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I-1/13-4/2011. ikt. sz.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. november 25-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 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  
   Balogh Csilla   jegyző 
 
Meghívottak:   Tóth Mihályné   főkönyvelő 

  Dékányné Szalai Katalin  kisebbségi ügyek koordinátora 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyuricza Sándorné 
 
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 külföldön való tartózkodása miatt 
nem tud részt venni az ülésen. 
Elmondja, hogy az éves munkatervben 2011. november 14-ére ütemezett Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.  
Időpont egyeztetés után a képviselőknek a mai nap lett a megfelelő a testületi ülés 
megtartására. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Dévaványa Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ 
éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
              

2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. 
évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása és 
elfogadása. 
Előadó: Tóth Mihályné főkönyvelő 
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3. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és 
Működési Szabályzat módosításának véleményezése és elfogadása 
Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 
4. Bejelentések 
 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy 
indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 
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: 
 

HATÁROZAT 
 21/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
november 25-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Dévaványa Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ 
éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
              

2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. 
évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása és 
elfogadása. 
Előadó: Tóth Mihályné főkönyvelő 

 
3. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és 

Működési Szabályzat módosításának véleményezése és elfogadása 
Előadó: Balogh Csilla jegyző 

 
4. Bejelentések 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – elmondja, hogy 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. 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – Megkérdezi Hermeczi József képviselőt, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 
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Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Hermeczi József megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 22/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hermeczi József 
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 
a Dévaványa Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló 
tájékoztató és a 2012. évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető távolléte miatt felkéri Tóth Mihályné 
főkönyvelőt, ismertesse a napirendi pont tartalmát. 
 
Tóth Mihályné főkönyvelő – tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, 
hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladata, a 
Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2011. 
évi költségvetés koncepciójának véleményezése. 
Elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesülése tényszámok alapján áll össze.  
Az éves gazdálkodás során elő fog majd fordulni, hogy előirányzatot kell a hivatalnak a 
bevételi túlteljesítések miatt, illetve a kiadásokhoz, teljesülésekhez mérten módosítani. 
Bevételi túlteljesítés mutatkozhat az adónemeknél, ott az előirányzatot a teljesítéshez fogják 
igazítani. 
A 2012-es költségvetési koncepció összeállításánál a rendelkezésre álló adatok alapján 
próbáltak minden bevételi forrást figyelembe venni. A normatív támogatás kapcsán még nem 
minden mutatószámhoz áll rendelkezésre az államilag meghatározott normatívszám, ott a 
2011-es mértéket állították be, a szociális támogatásoknál várható még változás. 
Beépítésre kerültek a fejlesztési feladatok. 
A költségvetés összeállítása során válik láthatóvá, hogy milyen mértékben kell majd eltérni az 
előzetes elvektől. 
Kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy véleményezze a települési 
önkormányzat 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesüléséről szóló tájékoztat ót és a 2011. évi 
költségvetés előzetes koncepcióját. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni Tóth Mihályné főkönyvelő tájékoztatását 
a Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatóról és a 2012. évi költségvetés előzetes koncepciójának ismertetéséről.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása a beszámolóhoz.  
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja Dévaványa Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató t, kéri az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 

 23/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
város Önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóban 
foglaltakkal egyetért, és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének. 
 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: értelem szerint  

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki egyetért a Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés előzetes 
koncepciójával kapcsolatos elhangzottakkal, kéri az felnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 

 24/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 
 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
város Önkormányzat 2012. évi költségvetés előzetes koncepciójában foglaltakkal 
egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: értelem szerint 

 
 
