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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete                 

2010. november 17-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak: Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 
  Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő 
 Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő 
 
Távol maradt:  Nagy József Attila  elnök 
 
Meghívottak: 
Balogh Csilla jegyző,  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető.  
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – 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 Nagy József Attila elnök 
bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztató és a 2011. évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és 
véleményezése. 
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾ éves 

teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2011. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 

 
3. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete és 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete közötti Együttműködési 
megállapodás véleményezése és elfogadása. 
Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 
4. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti-és Működési 

Szabályzatának véleményezése és elfogadása 
Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 
5. Bejelentések. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – 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: 
 
 HATÁROZAT 
 41/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
november 17-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről 

szóló tájékoztató és a 2011. évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és 
véleményezése. 
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾ éves 

teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2011. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 

 
3. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete és 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete közötti Együttműködési 
megállapodás véleményezése és elfogadása. 
Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 
4. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti-és Működési 

Szabályzatának véleményezése és elfogadása 
Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 
5. Bejelentések. 

 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – 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. 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megkérdezi Csömör Ágostonné képviselőt, hogy 
elfogadja-e a megbízatást. 
 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Csömör Ágostonné 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 
 42/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csömör 
Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült 
jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
 
 

       1. Napirendi pont:  
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló 
tájékoztató és a 2011. évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és véleményezése.  
Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőnek, hogy ismertesse 
előterjesztését. 
 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat 
képviselő-testületét, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének feladata,  a Város  Önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztató és a 2011. évi költségvetés koncepciójának véleményezése. 
A ¾ éves adatok tényszerűek. A teljesített adatok időarányosak, bár az évvégi várható 
költségvetés forrásai a 30.378 e Ft működési hitel felvétellel van egyensúlyban. 
A Városi Önkormányzatnak a költségvetési egyensúly biztosítása a cél és az, hogy minden 
területen érvényesüljön a takarékos gazdálkodás, a költségvetés alapján biztosítani a települési 
önkormányzat működését. A betervezett feladatok megfelelő szinten ellátásra kerüljenek. 
A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatra 
vonatkozóan a központi költségvetésről nincs információ a 2011. évre, ezért azt bázis alapon 
terveztük, ugyanúgy az önkormányzati támogatást is. 
Az előterjesztésben a forrás oldal több bizonytalanságot hordoz. A várható infláció 3,5 % 
körül alakul, párosul ehhez a szolgáltatók előzetes díjtervezete, a személyi juttatásoknál a 
kötelező garantált bérelemek, így az előlépések, a jubileumi jutalmak stb. Mindezekre 
figyelemmel, ha a támogatások nominál értékben maradnak összességében 6-7 % közötti 
kiadásnövekedésre számíthatunk. 
Az így kiszámított 2011. évi költségvetés koncepciója közel 300 millió Ft. hiányt mutat.  
A költségvetés tervezésének további szakaszában cél a kiadások átgondolása, valamint az 
elérhető bevételek növelése oly módon, hogy a lakosság és itt működő vállalkozások teherbíró 
képességét vegye figyelembe. 
Kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy véleményezze a települési 
önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2011. évi 
költségvetés előzetes koncepcióját. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezető tájékoztatását a Dévaványa Város  Önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2011. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
ismertetését. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja Dévaványa 
Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, kéri az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 43/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóban 
foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének. 
   
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – ismételten, szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki egyetért a Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés előzetes 
koncepciójával kapcsolatos elhangzottakkal, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 44/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés előzetes koncepciójában foglaltakkal 
egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
   
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
2.Napirendi pont:  
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Cigány Kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2011. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
megtárgyalása és elfogadása 
Megadja a szót Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízottnak a napirendi 
pont előadójának. 
 
Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott – a kisebbségi önkormányzatnak 
meg kell tárgyalnia a 2010. évi költségvetésének ¾ éves felhasználását, illetve teljesítését. A 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előzetes 
koncepcióját.  
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Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy 2010. évben központi 
támogatás összesen 708 e Ft. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
biztosított támogatás, összesen 362 e Ft volt. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 90 e Ft volt. Továbbá 5 e Ft pénzügyi 
visszavezetés volt, amely szintén növelte a bevételt. A teljesített bevétel ¾ évi 
pénzfogalomban 726.000,-Ft. Tévedésből átvezetési számlán és nem támogatási főkönyvi 
számlán van a működéshez átvezetett pénz összege. A pénz az Önkormányzat számláján 
rendelkezésre áll, 439 e Ft. 
A kiadási oldalon a tiszteletdíjak összege 339 e Ft az ezekhez kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok 83 e Ft. A dologi kiadások teljesítése 472 e Ft, így a három-negyed évig a 
teljesített kiadás 899 e Ft. Az év végi betervezett mikulás ünnepség és karácsonyi ünnepség 
rendezvények forrása biztosított.  
Kéri, hogy a 2010. évi költségvetés ¾ teljesítéséről szóló tájékoztatót a kisebbségi 
önkormányzat 726 e Ft bevétellel, valamint 899 e Ft kiadással fogadja el. 
Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot a 2011. évi költségvetés előzetes koncepciójához a 
Magyar Köztársaság 2011. évi törvényjavaslata áll rendelkezésre, amit irányelvként lehet 
használni, ilyen bázis adatokra épül a kisebbségi önkormányzat koncepciójának kidolgozása. 
Át kell tekinteni 2011. évi feladatokat és ahhoz kell elkészíteni és átgondolni a kisebbségi 
önkormányzat 2011. évre vonatkozó program és rendezvénytervét, a várható feladatokat és 
bevételi forrásait, hogy a feladatalapú támogatás iránti pályázatát megfelelően tudja 
elkészíteni. 
2011. évre vonatkozó feladat, hogy már 2010. december 1. napjáig kell benyújtani a 
feladatalapú támogatásra vonatkozó pályázatot, készülni kell arra, hogy 2011. évben is 
pluszforráshoz jusson a kisebbségi önkormányzat.  A 2011. évi költségvetés előzetes 
koncepciója a rendelkezésre álló ismert adatok alapján lett elkészítve. A Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetése elfogadásra és kihirdetésre kerül, akkor a költségvetés átdolgozásra 
kerül.  
A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok 2010. évre várható pénzforgalmi 
hatása 591 e Ft, készlet beszerzésre 2011. évben ebből az összegből nem jut, mivel csak az 
általános támogatással lehet még számolni, ami 566 e Ft. Az általános működési kiadásra a 
2010. évi mértékkel lett számolva a koncepcióban. 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi program tervezete alapján a 
költségvetési hiány 620 e Ft. Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat 2011. évi 
költségvetésére vonatkozó főbb alapelvei legyenek a kisebbségi önkormányzat működési 
feladatainak és feltételeinek meghatározása, a személyi juttatások és dologi kiadások 
növelése, illetve csökkentése a lehetőségekhez mérten, a 2011. évi program tervezet 
átgondolása és a programok rangsorolása, továbbá a pályázati lehetőségek teljes kihasználása. 
A 2011. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében szükséges a javasolt 
alapelvek figyelembe vétele. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni Janó Istvánné kisebbségi ügyek 
koordinálásával megbízott tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2011. évi költségvetés 
előzetes koncepciójának ismertetését , szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi ¾ éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatóban elhangzottakkal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 
 45/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót  
726 e Ft teljesített bevétellel 
899 e Ft teljesített kiadással elfogadja 
Felelős: - 
Határidő: -  
 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – ismételten, szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki egyetért a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés előzetes 
koncepciójával kapcsolatos elhangzottakkal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 46/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 
A képviselő-testület megbízza a kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott személyt 
a költségvetési koncepció átdolgozásával, a költségvetési egyensúly megteremtése 
érdekében. 
 
Felelős:  Nagy József Attila CKÖ elnöke 

    Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott   
Határidő: - 

 
3. Napirendi pont:  
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete közötti Együttműködési megállapodás 
véleményezése és elfogadása.  
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzőnek a napirendi pont előadójának. 
 
Balogh Csilla jegyző – az alakuló ülésen a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete megbízást adott a jegyző részére, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és Dévaványa Város Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodást 
vizsgálja felül a következő testületi ülésre.  
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. §-a alapján: 
A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja – a helyi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon – a települési 
kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit.  
A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 
A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő 
különösen:  

- a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása,  
- a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó 

költségek viselése.  
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Ezen működési feltételek biztosítására célszerű együttműködési megállapodást kötni.  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a alapján a helyi önkormányzat, 
illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi 
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodása 
végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek 
kijelölését is.  
A 68 §. (3) bekezdésében a jogalkotó úgy rendelkezik, hogy a költségvetés tervezetének 
összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi 
kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási 
rendet külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzat és a 
helyi kisebbségi önkormányzat megállapodása rögzíti.  
A megállapodás tartalmára vonatkozóan az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében kötelező tartalmi elemeket is előírt.  
Dévaványa Város Önkormányzata, valamint a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
között kötendő együttműködési megállapodás, valamint a kisebbségi önkormányzat 
gazdálkodása végrehajtásának rendjéről és a költségvetés összeállítása során követendő 
eljárási rendről szóló külön megállapodás ezen jogszabályok előírásainak figyelembevételével 
készült el.  
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásos anyag és az elhangzottak alapján fogadják 
el az Együttműködési megállapodást és az Együttműködési megállapodást a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjéről és a költségvetés 
összeállítása során követendő eljárási rendről. 
 
