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JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 24-én megtartott rendkívüli ülésén Dévaványa, Hősök tere 1.
szám alatt a Városháza 8-as számú helyiségében.

Jelen vannak: Nagy József Attila elnök
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő

Távol maradt: Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Balogh Csilla jegyző

Meghívottak: Tóth Mihályné főkönyvelő
Dékányné Szalai Katalin kisebbségi ügyek koordinátora

Jegyzőkönyvvezető: Gyuricza Sándorné

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 Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő
bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására.

Napirendi javaslat:

1. Döntés a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
működési költség maradványának, valamint a feladatalapú támogatás
felhasználásáról
Előadó: Nagy József Attila elnök

2. Bejelentések.

Nagy József Attila elnök – kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi
javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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HATÁROZAT
14/2011.(VIII.24.) CKÖ Kt.hat.

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
augusztus 24-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

3. Döntés a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
működési költség maradványának, valamint a feladatalapú támogatás
felhasználásáról
Előadó: Nagy József Attila elnök

4. 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.
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, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT
15/2011.(VIII.24.) 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.
Megadja a szót Tóth Mihályné főkönyvelőnek, hogy ismertesse a kisebbségi önkormányzat
2011. évi működési költség maradványát, valamint a feladatalapú támogatás összegét.
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Tóth Mihályné főkönyvelő – elmondja, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a 2011. évre szóló költségvetését a 4/2011.(II.17.) CKÖ. Kt. számú
határozatával fogadta el. A költségvetés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évre szóló
költségvetési rendeletébe változatlan formában beépítésre került.
A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 237.000,- Ft.
Az évi működés során a megbízási díjak kifizetésére 97.000,- Ft-ot és ennek munkaadókat
terhelő járulékaira 24.354,- Ft-ot, valamint a kerekítési szabályok miatti kiadásra 4,- Ft-ot
fordítottak.
Így a kiadások felhasználása mindösszesen 121.358,- Ft.
Az elmúlt év során határidőben 2010. december 1-ig benyújtásra került a 2011. évre
vonatkozóan a feladatalapú támogatási igény. Ennek elbírálása során 2 pontszám alapján
85.431,- Ft támogatási összeget állapítottak meg.
Az éves működési kiadás maradványa és a feladatalapú támogatás összesen 201.073,- Ft,
amely rendelkezésre áll az év hátralevő idejében a kisebbségi rendezvények megtartására.

Nagy József Attila elnök – megköszöni a tájékoztatást.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy döntsenek a 201.073,- Ft felhasználásáról, melyek azok
a kitűzött célok, amelyeket ebből az összegből meg tudnak valósítani.
Javasolja, hogy ezt az összeget az eddig minden évben megtartott mikulás napi-, holocaust,
halottak napi megemlékezésre és a karácsonyi ünnepségre fordítsák.

Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő – elmondja, hogy a mikulás napi
ünnepségre össze kell számolni, hogy hány gyermek van a családoknál, és annak arányában
lehet az összeget megállapítani.

Nagy József Attila elnök – a gyermekek száma több mint a tavalyi évben, az áremeléseket is
figyelembe kell venni, ezért 70.000,- Ft-ot javasol az ünnepség megtartására.
A holocaust, halottak napi rendezvényre 20.000,- Ft összeget indítványoz.
A fennmaradó összeget a karácsonyi ünnep megrendezésére, melynek keretében a rászoruló
családok részére kisebb ajándékcsomagok átadását javasolja, amely körülbelül 30 családnak
3.500,- Ft értékben elegendő.

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megkérdezi, hogy az egész összeget felhasználhatják
ezekre a célokra, vagy a következő évre kell-e tartalékolni.

Balogh Csilla jegyző– elmondja, hogy az év elején nem jelentkeznek jelentős kiadások, a
működési költségekhez, amennyiben felmerülnek megállapodás szerint az önkormányzat
hozzájárul, a programok az év második felében vannak, amelyeket az addig utalásra kerülő
feladatalapú támogatásból lehet finanszírozni.

Nagy József Attila elnök – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy
hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testületet.
Aki egyetért, hogy a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre álló működési előirányzatot az
alábbi  feladatokra fordítja a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Mikulás napi ünnepség 70.000,-Ft,
- Holocaust, halottak napi megemlékezés 20.000,- Ft,
-a fennmaradó összeg a Karácsonyi ünnepségre 111.000,- Ft,
az kézfelnyújtással jelezze.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

HATÁROZAT
16/2011.(VIII.24.) CKÖ Kt.hat.

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
11/2011.(IV.11.)CKÖ határozatát módosítva, úgy dönt, hogy a 2011. évi
költségvetésben rendelkezésre álló működési előirányzatot az alábbi feladatokra
fordítja:
- Mikulás napi ünnepség : 70.000,-Ft
- Holocaust, halottak napja: 20.000,- Ft
- Karácsonyi ünnepség: 111.000,- Ft

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy a
határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Nagy József Attila elnök
Határidő: értelem szerint

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.
Megadja a szót Kovács Attila Tamás részére.

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tíz
dévaványai roma származású férfit foglalkoztat szeptember 1-jétől november 30-ig heti 40
órában a Körös-Vidéki Vízgazdálkodási Társulás. Elmondja, hogy cserjeirtás és kaszálás lesz
a munkájuk.

Nagy József Attila elnök – hozzáteszi, hogy ez egy a Vízgazdálkodási Társulás részéről
pályázaton nyert projekt, előreláthatólag további benyújtott pályázat elbírálása után januártól
ugyanilyen feltételekkel több roma származású férfit foglalkoztathatnak közfoglalkoztatásban.
Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek hozzászólása, bejelentése?
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a képviselő-testület tagjai részéről nem
merült fel.
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


