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Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete         

2008. december 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 
Bakos János   kisebbségi önkormányzati képviselő 

   Janovics Ottilia  kisebbségi önkormányzati képviselő 
 
Távol maradt: 
                                  Kovács Zsolt   elnökhelyettes 
     
 
Meghívottak: 
 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 4 fő, az ülés határozat képes. Tájékoztatja a testületet, hogy Kovács Zsolt 
elnökhelyettes  bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
 

1. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi 
munkatervének megvitatása és elfogadása.  

 
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 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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 HATÁROZAT: 
 41/2008. (XII. 15.) CKÖ Kt.hat. 
 

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

 
1. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi   

munkatervének megvitatása és elfogadása. 
       Előadó:   Nagy József Attila elnök 
 

 
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. 
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 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 
 HATÁROZAT 
 42/2007. (XII. 15.) 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: - 
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1./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila - elnök rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi munkatervének megvitatása 
és elfogadása 
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólása, 
tegye meg, egyben elfogadásra javasolja a munkatervet. 
 
Janovics Ottilia – egyetért a 2009. évi munkatervben foglaltakkal és elfogadásra javasolja. 
 
Nagy József Attila – elnök  szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra 
javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének  2009. évi munkatervét, kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 43/2007. (XII. 14.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre 
vonatkozó munkatervét elfogadja. 

   
(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
 
Határidő: - 
 
 

 2./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, a bejelentésekre,  
kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 
Egyben bejelenti, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. december 23-
án 16.00- kor tartja meg a  karácsonyi ünnepségét a kisebbségi önkormányzat 
irodahelyiségében. Ahol a nagycsaládosoknak és a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek 
ajándékcsomag kerül átadásra, azonos összegű tartós élelmiszercsomagot kapnak az 
érintettek. 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, 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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