2. Napirendi pont: 
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
mely Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
megtárgyalása és elfogadása.  
Felkéri Tóth Mihályné főkönyvelőt, ismertesse előterjesztését. 
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Tóth Mihályné főkönyvelő – elmondja, hogy 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesített 
bevételek összege két részből tevődik össze. Az általános működési támogatás fix összege 
211 eFt, a másik rész pályázati rész, így összesen támogatásértékű pályázati pénz 296 eFt, a 
pénzforgalom nélküli bevétel 26 eFt. 
Három-negyed évig a teljesített bevétel összesen 121 eFt, viszonyítva a módosított 
előirányzathoz (322 eFt) 37,58 %-ra teljesült, ami alul marad az időarányoshoz viszonyítottól. 
 A teljesített kiadás 121 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,58 %-nak felel 
meg. A kiadási oldalon a tiszteletdíjak személyi juttatás soron jelennek meg 97 eFt összegben, 
ami a döntésnek megfelelően 100 %-os felhasználású, és az ezekhez kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok 24 eFt, aminek szintén 100 %-os felhasználási teljesítése. 
A dologi kiadások, az utolsó negyedévre ütemezett programok miatt még nem történtek meg. 
A három-negyed évig a teljesített kiadás összesen 121 eFt, viszonyítva a módosított 
előirányzathoz (322 eFt) 37,58 %-ra teljesült, ami alul marad az időarányoshoz viszonyítottól. 
Összegezve kéri, hogy a 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztatót 
121 eFt bevétellel, 121 eFt kiadással fogadja el a testület. 
 
A 2012. évi költségvetés előzetes koncepciójáról elkészített anyaghoz a Magyar Köztársaság 
2012. évi törvényjavaslata áll rendelkezésre, amit csak irányelvként tudtak használni.  
Ilyenkor bázis adatokra épül a koncepció kidolgozása.  Át kell tekinteni a feladatokat.  Ehhez 
el kell készíteni, és át kell gondolni a 2012. évi programot, rendezvénytervet.   
Át kell gondolni a következő év várható feladatait és bevételi forrásait, különös tekintettel a 
feladatalapú támogatás pályázatát kell a lehető legjobb tudás szerint elkészíteni, jó 
„tartalommal” kitölteni, hogy az megvalósítható és finanszírozható legyen. A 2012. évi 
előzetes koncepciót a rendelkezésre álló anyagból lehetett elkészíteni, a bázis bevételi adat 
alapján az előző évek hagyományainak figyelembe vételével a - mikulás napi, a Holocaust, 
halottak napi, és karácsonyi megemlékezésekre - a készletbeszerzések sora a kiadások helye. 
A forrás oldalon bázisszemléletben csak az általános működési kiadásra utalt 2011. évi 
mértékkel számoltak.  
A 2012. évi költségvetésre vonatkozó főbb alapelvek:  

• Az önkormányzat működési feladatainak, feltételeinek meghatározása, 
• A programtervezet átgondolása, esetleges prioritások rangsorolása 
• Bevételi oldalon: pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 
• 2012. évre is a költségvetési egyensúly megteremtése. 

A ¾ éves beszámoló a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, amiből megállapí tható, 
hogy a rendelkezésre álló forrás biztosította a kiadásokat az indoklás alapján.  A takarékos 
gazdálkodás biztosítja a tervezett feladatok megvalósítását, de a betervezett feladatok 
végrehajtása indokolt.  
Kéri, a költségvetés ¾ éves helyzetéről szól ó beszámoló megtárgyalását és egyetértésük 
esetén a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. évi 
költségvetés előzetes koncepciójának ismertetését.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása a beszámolóhoz.  
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóval , 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 

 25/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékoztatót  

 
121 eFt teljesített bevétellel 
121 eFt teljesített kiadással jóváhagyólag elfogadja.  
 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása 
 

BEVÉTELEK 
 

adatok: ezer forintban 

S.sz. Bevételi jogcímek 

Eredeti 
előirányzat 

4/2011.( 
II.17.)CKÖ 

Kt.Hat. 

Módosított 
előirányzat 

20/2011. 
(IX. 

16.)CKÖ 
Kt.Hat. 

