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II-2/435-3/2009. ikt. sz.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete           

2009. november 2-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak: Nagy József Attila elnök 
  Csömör Ágostonné elnökhelyettes 
  Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselő 
 
Távol maradt: Bakos János kisebbségi önkormányzati képviselő 
         
Meghívottak: 
Pap Tibor polgármester, 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 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. KÖZMEGHALLGATÁS – a város cigány kisebbséghez tartozó lakossága 
közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 
Előadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

8/2009. (III. 2.) CKÖ Kt. határozat módosítása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
3. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első 

féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. 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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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 HATÁROZAT 
 18/2009. (XI. 2.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. 
november 2-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város cigány kisebbséghez tartozó lakossága 

közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 
Előadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

8/2009. (III. 2.) CKÖ Kt. határozat módosítása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
3. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első 

féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
4. Bejelentések 

 
 
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: 
 
 
 HATÁROZAT 
 19/2009. (XI. 2.) 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: -  
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1. Napirendi pont: Közmeghallgatás 
 
Nagy József Attila – elnök: Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
közmeghallgatás. Az elnök megállapítja, hogy a közmeghallgatásra a kisebbséghez tartozó 
lakosság köréből nem jött el senki az ülésre, bár az a plakátokon meg volt hirdetve. 
A kisebbséghez tartozó lakosokat, akikkel az ülés előtt találkozott személyesen kérte, hogy 
vegyenek részt a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat által meghirdetett 
közmeghallgatáson és mondják a kéréseiket. 
Kéri a képviselő-testület tagjait van-e a napirenddel kapcsolatos felvetése, hozzászólása. 
Csömör Ágostonné – elnökhelyettes: úgy gondolja, hogy több tájékoztatást kellene adni a 
kisebbségi önkormányzat munkájáról a kisebbség és a lakosság felé. 
Nagy József Attila – elnök: a közmeghallgatás megfelelően elő volt készítve, de sajnos az 
embereket nem érdekli a kisebbségi önkormányzat munkája. 
Pap Tibor – polgármester: javasolja, hogy végig kellene gondolni a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének a kisebbségi önkormányzat a működését, 
mivel nem az elfogadott munkaterv szerint működnek és  csökkent a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek létszáma, továbbá a betervezett feladatok sem 
teljesültek, pedig pályázati feltételek adottak voltak. 
Nagy József Attila – elnök: a kisebbségi önkormányzat a megalakulása óta egy rendezvényt 
tudott megtartani a betervezett programokból. 
Pap Tibor – polgármester: a kisebbségi önkormányzatnak nem csak a rendezvények 
megtartása a fő feladta, a terveikben szerepel a lovári nyelvoktatás, néptánc tanítás, tudomása 
van arról is, a munkaterv szerinti üléseken sem jelennek meg mindig a kisebbségi 
önkormányzati képviselők, és emiatt az ülés elmarad, illetve nem tartják meg. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megyei önkormányzat kihelyezett ülésén Körösladányban 
is szó volt a kisebbségi önkormányzatok működéséről, ahol az együttműködési készség 
hiányát állapították meg a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatban. 
Nagy József Attila – elnök: Elmondja, hogy szakmai támogatást nem kap a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, külső segítség nélkül nehéz a működés, képviselő-testület 
sem olyan összehangolt. 
Janovics Ottilia – kisebbségi önkormányzati képviselő: a nyelvoktatással kapcsolatban 
elmondja, hogy a csekély létszám miatt nem tartott oktatást a meghirdetett helyen, de 
maradnak el az órák, mert lakásán tartja meg a nyelvoktatást a gyermekeknek. 
Csömör Ágostonné – elnökhelyettes: elmondja, hogy a gyermekeket lehet formálni és 
tanítani a lovári nyelvre, de sajnos a felnőtteket már nem érdekli a nyelvoktatás, pedig 
lehetőségül lenne nekik is, hiszen a felnőttek közül már kevesen beszélik. 
Nagy József Attila – elnök: amikor a nyelvoktatás szerveződött sokan ígérkeztek a felnőttek 
közül, hogy résztvesznek az oktatáson, de amikor lehetőségük nyílott erre nem jelentek meg. 
Janovics Ottilia – kisebbségi önkormányzati képviselő: javasolja, hogy a felnőtt kisebbségi 
lakosságot a kisebbségi önkormányzat vonja be a programjainak megtartására. 
Pap Tibor – polgármester: elmondja, hogy a cigányság eredetéről is lehetne előadást tartani, 
ami talán érdekelné a kisebbséghez tartozókat, továbbá tudja, hogy a kisebbségi 
önkormányzatnak az volt a terve, hogy a kisebbséghez tartozó embereket bevonja a 
különböző programjaikba és rendezvényeibe, ami sajnos eddig nem igazán sikerült. 
Csömör Ágostonné – elnökhelyettes: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy próbál a 
kisebbséghez tartozókkal kommunikálni, de sajnos nem érdekli az emberek, amit elmond a 
kisebbségi önkormányzat munkájáról. 
Nagy József Attila – elnök: megköszöni a hozzászólásokat, és befejezettnek tekinti az első 
napirendi pont megtárgyalását. 
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2. napirendi pont: Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 8/2009. (III. 2.) CKÖ Kt. határozat módosítása. 
 
