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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete                 

2010. december 13-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

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

1. A 2011. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 
      Előadó:  Nagy József Attila elnök 
 

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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 53/2010. (XII. 13.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
december 13-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A 2011. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása 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. 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 
 
Nagy József Attila elnök – megkérdezi Csömör Ágostonné képviselőt, hogy elfogadja-e a 
megbízatást. 
 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
 
Nagy József Attila elnök – szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért Csömör 
Ágostonné megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 54/2010. (XII. 13.) 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:  
 
Nagy József Attila elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi képviselő-testületi munkatervének megtárgyalása 
és elfogadása. 
Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban van 
hozzászólása tegye meg, egyben elfogadásra javasolja a munkatervet. 
 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő – egyetért a 2011. évi munkatervben 
foglaltakkal és elfogadásra javasolja. 
 
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra 
javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének  2011. évi munkatervét, 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 
 55/2010. (XII. 13.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 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. 
A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a források oldalon még sok a 
bizonytalanság, nem ismert még a feladatalapú támogatás pályázatának eredménye sem. 
Javaslatában előadja, hogy a programtervükben megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez támogatási kérelem 
beadását tartja szükségesnek. Ennek az elkészítésében Janó Istvánné kisebbségi ügyek 
koordinálásával megbízott segítségét kéri. 
Kéri a javaslatokat a képviselő-testület tagjaitól. 
 
Nagy József Attila elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra 
javasolja a kérelem beadását Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 56/2010. (XII. 13.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmet nyújt 
be Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé a kisebbségi 
önkormányzat 2011. évi programtervének megvalósítása érdekében. 
 
Felelős:  Nagy József Attila elnök 
   Janó Istvánné kisebbségi ügyek koordinálásával megbízott 
Határidő:  2010. december 16. 

 
Nagy József Attila elnök – a karácsonyi ünnepi rendezvény megtartásával, a karácsonyi 
csomaggal kapcsolatban elmondja, hogy a 2010. évben a decemberben elkölthető összeg 
26.876,- Ft, amely csak 7-8 család számára biztosítaná az alapvető élelmiszerekből álló 
csomagot. Nem tudjuk igazságosan elosztani. Várom a javaslatokat a képviselő-testület 
tagjaitól, hogy az összeget mire használjuk fel. 
 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő – elmondja, hogy ebből az 
összegből, nem tudnak értelmes dolgot megvalósítani ezért úgy gondolja jobb lenne átvinni a 
következő évre. 



 4

Nagy József Attila elnök – elmondja, hogy irodai eszközökre lehetne költeni. Monitort lenne 
érdemes venni az irodába, de ez az összeg nem elegendő rá. 
 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő – javasolja, hogy a 
költségvetésből megmaradó összeget vigyék át a következő évre, akkor majd hasznosan el 
tudják költeni. 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, ezzel azt is tudják bizonyítani, hogy nem költöttek el 
minden pénzt, próbáltak takarékosan gazdálkodni. 
 
Csömör Ágostonné – kisebbségi önkormányzati képviselő – sajnálja, hogy nem kerül 
megtartásra a karácsonyi ünnepség, mert hiányolni fogják az emberek a karácsonyi 
csomagokat. 
 
Nagy József Attila elnök – elmondja, hogy a nyári nagyobb kulturális rendezvény a 
tervezetthez képest sokkal többe került. A plusz 60.000,- Ft-os kiadás hiányzik a karácsonyi 
ünnepség lebonyolításához. 
 
Pap Tibor polgármester – A rendezvénynek is meg volt a haszna, hiszen voltak szép 
számmal a kisebbség tagjaiból is, valamint mások is. 
 
Nagy József Attila elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, 
hogy a megmaradt pénzösszeget a következő évre átvigyék, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 57/2010. (XII. 13.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetéséből megmaradó 26.876,- Ft-ot  2011. évben kívánja felhasználni. 

 
Felelős:  - 
Határidő: - 
 

Nagy József Attila elnök – 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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