2011. 
.szeptember 30. 

teljesülés 

Teljesülés / 
módosított 
előirányzat  

%-ban 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek         
2. Egyéb saját bevételek         
3. ÁFA bevételek (befizetendő)         
4. ÁFA - visszaigényelhető adó összege         

5. Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA 
bevétel         

6. Hozam és kamatbevételek         
7. Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről         
A Intézmény működési bevételek összesen (1-5) 0 0 0 0 
8. Helyi adó bevételek         
9. SZJA         
10. Gépjárműadó         
11. Egyéb sajátos bevételek (lakbér…)         
B Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (6-9) 0 0 0 0,00 
I. Működési bevételek összesen 0 0 0 0 

12. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése         
13. Pénzügyi befektetések         

14. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on 
kívűlről         

II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(10-12) 0 0 0 0,00 
15. Támogatásértékű működési bevételek 237 296 95 32,09 
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek         
III. Támogatásértékű bevétek össz. (13+14) 237 296 95 32,09 
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IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00 
17. Normatív állami hozzájárulás         
18. Központosított előirányzatok         

19. Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz         

20. Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része         
21. CÉDE         
22. Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása         

23. Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. 
tám         

24. LEKI         
V. Önkormányzatok költségvetési tám. (15-22) 0 0 0 0,00 
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00 

  KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 237 296 95 32,09 
VII. Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00 
VIII. Hitel felvétel 0 0 0 0,00 

  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0,00 
  PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 237 296 95 32,09 

IX. Pénzforgalom nélküli bevételek   26 26 100,00 
25. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)         
  BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 237 322 121 37,58 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásainak alakulása 
 

KIADÁSOK 
adatok:ezer forintban 

S.sz. Kiadási jogcímek 

Eredeti 
előirányzat 

4/2010. 
(II.17.)CKÖ 

Kat.Hat. 

Módosított 
előirányzat 

20/2011. 
(IX.16.)CKÖ 

Kat.Hat. 

2011. 
szeptember 

30. 
teljesülés 

Teljesülés / 
módosított 
előirányzat  

%-ban 

1 Rendszeres személyi juttatás         
2 Nem rendszeres személyi juttatás         
3 Külső személyi juttatás 97 97 97 100,00 
  Felosztott ktg.(tájékoztató adat)         
I. Személyi juttatások összesen (1-3) 97 97 97 100,00 
4 Társadalombiztosítási járulék 24 24 24 100,00 
5 Munkaadói járulék         
6 Egészségügyi hozzájárulás         
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok          
  Felosztott ktg.(tájékoztató adat)         

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4-7) 24 24 24 100,00 

8 Készletbeszerzések   161   0,00 
9 Kommunikációs szolgáltatás         
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10 Szolgáltatási kiadások   0     
11 Általános forgalmi adó 23 40   0,00 
12 Kiküldetés, reprezentáció 93 0     
13 Egyéb dologi kiadás         
14 Különféle költségvetési befizetések         
15 Adók, banki ktg., bírság         
  Felosztott ktg. (tájékoztató adat)         

III. Dologi kiadások összesen (8-15) 116 201 0   
16 Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül         
17 Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre         
18 Önkormányzatok által folyósított ellátások         
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai         
IV. Egyéb kiadások összesen (16-19) 0 0 0   
20 Általános tartalék         
21 Pénzforgalom nélküli kiadás         
V. Pénzforgalom nélküli kiadás (20-21) 0 0 0   
  Működési kiadás összesen (I-V) 237 322 121 37,58 

22 Tartalék (cél)         
VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) 0 0 0   
23 Felújítási kiadás         
24 Felújítási ÁFA kiadás         
25 Fordított adózás miatti befizetés (felújítás)         
26 Intézményi beruházások         
27 Intézményi beruházások Áfa kiadása         
28 Fordított adózás miatti befizetés (beruházás)         

29 Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül         

30 Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre         
31 Támogatási kölcsönök nyújtása         
32 Felhalmozási célú hitelek kamata         

VII. Felhalmozási kiadás összesen (23-31) 0 0 0   

  KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-
VII) 237 322 121 37,58 

33 Értékpapírok vásárlása         
34 Hitelek törlesztése         

VIII. Finanszírozási kiadás (32) 0 0 0   
35 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)         
  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII) 237 322 121 37,58 

36 Létszámadatok (fő)         
 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök    
Határidő: - 

 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – ismételten szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki egyetért a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetés előzetes 
koncepciójával kapcsolatos elhangzottakkal, kéri, 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 

 26/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 
  
 A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 
A képviselő-testület megbízza kisebbségi önkormányzat elnökét a költségvetési 
koncepció átdolgozásával, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében. 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök    
Határidő: - 

 
 

3. Napirendi pont: 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzat 
módosításának véleményezése és elfogadása.  
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzőnek a napirendi pont előadójának. 
 