Nagy József Attila – elnök: Rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló                
8/2009. (III.2.) számú határozat módosítása.  Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 
gazdálkodási irodavezetőnek, a napirendi pont előadójának. 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető: Tájékoztatja a kisebbségi 
képviselőket, hogy a központosított előirányzatokon belül a költségvetésből feladatalapú 
támogatásra 99.488,-Ft pótelőirányzatot kapott a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat az első félévre, ezen túl még jóváhagyásra került a kisebbségi önkormányzat 
2008. évről képződött pénzmaradványa 36.166,-Ft. A két összeggel megnő a kisebbségi 
önkormányzat költségvetésének fő összege bevétellel, kiadással együtt. A kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009.(III. 2.) CKÖ kt. határozatát 
módosítani kell, mert az eredeti előirányzat 755.000,-Ft-ról 890.000,-Ft-ra módosul az 
ismertetett két összeggel, kéri a 2009. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
Nagy József Attila – elnök: Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 2009. évi 
költségvetés módosítására készült tájékoztatóhoz? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Kéri szavazásra a kisebbségi képviselőket, aki elfogadásra javasolja a 2009. évi költségvetés 
első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 20/2009. (XI. 2.) 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 2009. évi pénzügyi tervének 
módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
 A Kisebbségi Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő 
módosítások: 

 
A 2009. január 1. és június 30-a között pótelőirányzatként a pénzforgalom nélküli, 
valamint támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése, a kisebbségi 
önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 
megállapított  

 
kiadási főösszegét 135 e Ft-tal 
bevételi főösszegét 135 e Ft-tal 

 
módosítja és a kisebbségi önkormányzat 2009. évi 

 
módosított kiadási főösszegét    890 e Ft-ban 
módosított bevételi főösszegét  890 e Ft-ban 

 
állapítja meg.  
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A Kisebbségi Önkormányzatot érintő módosítások: 
 

(1) Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi 
kiadások előirányzatát 135.000,- Ft-tal megemeli  

(2) Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 
támogatásértékű bevételek előirányzatát 99.000,- F-tal, a pénzforgalom nélküli 
bevételek előirányzatát 36.000,- Ft-tal megemeli.  

 
Felelős:  Nagy József Attila elnök 
     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: értelem szerint 

