
II-2/435-5/2008. ikt. sz.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete         

2009. december 14-én 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: 
 Balogh Csilla jegyző,  Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 
 
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, 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. 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 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT: 
 33/2009. (XII. 14.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a                        
2009. december 1-ei  ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el. 

 
1. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi   

munkatervének megvitatása és elfogadása. 
       Előadó:   Nagy József Attila elnök 

 
2. Bejelentések. 

 
Felelős: - 
 
Határidő: - 



 2

 
 
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 
 34/2009. (XII. 14.) 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: - 

 
 
 

1./Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila - elnök rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének megvitatása 
és elfogadása 
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólása, 
tegye meg, egyben elfogadásra javasolja a munkatervet. 
Balogh Csilla – jegyző: tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a 
2010. év őszén választás lesz, ezért kell a kisebbségi önkormányzatnak a 4 éves 
önkormányzati ciklusban végzett munkájáról, tervekről és azok teljesítéséről beszámolni.  
„Beszámoló a 4 éves önkormányzati ciklusban végzett munkáról” szóló napirendi pont 2010 
évben ezért kerül megtárgyalásra. 
 
Janovics Ottilia – kisebbségi önkormányzati képviselő egyetért a 2010. évi munkatervben 
foglaltakkal és elfogadásra javasolja. 
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Csömör Ágostonné – elnökhelyettes is elfogadásra ajánlja a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2010. évi munkatervét 
 
Nagy József Attila – elnök  szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra 
javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének  2010. évi munkatervét, kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 35/2009. (XII. 14.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 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 2009. december 26.-ára tervezett Cigánybál elmaradt. A 
Mezőberényi Hagyományőrző Csoport visszamondta a fellépését egyéb elfoglaltsága miatt, 
továbbá a zenekar, amelyet felkértek a zeneszolgáltatásra a bálon nagyon magas összegért 
vállalta volna a bálon való közreműködést, a Dévaványa Cigány Kisebbségi Önkormányzat a  
rendelkezésre álló összegből nem tudja finanszírozni a zenekar gázsiját. Azt javasolja, hogy a  
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tartson karácsonyi ünnepségét a kisebbségi 
önkormányzat irodahelyiségében, mint ahogy azt 2008. évben is tette, legyen egy kis műsor 
vers, ének cigány és magyar nyelven és a rászoruló családok karácsonyra ajándékcsomagot 
kapjanak. 
Kéri a javaslatokat a képviselő-testület tagjaitól. 
 
Csömör Ágostonné – elnökhelyettes: sajnálja, hogy nem kerül megtartásra a bál, javasolja, 
hogy a rendelkezésre álló összegből ajándékcsomagot adjanak a rászoruló kisebbségi 
családoknak. 
 
Janovics Ottila- kisebbségi önkormányzati képviselő: más településeken már hagyomány 
van a karácsonyi cigánybál megtartásának, és inkább odamennek el az emberek szórakozni, 
2008-ban megtartott Romanap nagyon jól sikerült meglátása szerint, mivel többen voltak a 
település lakosságából, mint a kisebbséghez tartozók, javasolja ajándékcsomag osztását a 
rászoruló családok részére. 
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Nagy József Attila – elnök  szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  javasolja az 
ajándékcsomag adását a rendelkezésre álló pénzügyi keretből a kisebbségi önkormányzat 
képviselő-testületének kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 36/2009. (XII. 14.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi 
költségvetéséből Karácsonyi ünnepi rendezvény megtartására és ajándékcsomag 
vásárlására 185.962,-Ft-ot használ fel. 

 
Felelős:  Nagy József Attila elnök 

    Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 
Határidő: 
 

 
Nagy József Attila- elnök: 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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