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I-1/68/2010. ikt. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2010. szeptember 13-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt 
a Városháza 18-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak: Nagy József Attila  elnök 

Csömör Ágostonné  elnökhelyettes 
   Janovics Ottilia  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, határozatképes. 
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. Beszámoló a 4 éves önkormányzati ciklusban végzett munkáról.  

Előadó: Nagy József Attila elnök 
 
3. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának féléves 

helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Janó Istvánné  kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott  

 
4. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

18/2010.(VI.07.) CKÖ Kt. számú határozat módosítása. 
Előadó: Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott  

 
5. 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: 
 19/2010. (IX.13.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a                       
2010. szeptember 13-ei  ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el. 
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1. KÖZMEGHALLGATÁS – a város cigány kisebbséghez tartozó lakossága 
közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 
Előadó: Nagy József Attila elnök 

 
2. Beszámoló a 4 éves önkormányzati ciklusban végzett munkáról.  

Előadó: Nagy József Attila elnök 
 
3. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 

féléves helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Janó Istvánné  kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott  

 
4. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

18/2010.(VI.07.)CKÖ Kt. számú határozat módosítása. 
Előadó: Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott  

 
5. 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 
 20/2010. (IX.13.) 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 
közmeghallgatás. Az elnök megállapítja, hogy a közmeghallgatásra a kisebbséghez tartozó 
lakosság köréből két személy jelent meg. Bízott benne, hogy a közelgő választások miatt 
nagyobb lesz az érdeklődés, mivel plakátokon és a Dévaványai Hírlapban is meg volt 
hirdetve. 
A kisebbséghez tartozó lakosokat, akikkel az ülés előtt találkozott személyesen is kérte, hogy 
vegyenek részt a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat által meghirdetett 
közmeghallgatáson és mondják a kéréseiket. 
Kéri a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket van-e a napirenddel kapcsolatos 
felvetésük, hozzászólásuk. 
 
Balogh Géza: Észrevétele szerint a cigányok nem látják, hogy a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke érdekeiket képviseli. 
Szociális területen jobban össze kellene dolgozni a Városi Önkormányzattal, mert a CKÖ 
elnöke jobban tudja kinek kell 5-10 ezer forint segély. 
 
Balogh Csilla – jegyző: Tájékoztatja a hozzászólót, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökének tanácskozási joga van, mindig kap meghívót a Dévaványa Város 
Önkormányzat Szociális Bizottságának üléseire és a Képviselő-testületi ülésekre. A 
tanácskozási jogával él, véleményét elmondja. A Szociális Bizottságban is olyan szakemberek 
ülnek akik napi munkájuk során is találkoznak a kérelmezőkkel, jól ismerik őket, tehát a 
döntések megalapozottak. 
 
Balogh Géza:  A közmunka programmal kapcsolatban kérdezi, hogy a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke  miért nem szól a cigányok érdekében, hogy ne 6 órás, 
hanem 8 órás munkaviszonyuk legyen? 
 
Nagy József Attila – elnök: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzata a közhasznú foglalkoztatásba megkülönböztetés nélkül bevonja a cigány 
lakosokat. A Munkaügyi Központhoz kell pályázni, mindenkit szeretnének  bevonni aki 
szociális ellátásban részesül. Van jó és rossz példa egyaránt. Aki jól dolgozik az kap esélyt a 
tovább foglalkoztatásra. 
 
Kovács Attila Tamás: Erre az intézkedésre én is példa lehetek, mert az én 
munkaszerződésemet is meghosszabbították 2010. december 31-ig. 
 
Balogh Géza: Miért panaszkodnak a cigányok? 
 
Nagy József Attila – elnök: Kulturális rendezvényt tarthatunk, a sport szeretetére, a 
cigányság identitás megőrzésére nevelhetjük őket, de segélyt nem adhatunk és munkát sem 
tudunk adni. Az utóbbi két tevékenység települési önkormányzati feladat. 
 
