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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete         

2009. január 19-én megtartott rendkívüli 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, Janó Istvánné ügyintéző 
 
 
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 szervezeti- és 
Működési Szabályzatának módosítása és elfogadása. 
Előadó:  Balogh Csilla jegyző 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előzetes 

költségvetésének megtárgyalása. 
      Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
3. 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: 
 1/2009. (I. 19.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a                        
2009. január 19-ei  ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el. 
 
1./ Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezeti- és Működési              
Szabályzatának módosítása és elfogadása. 
Előadó:  Balogh Csilla jegyző 

 
2./ Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előzetes költségvetésének 
megtárgyalása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
3./ 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: 
 
 HATÁROZAT 
 2/2009. (I. 19.) 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 Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és 
elfogadása. 
Megadja a szót a napirendi pont előadójának Balogh Csilla jegyzőnek. 
 
Balogh Csilla – jegyző a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti – és Működési 
Szabályzatának módosítása vált időszerűvé, mivel az elfogadása óta megváltozott a 
kisebbségi önkormányzat székhelye, valamint a testületi ülések időpontja. A módosítást 
követően a kisebbségi önkormányzat székhelye: 5510 Dévaványa Hősök tere 1., továbbá a 
testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart, a kijelölt hónap harmadik hét 
hétfői napján. A kisebbségi képviselő-testület az ülését a Hősök tere 1 szám alatti székhelyén 
16.00. órai kezdettel tartja, kéri a módosítás elfogadását. 
 
Nagy József Attila - elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
hozzászólásuk, tegyék meg,  
 
Janovics Ottilia – egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával, elfogadásra 
javasolja. 
 
Nagy József Attila – elnök  szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra 
javasolja a kisebbségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását  
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 3/2009. (I. 19.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

   
(Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: - 
 
 

 2./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előzetes költségvetésének megtárgyalására,  kéri 
akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg, megadja 
a szót a napirendi pont előadójának Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőnek. 
 
Szűcsné Horváth Margit - gazdálkodási irodavezető a 2009. évi előzetes költségvetési 
javaslat a kisebbségi önkormányzat által beadott igényeket teljes összegben tartalmazza, 
amire nincs forrás és nem lehet látni a feladatarányos támogatásból elnyerhető összeget. 
Továbbá nem ismert még, hogy Dévaványa Város Képviselő-testülete milyen összegű 
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támogatást tud biztosítani a kisebbségi önkormányzat részére, ezért tervezet szintjén bázis 
adatokkal lehet számolni, ami 200.000,-Ft az eredeti előirányzat alapján. A kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi forráslehetősége 555.000,-Ft, valamint a település képviselő-
testületétől várhatóan 200.000,-Ft támogatás. A tervezett kiadások összege meghaladja a 
bevételi forrás összegét, ezért a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének rangsorolni 
és meghatározni kell a vállalt feladatok közül a legfontosabbak a rendelkezésre álló források 
alapján. 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előzetes költségvetés összes 
bevétele 755.000,-Ft, az összes kiadása 1.339.000,-Ft, a hiány 584.000,-Ft. Remélhetőleg az 
év folyamán a költségvetési hiány csökken, ha a kisebbségi önkormányzat pályázatokat nyújt 
be és nyer, évközben lesz lehetőség a költségvetés módosítására, amennyiben a pénzügyi 
források változni fognak. 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előzetes 
költségvetéséről. Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi 
előzetes költségvetését a 2009. évi forráslehetőség összegében 555.000,-Ft bevétellel és 
555.000,-Ft kiadással fogadja el, a pénzügyi források változása esetén a kisebbségi 
önkormányzat képviselő-testületének lehetősége nyílik a költségvetésének módosítására. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a költségvetéssel kapcsolatos 
javaslatával kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 4/2009. (I. 19.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetét 
555.000,-Ft bevétellel, 
555.000,-Ft kiadással fogadja el. 
 
A képviselő-testület megbízza a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a 
költségvetés kidolgozása érdekében folytassa az egyeztető munkát és a költségvetés 
képviselő-testület elé terjesztéséről a jogszabályban meghatározott határidőig 
gondoskodjon. 

   
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: értelem szerint 
 

 
 
3./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila – elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, a 
bejelentésekre, kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban 
tegye meg. 
 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat feladata, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
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előzetes tervezetét véleményezze. A települési önkormányzat költségvetésének tervezett fő 
összege: 1.959.310.000,-Ft, ami 253.154.000,-Ft hiányt mutat, ebből működési hiány 
22.695.000,-Ft, fejlesztési célú hiány 230.459.000,-Ft. 
A városi önkormányzatnak célja hogy minden területen érvényesüljön a meghatározott 
gazdálkodás, hogy az előzetes költségvetés alapján biztosítva legyen a települési 
önkormányzat működése. A betervezett feladatok megfelelő szinten, ellátásra kerüljenek.  
Kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy véleményezze a települési 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének előzetes tervezetét. 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előzetes 
tervezetéről szóló tájékoztatót és  szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra 
javasolja Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előzetes tervezetét kéri 
az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
 5/2009. (I. 19.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előzetes tervezetében foglaltakkal 
egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat                       
Képviselő-testületének. 
   
Felelős: 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 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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