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I-1/13-5/2011. ikt. sz.  
 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:

 

 A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. december 19-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

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

     Hermeczi József   kisebbségi önkormányzati képviselő 
 

 
Távol maradt:
 

   Nagy József Attila   elnök 

   Balogh Csilla   jegyző 
Tanácskozási joggal jelen van:  

 
Meghívottak:
 

     Dékányné Szalai Katalin  kisebbségi ügyek koordinátora 

Jegyzőkönyvvezető:
 

 Gyuricza Sándorné 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 

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.  

– köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat ülését megnyitja.  

Tájékoztatja a testületet, hogy Nagy József Attila elnök külföldön való tartózkodása miatt 
nem tud részt venni az ülésen. 
Elmondja, hogy az éves munkatervben 2011. december 12-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. A 2012. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó:

 

  Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 

2. Bejelentések. 
 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 

 – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy 
indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? 
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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: 
 

 

 29/2011.(XII.19.) CKÖ Kt.hat. 
HATÁROZAT 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
december 19-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A 2012. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és 

elfogadása 

Előadó:

2. Bejelentések. 

  Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 

 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 

 – 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. 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

 

 – megkérdezi Hermeczi József képviselőt, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 

Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő

 

 – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 – szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Hermeczi József megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 
  

 30/2011.(XII.19.) CKÖ Kt.hat. 
HATÁROZAT 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hermeczi József 
kisebbségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 
hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
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1. Napirendi pont:
 

  

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

Az elnökhelyettes megkérdezi, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban van hozzászólása 
tegye meg, egyben elfogadásra javasolja a munkatervet. 

 – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 
munkatervének megtárgyalása és elfogadása. 

 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselő

 

 – egyetért a 2012. évi munkatervben 
foglaltakkal és elfogadásra javasolja. 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

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

  – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki 
elfogadja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének 2012. évi munkatervét, kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

 31/2011.(XII.19.) CKÖ Kt.hat. 
HATÁROZAT 

  
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre 
vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 
Felelős: - 
Határidő:
 

 -  

 
(Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
2. Napirendi pont:
 

  

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

Kéri, akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 

  – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
amely a bejelentéseket tartalmazza. 

Megadja a szót Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselőnek. 
 
Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő

 

 – elmondja, hogy a mikulásnapi 
csomagosztás nagyon jól sikerült. A gyermekek nagyon örültek a mikulásnak és az 
ajándékoknak. 

Kovács Attila Tamás elnökhelyettes

A karácsonyi csomagosztásra december 22-én 15 órakor kerül sor, melyre a meghívókat 
kiküldték az érintett családoknak. 

 – hozzáteszi, hogy készítettek fotókat, videókat a 
csomagosztásról, melyet mindenki megtekinthet az Interneten, a Facebook közösségi oldalon.  
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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 
 


	UJEGYZŐKÖNYV
	Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni.