Nagy József Attila – elnök: megköszöni a hozzászólásokat, és befejezettnek tekinti az első 
napirendi pont megtárgyalását. 
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2. Napirendi pont:  
 
Nagy József Attila - elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely beszámoló 
a 4 éves önkormányzati ciklusban végzett munkáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 21/2010. (IX.13.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 éves önkormányzati ciklusról végzett munkáról a 
beszámolót elfogadja. 
   
(Az elfogadott Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: - 

 
 
3. /Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila - elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének első féléves 
helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadása. Megadja a szót Janó Istvánné 
kisebbségi ügyek koordinálásával megbízottnak, a napirendi pont előadójának. 
 
 
Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott: Tájékoztatja a kisebbségi 
képviselőket, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetése 2010. évre szóló előirányzat 
bevétellel, kiadással egyezően 1.165 eFt volt a fő összeg, 2009. évről pénzmaradvány nem 
volt. 
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 2010. évben 362 e Ft. 
Félévig a teljesített bevétel összesen 726 eFt, viszonyítva a módosított előirányzathoz (1.165 
eFt) 62,32 %-ra teljesült, ami időarányoshoz viszonyítva megfelelő.   
Az első félévi teljesített kiadás 726 eFt, ami az időarányos teljesítéshez viszonyítva 62,32 %-
nak felel meg. A kiadási oldalon a tiszteletdíjak személyi juttatás soron jelennek meg 228 e Ft 
összegben, ami az időarányos teljesítéshez viszonyítva 48,72 %-nak felel meg, és az ezekhez 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 54 e Ft, ami az időarányos teljesítéshez 
viszonyítva 46,15 %-nak felel meg.  
A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos teljesítést, összesen ez 439 e Ft, ami 
76,35 %-nak felel meg.  Ennek oka, hogy az éves rendezvénytervben kimunkálásra került 
programok közül június 19-én valósult meg a Roma Nap 2010. rendezvény, mely az összes 
közül a legköltségesebb.   
Félévig a teljesített kiadás összesen 726 e Ft, viszonyítva a módosított előirányzathoz (1165 e 
Ft) 62,32 %-ra teljesült, ami időarányoshoz viszonyítva megfelelő. 
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A tájékoztató a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, amiből megállapítható, hogy a 
féléves teljesítéshez viszonyítva a kiadás megfelelő. A bevétel teljesítése elfogadható.  
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával 
megbízottnak a tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót és javasolja annak elfogadását. 
Kérdezi van-e hozzászólás észrevétel a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
első féléves helyzetéről szóló tájékoztatóval kapcsolatban. Megállapítja, hogy hozzászólás, 
észrevétel nincs, szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a kisebbségi 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének első féléves helyzetéről szóló tájékoztatóval, kéri 
az, kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 22/2010. (IX.13.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót 

726.000,- Ft. teljesített bevétellel, 
726.000,- Ft. teljesített kiadással 

elfogadja.  
 
 
Felelős: - 
Határidő: -  

 
4. /Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila - elnök rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
18/2010.(VI.07.) CKÖ Kt. számú 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, melyet a 18/2010.(VI.7.) CKÖ Kt. számú határozatával 
módosított. A költségvetés Dévaványa Város Önkormányzat a 2010. évre szóló költségvetési 
rendeletébe változatlan formában beépítésre került.  
Jelen előterjesztésben költségvetés módosítására tesz javaslatot, mely a főösszegeket nem 
érinti, csak sorok közötti módosítást. 
 
