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I-1/12-2/2012. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének  

2012. május 30-án megtartott ülésén Dévaványa, Hısök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnökhelyettes 

  Hermeczi József   nemzetiségi önkormányzati képviselı 
 

Távol maradt:   Nagy József Attila   elnök 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  
   Balogh Csilla   jegyzı 
 
Meghívottak:   Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora 
           
Jegyzıkönyvvezetı: Gyuricza Sándorné 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevı nemzetiségi képviselık létszáma 2 fı.  
Az ülés határozatképes, mert a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 92. § 
(1) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az 
ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselık több mint 
fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévı érintettet, a 
döntéshozatalból kizárt képviselıt, továbbá a be nem töltött képviselıi helyet a jelenlévık 
létszámába be kell számítani. 
Tájékoztatja a testületet, hogy Nagy József Attila elnök külföldön való tartózkodása miatt 
nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
     Mőködési Szabályzatának elfogadása 
     Elıadó: Balogh Csilla jegyzı 
 
2.  Bejelentések 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy 
indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 
Kéri a képviselı-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

 13/2012. (V.30.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. május 
30-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
     Mőködési Szabályzatának elfogadása 
     Elıadó: Balogh Csilla jegyzı 
 
2.  Bejelentések 
 

Felelıs: - 
Határidı: - 

 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselı-testületnek a képviselık közül 
jegyzıkönyv hitelesítıt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzıkönyvet aláírja. 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselıt javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 

 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megkérdezi Hermeczi József képviselıt, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 
 
Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselı – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – szavazásra kéri a  képviselı-testület tagjait, aki 
egyetért Hermeczi József megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
  

HATÁROZAT 
 14/2012.(V.30.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete Hermeczi József 
nemzetiségi önkormányzati képviselıt a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv 
hitelesítıjének jelöli ki. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
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1. Napirendi pont:  
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosításával kapcsolatos. 
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzınek a napirendi pont elıadójának. 
 
Balogh Csilla jegyzı -  köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy mielıtt a napirendi pont 
tartalmát ismertetné, számot szeretne adni az elmúlt testületi ülés óta megtörtént 
intézkedésekrıl. 
A május 2-i képviselı-testületi ülésen Csömör Ágostonné nemzetiségi képviselı bejelentette 
2012. május 3. idıponttal a nemzetiségi képviselıi mandátumáról történı lemondását. A 
képviselı-testület ezt tudomásul vette és megállapította a képviselıi megbízatásnak a 
megszőnését. Ez a képviselı-testületi határozat másnap megküldésre került az érintettnek, a 
helyi választási bizottság tagjainak, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal részére.  
A jogszabály alapján megvizsgálta a helyi választási bizottság a 2010. október 3-i választáson 
jelöltként induló de mandátumhoz nem jutott képviselık mandátumhoz jutásának lehetıségét.  
A választáson elért eredménynek megfelelı sorrendben az összes jelölt írásban nyilatkozott. 
Balog Béla, Balog Béláné, Balog Géza és Balog Tibor is azt az írásbeli nyilatkozatot adta, 
hogy mandátumával nem kíván élni és a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
munkájában képviselıként nem kíván részt venni.  
Mivel a 2010. október 3-i települési kisebbségi önkormányzati képviselı választáson több 
jelölt nem indult így a helyi választási bizottság május 9-én tartott ülésén megállapította és 
határozatot hozott arról, hogy Csömör Ágostonné nemzetiségi önkormányzati képviselı által 
2012. május 3-tól megjelölt lemondás eredményeként megüresedett mandátum a következı 
általános választásig betöltetlen marad. 
Innentıl kezdve a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testületének 
létszáma három fı. 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat megalkotásával kapcsolatban elmondja, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzata a 2012. március 29-i, a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat pedig 2012. május 2-i ülésén elfogadta a két önkormányzat közötti 
együttmőködési megállapodás megkötését. Az együttmőködési megállapodás 2012. május 8-
án aláírásra került. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatában 
rögzíti a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a megállapodás megkötését, 
módosítását követı harminc napon belül. 
Csömör Ágostonné nemzetiségi képviselı lemondása következtében változott a képviselı-
testület tagjainak száma. Mivel több jelölt nem volt, aki a képviselıi megbízatást vállalta 
volna, a mandátum a következı általános választásokig betöltetlen marad. A változás 
átvezetésre került az SZMSZ III. fejezet 1. pontjában, ahol megállapításra került, hogy a 
nemzetiségi önkormányzati testület tagjainak száma 3 fı. 
A szervezeti és mőködési szabályzat IX. fejezetébe beépültek a nemzetiségi önkormányzat 
mőködésének alapvetı tárgyi, technikai feltételei. A X. fejezetébe a nemzetiségi 
önkormányzat mőködésének alapvetı személyi feltételei. A XI. fejezetébe pedig a 
nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
Kéri, hogy a képviselı-testület fogadja el a fenti módosításokkal az új szervezeti és mőködési 
szabályzatot. 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a jegyzı asszonynak a tájékoztatását. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait, aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 15/2012.(V.30.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja. 
 
Felelıs: - 
Határidı: -  
 
(Az elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
2.  Napirendi pont: 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
amely a bejelentésekkel kapcsolatos.  
Megkérdezi a jelenlévıket van-e valakinek bejelentése, hozzászólása.  
Megállapítja, hogy bejelentés, illetve hozzászólás nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban. 
Megköszöni az ülésen résztvevık munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

– A jegyzıkönyv kelt, mint az elsı oldalon. – 
           

 
 
 
 
 
 
Nagy József Attila 

           elnök 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
 Hermeczi József 
 nemzetiségi önkormányzati képviselı 


