hozzászólást és szavazásra kéri a  képviselő-testület 
tagjait, aki egyetért a  Gyarakiné és Társai Akkreditált Felnőttképző Intézménnyel (5600 
Békéscsaba, Kis-Tabán u. 5.) történő együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 29/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni a Gyarakiné és Társai Akkreditált Felnőttképző Intézménnyel                
(5600 Békéscsaba, Kis-Tabán u. 5.) Az együttműködési megállapodás tervezetét 
elfogadja. A megállapodás megkötésére felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért a  KÁBEL-ELEKTRO Kft.-vel (5520 Szeghalom,Szabadság tér 2/2.) történő 
együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

HATÁROZAT 
 30/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni a KÁBEL-ELEKTRO Kft.-vel (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.)  Az 
együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja. A megállapodás megkötésére 
felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért a KAPOCS Egyesület a Családok Kulturális - Szabadidős és Életviteli 
Lehetőségeiért (5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.) történő együttműködési megállapodás 
megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 31/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni a KAPOCS Egyesület a Családok Kulturális - Szabadidős és Életviteli 
Lehetőségeiért (5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.)                        
Az együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja. A megállapodás megkötésére 
felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
 
Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménnyel (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.) 
 történő együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 32/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménnyel (5510 Dévaványa, 
Széchenyi u. 8.) Az együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja.                       
A megállapodás megkötésére felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
 
Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
a Phrahla-Testvérek Alapítvánnyal (5900 Orosháza Dózsa György u. 49.) 
 történő együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 
 33/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni a Phrahla-Testvérek Alapítvánnyal (5900 Orosháza Dózsa György u. 
49.) Az együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja.  
A megállapodás megkötésére felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
 
Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
a Therno Jilo Békés Megyei Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel (5600 Békéscsaba,  
Peter Jilemniczky u 14. sz.) történő együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 

34/2008. (XI.25.) 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni a Therno Jilo Békés Megyei Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel 
(5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u 14. sz.) Az együttműködési megállapodás 
tervezetét elfogadja.  
A megállapodás megkötésére felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
a Ungvölgyi János Oktatásszervezővel (5502. Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.) történő 
együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 35/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni Ungvölgyi János Oktatásszervezővel (5502. Gyomaendrőd, Martos Flóra 
u. 5.) Az együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja.  
A megállapodás megkötésére felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Nagy József Attila – elnök ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
a Dévaványai Hírlappal (5510. Dévaványa Széchenyi u. 8.) történő együttműködési 
megállapodás megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 történő együttműködési megállapodás megkötésével, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 36/2008. (XI.25.) 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kíván kötni Dévaványai Hírlappal (5510. Dévaványa Széchenyi u. 8.)                       
Az együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja.  
A megállapodás megkötésére felkéri Nagy József Attila elnököt. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: 
(Az elfogadott együttműködési megállapodási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 

Nagy József Attila – elnök ismerteti, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2008. december 6-án Mikulásnapi rendezvény tart 
A rendezvényen résztvevő gyerekek édességet kapnak.(Mikuláscsomag) A rendezvény 
költsége várhatóan 50.000,-Ft., az édesség megvásárlásához. A vásárlását a költségvetésben 
meg lévő összegből valósítják meg. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Mikulásnapi rendezvény 
megtartásával és a gyermekek megajándékozásával, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 37/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi 
költségvetéséből Mikulásnapi rendezvény megtartására és édesség vásárlására  
50.000,-Ft-ot használ fel. 

 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 
 

 
 
 
Nagy József Attila – elnök ismerteti, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
a város hátrányos helyzetű romacsaládok részére karácsonyi ünnepséget, illetve rendezvényt 
tart. 
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 A rendezvény költsége várhatóan 60.000,-Ft.  A karácsonyi rendezvényt a költségvetésben 
meg lévő összegből valósítják meg. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a karácsonyi ünnepség, rendezvény 
megtartásával , kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 38/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi 
költségvetéséből karácsonyi rendezvény megtartására 60.000,-Ft-ot használ fel. 

 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 
 

 
Nagy József Attila – elnök ismerteti a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat              
2009. évi programtervét, kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel 
kapcsolatban, tegye meg. 

 
 

Nagy József Attila – elnök megállapítja, hogy hozzászólás nem történt szavazásra,kéri a  
képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületének  2009. évi programtervét, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 39/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre 
vonatkozó programtervét elfogadja. 
   
(Az elfogadott 2009. évi programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: - 

 
 
 
Nagy József Attila – elnök ismerteti a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat              
2009. évben cigány nyelvi szakkör beindítását tervezik gyermekek részére hetente 2 órában, 
felkéri a cigány nyelvi szakkör vezetésével Janovics Ottília Dévaványa Kossuth u.- 2. szám 
alatti lakos. Aki a szakkör vezetéséért havi 10.000,-Ft megbízási díjban részesülne, kéri 
akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 
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Nagy József Attila – elnök megállapítja, hogy a bejelentéssel kapcsolatban hozzászólás a 
képviselő-testület tagjai részéről nem merült fel,szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, 
aki  elfogadásra javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének a cigány nyelvi 
szakkör beindítását és Janovics Ottília megbízását a szakkör megtartására, valamint részére a 
havi 10.000,-Ft megbízási díj megállapítását  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, szavazattal, 1 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 40/2008. (XI. 25.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben 
cigány nyelvi szakkör beindítja gyermekek részére. 
Megbízza Janovics Ottila Dévavána Kossuth u. 2. szám alatti lakost, a nyelvi szakkör 
vezetésével és részére havi 10.000,-Ft megbízási díjat állapít meg 2009. január 1-től. 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök 

   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 
   

 
Nagy József Attila – elnök: Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek hozzászólása, 
bejelentése? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a képviselő-testület tagjai részéről nem 
merült fel, ezért, 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 
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