A társadalombiztosítási járulék sor 117 e Ft-os csökkentését, az egészségügyi hozzájárulás sor 
117 e Ft-os növelését javasolja, mert a tisztségviselők tiszteletdíja nem haladja meg a 
minimálbér 30 %-át, így egészségügyi hozzájárulási kötelezettség terheli tiszteletdíjukat. A 
munkaadót terhelő járulékok összesen sor nem változik. 
Készletbeszerzés sor 15 e Ft-os növelését javasolja, a teljesített kiadásokhoz igazítva. 
A szolgáltatási kiadások sor 75 e Ft-os növelését javasolja, mert a Roma Nap rendezvényen a 
zenei szolgáltatások és a szerzői jogdíj a tervezett összeget meghaladták. 
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Az Általános forgalmi adó sor 55 e Ft-os csökkentését javasolja, mert a szolgáltatások döntő 
többsége alanyi adómentes tevékenységként került leszámlázásra. 
A kiküldetés, reprezentáció sor 35 e Ft-os csökkentését javasolja, a teljesített adatokhoz 
igazítva 
A dologi kiadások összesen sor nem változik. 
BEVÉTELEKRŐL:  
A bevételek táblázat soraiban módosítást nem javasol. 
 
KIADÁSOKRÓL:  
A munkáltatót terhelő járulékok között a társadalombiztosítási járulék kiadás előirányzatát 
javasolja módosítani, csökkenteni 117 e Ft-tal, az egészségügyi hozzájárulás kiadás 
előirányzatát javasolja módosítani, növelni 117 e Ft-tal. Így összességében a munkáltatót 
terhelő járulékok sor módosítási javaslat oszlop 0. 
A készletbeszerzések sor módosítási javaslat oszlop nő 15 e Ft-tal, a szolgáltatások sor 
módosítási javaslat oszlop nő 75 e Ft-tal, az  általános forgalmi adó sor, módosítási javaslat 
oszlop csökken 55 e Ft-tal, a kiküldetés, reprezentációs sor, módosítási javaslat oszlop csökken 
35 e Ft-tal, így összességében a dologi kiadások sor, módosítási javaslat oszlopa 0.  
A fenti tételek által a működési kiadás sor, módosítási javaslat oszlop 0, a kiadások 
mindösszesen sor, módosítási oszlop 0.  
 
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, nem 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 
 23/2010. (IX.13.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a  
2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait: 
 
 
1. A 2010. január 1. és június 30-a között a kiadási előirányzatokat érintő kiadás 
nemek átvezetése saját hatáskörben az alaprendelet 2. pontjában megállapított kiadási 
bevételi fő összeg változatlanul hagyása mellett 
 
a kisebbségi önkormányzat 2010. évi 
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módosított kiadási főösszegét    1 165 000 Ft-ban 
módosított bevételi főösszegét    1 165 000 Ft-ban 

 
állapítja meg.  
 
2. A bevételi főösszegen belül változatlan formában a kiemelt előirányzatok 
jogcímenkénti bemutatását az 1 sz. melléklet tartalmazza. 
 
3. A kiadási főösszegen belül változatlan formában a kiemelt előirányzatok 
jogcímenkénti bemutatását a 2 sz. melléklet tartalmazza. 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzatot érintő módosítások: 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  A társadalombiztosítási járulék soron 
csökken  az előirányzat 117 e Ft-tal, az egészségügyi hozzájárulás soron az előirányzat 
nő 117 eFt-tal, így a munkaadókat terhelő járulékok összege változatlan marad.  a 
készletbeszerzések soron  az előirányzat  nő 15 e Ft-tal, a szolgáltatási kiadások soron 
az előirányzat  nő 75 e Ft-tal, az általános forgalmi adó soron az előirányzat csökken 
55 e Ft-tal, a kiküldetés, reprezentáció soron az előirányzat csökken 35 e Ft-tal, így a 
dologi kiadások összege változatlan marad.  
A fő összeg változatlan marad.  
 
 
Felelős:   Nagy József Attila elnök 
       Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 
Határidő: értelem szerint 

 
5. /Napirendi pont: 
 
Nagy József Attila – elnök rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentések. Még egyszer megköszönte a képviselő társainak a 4 éves kitartását és azt, hogy 
segítették az elnöki munkában.  
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 is 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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