Balogh Csilla jegyző – tájékoztatójában elmondja, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzata azért került új szerkezetben a képviselő-
testület elé, mert a kisebbségi önkormányzat tavalyi megalakulásakor megalkotott szervezeti- 
és működési szabályzat elkészítése óta változások történtek.  
2011. január 1-jétől a Közigazgatási Hivatalok átalakultak Kormányhivatalokká.  
Ezért a szervezeti és működési szabályzatban minden egyes helyen a Békés Megyei 
Közigazgatási Hivatal szóhasználat kicserélésre került és helyette a Békés Megyei 
Kormányhivatal elnevezés került. 
Továbbá több helyen megismétlésre került a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
törvénynek az előírása, a központi jogszabály szövege, ezek ismétlődése miatt kikerültek a 
szervezeti és működési szabályzatból. 
Tartalmát tekintve kevesebb lett, a központi jogszabály szövege amúgy is kötelező jelleggel 
bír, felesleges megismételni. Ily módon a szervezeti és működési szabályzat most már a helyi 
szabályozást tartalmazza. 
Ezek miatt került módosításra a szervezeti és működési szabályzat, kéri a kisebbségi 
képviselő-testület tagjait, hogy a szervezeti és működési szabályzatot ily módon fogadja el. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a jegyző asszonynak a Dévaványai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításának 
ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítását, 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 
 27/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 

  
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát elfogadja. 

  
Felelős: -    
Határidő: - 

 
(Az elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

4. Napirendi pont: 
 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a bejelentéseket tartalmazza. 
Ismerteti a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi programtervét, 
rendezvények költségvetését. 
Felsorolja a javaslatát: 

1.) Szavalóverseny (cigány-magyar nyelven) 
2.) Gyermeknap 
3.) Kirándulás Debrecenbe (állatkert-vidámpark) 
4.) Roma nap Sportverseny 
5.) Gyerektábor a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménnyel 
6.) Zarándoklat Máriapócsra 
7.) Holocaust, halottak napja 
8.) Mikulás napi ünnepség 
9.) Karácsonyi ünnepség 

Ezek a programok előzetes számítás alapján 910.000,- Ft-ba kerülnének, melyeket pályázati 
úton szeretnének finanszírozni. 
Kéri, akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a programtervvel kapcsolatban tegye meg. 
 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő – támogatja a Máriapócsi 
zarándoklatot, javasolja, hogy ne csak a kisebbség számára legyen az elérhető. 
A Roma Nappal kapcsolatban, tapasztalata alapján, a jó szervezés ellenére is nagyon kevesen 
jöttek el. Szerinte így ez nemigazán értékelhető program. 
A gyermekprogramok jók, csak ezeket is úgy kellene megszervezni, hogy ne csak a 
kisebbségi gyermekek vegyenek részt rajta. Elmondja, hogy nagy az ellentét a roma és 
magyar gyermekek között, talán így jobban megismernék egymást, az előítéletek 
megszűnnének, közelebb kerülnének egymáshoz. 
Véleménye szerint a szavalóversenyen a gyermekek cigánynyelven, nyelvismeret hiányában 
csak akkor tudják elszavalni a verset, ha betanulják a szöveget.  
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  – Megköszöni a képviselőnek a hozzászólását, 
észrevételeit. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat programtervét a 2012-es évre, 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 

 28/2011.(XI.25.) CKÖ Kt.hat. 
  

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre 
vonatkozó programtervét elfogadja. 

  
Felelős: Nagy József Attila 
Határidő: - 

 
(Az elfogadott programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
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: 
 
 
  
 
 
 Hermeczi József 
 kisebbségi önkormányzati képviselő 
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