 
3. napirendi pont: Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 
 
Nagy József Attila – elnök: Rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének első féléves 
helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. Megadja a szót Szűcsné Horváth 
Margit gazdálkodási irodavezetőnek, a napirendi pont előadójának. 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető: Tájékoztatja a kisebbségi 
képviselőket, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetése 2009. évre szóló előirányzat 
bevétellel, kiadással egyezően 755.000,-Ft volt, a fő összeg a pénzmaradvány jóváhagyását 
követően, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú 
támogatásának első félévi utalásával 890.000,-Ft-ra módosult. 
A kisebbségi önkormányzat bevételi forrása a központi költségvetésből származó, illetve 
lehívható támogatás, aminek a 75 %-a általános működési támogatás, a 25 %-ra pályázni kell 
meghatározott feladatra vonatkozóan, a bevételi forrás többi része a települési önkormányzat 
képviselő-testülete által biztosított támogatás, ami 2009. évben 200.000,-Ft. 
Félévig a teljesített bevétel mindösszesen 421 e Ft, viszonyítva a módosított előirányzathoz 
(890 e Ft) 47,3 %-ra teljesült, ami időarányoshoz viszonyítva megfelelő.   
Az első félévi  teljesített kiadás 260 eFt, ami az időarányos teljesítéshez viszonyítva 29,2 %-
nak felel meg. Gyakorlatilag a kiadási oldalon csak a tiszteletdíjak személyi juttatás soron 
jelennek meg és az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok.  
A dologi kiadások teljesítése elmaradt az időarányos teljesítéstől, összesen ez 11 e Ft, ami             
3,3 %-nak felel meg..  Ennek oka, hogy az éves rendezvénytervben kimunkálásra került 
programok közül eddig nem valósult meg semmi. A tervezett programokat át kell nézni a 
kisebbségi önkormányzatnak, részben azért mert ezeket felvállalta és szűkösen, de a forrást 
hozzá megteremtette, részben pedig azért mert a központi költségvetés részére a fel nem 
használt részt vissza kell fizetni.  
Félévig a teljesített kiadás mindösszesen 260 e Ft, viszonyítva a módosított előirányzathoz 
(890 e Ft) 29,2 %-ra teljesült, ami időarányoshoz viszonyítva kiadás elmaradást mutat.  
A tájékoztató a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, amiből megállapítható, hogy a 
féléves teljesítéshez viszonyítva a kiadás jelentősen elmarad az időarányostól. Javasolja 
átgondolni, és az év hátralevő időszakában megoldást keresni arra, hogy a kisebbségi 
önkormányzat rendelkezésére álló összeg felhasználásra kerüljön. 
Pap Tibor – polgármester: Kérdezi 2009. évben benyújtott igények mit tartalmaznak, mit 
terveztek és mi valósult meg belőle. 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető: 2009. évre vonatkozóan a kisebbségi 
önkormányzat gazdag programot állított össze, amiből eddig egy sem valósult meg, kb. 
650.000,-Ft az, az összeg ami még ebben az évben felhasználásra kell, hogy kerüljön, hogy ne 
kelljen visszafizetni a támogatást, ezért is kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületét, hogy amit 2009.évre beterveztek az megvalósításra kerüljön. 
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Nagy József Attila – elnök: Megköszöni a gazdálkodási irodavezetőnek a tájékoztatást, 
kérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 2009. évi költségvetés féléves helyzetéről 
készült tájékoztatóhoz? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Kéri szavazásra a kisebbségi képviselőket, aki elfogadásra javasolja a 2009. évi költségvetés 
első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 21/2009. (X. 2.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót 

421.000,- Ft. teljesített bevétellel, 
260. 000,- Ft. teljesített kiadással 

elfogadja.  
 
 
Felelős: - 
Határidő: -  

 
 
3. napirend: Bejelentések. 
 
Nagy József Attila – elnök: kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, beszéljék 
meg, hogy a rendelkezésre álló összeget mire használják fel. 
2009. évre vonatkozóan be van tervezve, hogy mikulás napot, karácsonyi ünnepséget, 
valamint 2009. december 26-án cigánybált tartanak. 
Szeretné, ha eszköz beszerzésre használnák fel a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére álló 
összeget, hogy ne kelljen a központi költségvetésnek visszafizetni a kapott támogatást. 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető: javasolja, hogy a kisebbségi 
önkormányzat mérje fel, hogy milyen eszközökre van szüksége és ezt a következő ülésén 
döntse is el. 
Pap Tibor- polgármester: javasolja, hogy az elkövetkező időszakban olyan célok, tervek 
legyenek, amit a kisebbségi önkormányzat meg is tud valósítani. 
 
Nagy József Attila – elnök: Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek hozzászólása, 
bejelentése? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a jelenlévők 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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