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II-2/1042-3/2010. ikt. sz.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2010. június 7-én megtartott rendkívüli 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 
 
Meghívottak: 
Valánszki Róbert aljegyző, 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. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
3/2010.(II. 15.) CKÖ Kt. határozat módosításának elfogadása 
Előadó: Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 

 
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 egy hangúlag 3 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT: 
 16/2010. (VI. 7.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a                       
2010. június 7-ei  ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el. 
 
1. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló     

3/2010.(II. 15.) CKÖ Kt. határozat módosításának elfogadása 
Előadó: Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 
 
 

2. Bejelentések. 
 

Felelős: - 
Határidő: - 
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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 
 17/2010. (VI. 7.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II. 15.) CKÖ Kt. 
határozat módosítása. 
 
Megadja a szót Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízottnak, hogy 
ismertesse a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületével, hogy miért szükséges a 
költségvetés módosítása. 
 
Janó Istvánné – kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi önkormányzat a 2010. évre szóló költségvetését a 3/2010.(II. 15.) CKÖ. Kt. 
számú határozatával fogadta el. A kisebbségi önkormányzat költségvetése Dévaványa Város 
Önkormányzat a 2010. évre szóló költségvetési rendeletébe változatlan formában beépítésre 
került. A kisebbségi önkormányzat költségvetését módosítani kell, mert a központosított 
előirányzatokon belül a központi költségvetéstől a feladatalapú támogatásra 142.275,-Ft 
pótelőirányzatot kapott a kisebbségi önkormányzat, továbbá a Magyarországi Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a Roma Nap 2010 rendezvény megtartásához 
90.000,-Ft támogatást nyert. Ezen nyertes pályázat alapján jogosulttá vált a Dévaványa Város 
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Önkormányzat 76/2010.(II.25.) Kt. határozata alapján 162.500,-Ft támogatás igénybe 
vételére, amelyet a Roma Nap 2010 rendezvény megtartására használhat fel. 
A kiadások fedezetét a központi állami támogatás biztosítja. A 2009. év során a kisebbségi 
önkormányzat pénztárában 4.670,-Ft átvezetett pénzeszköz maradt, melynek igénybevételére 
azt a javaslatot tette települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a pénzeszköz 
visszavezetésre kerüljön a Polgármesteri Hivatal Költségvetési számlájára. 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetésére vonatkozó 
módosító javaslat, az, hogy az előirányzat 766.000,-Ft-ról 1.165.000,-Ftra módosuljon, az 
ismertetet tények alapján. 
 
Kéri, a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a 2010. évi költségvetés 
módosítására vonatkozó előterjesztést tárgyalják meg és fogadják el. 2010. évi költségvetés 
módosítása után a főösszege bevétellel, kiadással egyezően 1.165.000,-Ft- ra módosul.   
  
Nagy József Attila – elnök megköszöni Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával 
megbízottnak a tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításáról szóló tájékoztatót és javasolja a költségvetés módosításának 
elfogadását. Kérdezi van-e hozzászólás észrevétel a kisebbségi önkormányzat 
költségvetésének módosításával kapcsolatban, Megállapítja, hogy hozzászólás, észrevétel 
nincs,  szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  egyetért a kisebbségi önkormányzat 
2010. évi költségvetésének módosításával,  kéri az, kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 18/2010. (VI. 7.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány 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       
2010. évi pénzügyi tervének módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a következőképpen módosítja 
2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait: 

 
1. A 2010. január 1. és május 31-e között pótelőirányzatként a pénzforgalom nélküli, 
valamint támogatásértékű bevételek előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése 
miatt az alaphatározat 1. pontjában megállapított  

 
 

 kiadási főösszegét    399.000,-Ft-tal 
 bevételi főösszegét  399.000,-Ft-tal 

 
növeli és a kisebbségi önkormányzat 2010. évi 
 

módosított kiadási főösszegét    1.165.000,-Ft-ban 
módosított bevételi főösszegét  1.165.000,-Ft-ban 

állapítja meg. 
 

2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti    
bemutatását az 1 sz. melléklet tartalmazza. 
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3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 
bemutatását a 2 sz. melléklet tartalmazza. 
 
4. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi 
kiadások előirányzatát 399.000,-Ft-tal növeli. 
 
5.  Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 
támogatásértékű bevételek előirányzatát 399.000,-Ft-al megemeli. 
 
 
Felelős:   Nagy József Attila elnök 
       Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 
Határidő: értelem szerint 

 
 
2. /Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentések, egyben tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a 
Városi Önkormányzat Jegyzője felkérte, hogy települési önkormányzat 2010. június 24-én 
tartandó ülésére a kisebbségi önkormányzatról a megalakulása óta eltelt időszakban, a 
működéséről, a vállalt és teljesített feladatokról adjon tájékoztatót, amelynek készítése 
folyamatban van. 
Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a 2010. évre betervezett 
Roma Nap 2010. Rendezvény 2010. június 19-én du. 14. órai kezdéssel kerül megtartásra az 
Általános Művelődési Központ Művelődési Házának udvarán, ahol lesz ugrálóvár, játszóház, 
továbbá bohócok, és néptánc együttesek mutatatják be műsorukat. 
A rendezvény időpontjáról a település lakossága tájékoztatva lesz.  
Elmondja még, hogy Békés Megye Képviselő-testülete Nemzeti és Etnikai, Kisebbségi, 
Vallásügyi Ifjúsági Bizottsága levélben értesítette, hogy a Roma Nap 2010 Rendezvényt 
pénzeszköz hiánya miatt nem tud támogatást adni a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak. 
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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