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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 24-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a
Városháza 8-as számú helyiségében.

Jelen vannak:

Nagy József Attila
Csömör Ágostonné
Janovics Ottilia

elnök
elnökhelyettes
kisebbségi önkormányzati képviselő

Meghívottak:
Balogh Csilla jegyző, Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott
Nagy József Attila - elnök köszönti az ülésen résztvevőket, Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat ülését megnyitja, megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő kisebbségi
képviselők létszáma 3 fő, az ülés határozat képes.
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására.
Napirendi javaslat:
1. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz pályázat
benyújtása
Előadó: Nagy József Attila elnök
2. Európai Uniós pályázati menedzsment képzés.
Előadó: Nagy József Attila elnök
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 egy hangúlag 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT:
7/2010. (II. 24.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. február 24-ei ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el.
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2. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz pályázat
benyújtása
Előadó: Nagy József Attila elnök
2. Európai Uniós pályázati menedzsment képzés.
Előadó: Nagy József Attila elnök
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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
8/2010. (II. 24.) 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
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz pályázat benyújtása.
Ismerteti, hogy 2010. évben lehetőség van pályázat benyújtására a megnevezett
Közalapítványhoz a kisebbségi önkormányzat 2010. évre elfogadott programjának(romanap)
megvalósításához. Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a
program megvalósítása várhatóan 325. 000,-Ft, de a kisebbségi önkormányzat 100.000,-Ft
támogatásra nyújtsa be pályázatát a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványhoz. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a pályázat
benyújtásával kapcsolatban, a pályázatot 2010. március 1 napjáig kell benyújtani.
Janovics Ottilia – kisebbségi önkormányzati képviselő javasolja a pályázat benyújtását, hogy
meg tudják valósítani a 2010. évre betervezett programokat.
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Csömör Ágostonné – elnökhelyettes is javasolja a pályázat benyújtását, hogy több
pénzforrása legyen a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a 2010. évi terveinek
megvalósításához.
Nagy József Attila – elnök a hozzá szólásokat követően, szavazásra kéri a képviselő-testület
tagjait, aki javasolja a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz a
pályázat benyújtását, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
9/2010. (II. 24.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz a 2010.
évben megtartandó Dévaványai Romanap megrendezése érdekében.
A romanapi program megvalósításának várható költsége 325.000,-Ft.
A kisebbségi önkormányzat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványtól 100.000,-Ft összegű támogatást igényel.
A fennmaradó 225.000,-Ft-ra, a következőképpen kíván fedezetett biztosítani:
- 200.000,-Ft Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatása,
- 25.000,-Ft a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének terhére
biztosított forrás
Felelős: Nagy József Attila elnök
Határidő: értelem szerint
2./Napirendi pont:
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az Európai
Uniós Pályázati Menedzsment képzésre vonatkozik. A képzésen való részvétel és a vizsga
díja várhatóan két fő részére 40.000,-Ft. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az
Európai Uniós Pályázati Menedzsment képzésen, kurzuson Nagy József Attila elnök és Janó
Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott vesz részt.
Janó Istvánné – kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott elmondja, hogy a kurzus célja a
résztvevők megismertetése az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási pályázatok
elkészítésének, módszertanával, gyakorlatával és a megvalósítás pénzügyi és menedzsment
feladataival.
A kurzust követően a sikeres vizsgázók minősített oklevelet kapnak.
Nagy József Attila – elnök megköszöni Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával
megbízottnak a tájékoztatását a menedzsment képzéssel kapcsolatban, megadja a szót a
képviselő-testület tagjainak, hogy mondják el véleményüket.
Csömör Ágostonné – elnökhelyettes, a javasolt személyek részvételét támogatja a képzésen.
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Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal,
hogy a képzésen Nagy József Attila elnök és Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával
megbízott vegyen részt, kéri az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT
10/2010. (II. 24.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatja az Európai Uniós Pályázati
Menedzsment képzésen Nagy József Attila elnök és Janó Istvánné kisebbségi ügyek
koordinálásával megbízott személy részvételét.
A képzés költségét, amely várhatóan 40.000,-Ft a kisebbségi önkormányzat 2010. évi
költségvetésének dologi kiadások előirányzatából biztosítja
Felelős: Nagy József Attila elnök
Határidő: értelem szerint
Nagy József Attila – elnök ezt követően 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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