Kovács Attila Tamás– megköszöni a jegyzőasszonynak a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
közötti Együttműködési megállapodás és az Együttműködési megállapodást a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjéről és a költségvetés 
összeállítása során követendő eljárási rendről ismertetését. 
Az elnökhelyettes megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket, aki egyetért a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete közötti 
Együttműködési megállapodással kapcsolatban elhangzottakkal, kérem, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
  

47/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete közötti Együttműködési Megállapodást. 
Felelős:  
Határidő:  
 
(Az elfogadott Együttműködési Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – ismételten, szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki egyetért az Együttműködési megállapodás a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjéről és a költségvetés összeállítása során 
követendő eljárási rendről, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 48/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
Együttműködési megállapodást a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
gazdálkodása végrehajtásának rendjéről és a költségvetés összeállítása során 
követendő eljárási rendről 
Felelős: 
Határidő: 
 
(Az elfogadott Együttműködési megállapodás a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjéről és a költségvetés összeállítása 
során követendő eljárási rendről, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
4. /Napirendi pont: 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának 
véleményezésére és elfogadására 
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzőnek a napirendi pont előadójának. 
 
Balogh Csilla jegyző – az alakuló ülésen a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete megbízást adott a jegyző részére, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, a szükséges 
módosításokat vezesse át és az alakuló ülést követő három hónapon belül terjessze a 
képviselő-testület elé elfogadásra. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közigazgatási Hivatal útmutatója alapján 
elkészítettem, jogszabályi változásokat elsősorban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló törvény változásai átvezetésre kerültek.  
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásos anyag és az elhangzottak alapján fogadják 
el a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a jegyzőasszonynak a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának ismertetését. 
Az elnökhelyettes megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselőket, aki egyetért Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Szervezeti- és Működési Szabályzatával kapcsolatban elhangzottakkal, kérem, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 



 9

HATÁROZAT 
 49/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát. 
Felelős: - 
Határidő: -  
 
(Az elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
5. /Napirendi pont: 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 
a bejelentések  
Ismerteti a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi programtervét, kéri 
akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 
 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő – lehet-e tudni a programok időben 
mikor valósulnak meg?  
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – válaszában kifejti, hogy mindezek csak terv szintjén 
vannak, amikor a forrás rendelkezésre áll, majd akkor tudnak konkrét időpontokról dönteni. 
Megállapítja, hogy újabb hozzászólás nem volt, szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki elfogadásra javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi 
programtervét, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 50/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 
vonatkozó programtervét elfogadja. 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: - 
 
(Az elfogadott 2011. évi programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – ismerteti, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2010. évben is betervezte a Mikulásnapi rendezvény megtartását. 
A rendezvényen résztvevő gyerekek édességet kapnak. A rendezvény költsége várhatóan 
60.000,-Ft, az édesség megvásárlásához. A vásárlást a költségvetésben meg lévő összegből 
kívánják megvalósítani. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Mikulásnapi rendezvény 
megtartásával és a gyermekek megajándékozásával, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 



 10

HATÁROZAT 
51/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi 
költségvetéséből Mikulásnapi rendezvény megtartására és édesség vásárlására  
60.000,-Ft-ot használ fel. 

 
Felelős:  Nagy József Attila elnök 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  2010. december 10. 
 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kisebbségi 
önkormányzat 2011. évre vonatkozón feladatarányos finanszírozás érdekében feladatlapú 
támogatás iránti pályázatot nyújt be 2010. december 1-ig, kéri akinek van hozzászólása, 
illetve bejelentése a pályázat benyújtásával kapcsolatban, tegye meg. 
Megállapítja, hogy a bejelentéssel kapcsolatban  hozzászólás a jelenlévők részéről nem merült 
fel, szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja a kisebbségi 
önkormányzat képviselő-testületének 2011. évre vonatkozón feladatarányos finanszírozás 
érdekében feladatlapú támogatás iránti 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 
52/2010. (XI. 17.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 
vonatkozóan feladatarányos finanszírozás érdekében feladatalapú támogatás iránti 
pályázatát benyújtja. 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök    
Határidő: 2010. december 1. 
 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek 
hozzászólása, bejelentése? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a képviselő-testület tagjai 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: 
 
 
 
 Csömör Ágostonné 
 kisebbségi önkormányzati képviselő 
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