JEGYZŐKÖNYV
Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

Jelen voltak:

Dimovics Antal
Kovács József
Kovács Gábor
Rostás János
Dr. Lajkó Norbert

elnök
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívottak:

Boriné Dóka Erika

gazdálkodási csoportvezető

Dimovics Antal: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek szeretném felkérni Kovács Gábort.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(II.11.)

határozat
Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kovács
Gábor
képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1) Dimovics Antal elnök
2) Kovács Gábor képviselő

Dimovics Antal: Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi pontokhoz van-e
valami észrevétel?
Kovás Gábor: Az első napirendi ponthoz kérném felvenni a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat feloszlatását. Indoklásként elő kívánom adni, hogy 2013. február
6. napján képviselő-testületi ülést szerettünk volna tartani, de a két képviselő
társam nem jelent meg. Mivel a két képviselő társam nem először nem dolgozik
együtt velünk, valamint a lakosságtól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy a
Nemzetiségi Önkormányzattól nem kapnak segítséget az emberek, nincs olyan,
amiért megéri fenntartani.
Dimovics Antal: Aki a napirendre felvétellel egyet ért kérem, hogy jelezze.
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(II.11.)

határozat
A képviselő-testület a meghívóban közölt
napirendi pontokat az alábbi kiegészítéssel
fogadja el:
1.) A képviselő-testület feloszlatása
2.) 2013. évi költségvetés megtárgyalása és
elfogadása
3.) Közmeghallgatás
4.) Egyebek, interpellációk, bejelentések

Erről értesítést kapnak:
1. Dimovics Antal elnök
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző

Dr. Lajkó Norbert: Egyhangú szavazattal fel lett véve az előterjesztés az első
napirendi pontként. Rátérhetünk a megtárgyalására.
Dimovics Antal: Az első napirendi pont a feloszlatás. Őszintén mondom ez
nagyon váratlanul ért engem. Pont akkor, amikor úgy gondolom, hogy 2002 óta
a legsikeresebb évet zártuk, és amikor a Kisebbségi Önkormányzat
bizonyíthatná a jellegét, hogy igazából miért is van. Mi érdekképviseleti szerv
vagyunk, nincs rá kompetenciánk, hogy segélyeket osszunk. A költségvetés
elfogadása előtt ez nagyon meggondolandó, hogy feloszlassuk-e magunkat. Úgy
gondolom, hogy ezt az évi 4 testületi ülést és egy közmeghallgatást bármilyen
nehezen is, de meg tudnánk oldani. Azt javaslom, hogy gondoljátok át.
Kovács Gábor: Én tettem egy javaslatot, nekem ez a meglátásom.
Kovács József: Én sem látom semmi hasznát ennek. Senki sincsen jó
viszonyban velünk.
Dimovics Antal: Amennyiben feloszlatjuk magunkat a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat által beadott pályázatnak lőttek. Történelmet írhatnák a pályázat
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megnyerésével, mert nem csak Csongrád megyei viszonylatban, hanem országos
szinten is nagy dolog lenne. Egy petíciót fogunk benyújtani, mivel az ESZA-nál
törvénytelenség történt, és még nincs a pályázatnak eredménye emiatt. Azt
javaslom, hogy várjuk meg a pályázat eredményét, amennyiben a pályázat nem
nyer, üljünk össze újra és visszatérhetünk erre a kérdésre.
Dr. Lajkó Norbert: Kovács Gábor képviselőnek volt egy javaslata, amelyet
első napirendi pontként tárgyalunk. Név szerinti szavazást kell tartanunk
minősített többséggel. Ez úgy gondolom, mindent meghatároz, hogy hogyan
tovább.
Dimovics Antal: Gondoljátok át, mert ha nyer a pályázat, ha visszakerülünk a
kosárba, mert van rá lehetőség és közben feloszlatjuk magunkat, akkor elúszik a
pályázat.
Kovács Gábor: Itt van a Komplex-telep pályázat, 150 millió Ft-os pályázat,
ebbe is benne van minden, az egészségügy is.
Dimovics Antal: Érthetetlen számomra, hogy a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat pályázatát nem tudod úgy értékelni, mint a Komplex telep
pályázatot, ez is településért van, települési szinten adtuk be.
Rostás János: Mennyi idő lenne ez, amíg téged kiértesítenek a pályázattal
kapcsolatban?
Dimovics Antal: Úgy gondolom 2-3 hét. Ma várom a címet, ahová a petíciót be
kell nyújtani.
Kovács Gábor: Ha jól értem, akkor a pályázat el lett utasítva és petíciót
nyújtotok be, hogy szabálytalanul jártak el.
Boriné Dóka Erika: Hivatalos papír még nincs róla, hogy el lett utasítva a
pályázat.
Dimovics Antal: Nem nincsen róla, 58 pályázat van előnyben részesítve.
Dr. Lajkó Norbert: Ami között a baksi nincs közte.
Dimovics Antal: Igen.
Rostás János: Ez nem nagy remény.
Kovács Gábor: Szerintem ezt ne keverjük bele a CNÖ üzemelésébe.
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Dimovics Antal: De ha feloszlatjuk magunkat és nyerünk, mert miért ne
nyerhetnénk.
Kovács Gábor: De ha már nem vagyunk benne a kalapban.
Dimovics Antal: De még nem jött róla hivatalos értesítés.
Rostás János: Akkor ez még 2-3 hét?
Dimovics Antal: Igen, körülbelül.
Kovács Gábor: Petíció lesz beadva, ez olyan, mint amikor a bíróságnak beadok
egy fellebbezést, hogy meg fellebbezem az ítéletet és vagy elfogadják vagy nem.
Dimovics Antal: Bocsánat, ez teljesen más. Elismerte az ESZA is, hogy
törvénytelenséget követett el, ami azt jelenti, hogy csak a gyorspostával
beérkezőket fogadták el, sőt van közöttük formai hibás is, ami átment a szűrőn.
Dr. Lajkó Norbert: Szavazni kellene. Elhangzik a kérdés, és név szerint kellene
szavazni. Fel akarja-e oszlatni a Baks Községi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatot?
Kovács Gábor: Igen.
Kovács József: Igen.
Rostás János: Igen.
Dr. Lajkó Norbert: Az elnöknek is szavazni kell.
Dimovics Antal: Én nem szeretném feloszlatni.
A képviselő-testület név szerinti szavazással 3 igen szavazattal 1 nem szavazat
ellenében az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(II.11.)

határozat
Baks
Községi
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete név szerinti
szavazással minősített többségű döntéssel, 2013.
február 11. napi hatállyal kimondta feloszlatását.
Erről értesítést kapnak:
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1.) Dimovics Antal elnök
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti és Ellenőrzési
Főosztálya
Dr. Lajkó Norbert: Ezzel a döntéssel megszűnik a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat.
Dimovics Antal: Köszönöm szépen az eddigi részvételt, az ülést bezárom.
Kovács Gábor: Én annyit szeretnék még mondani, hogy ami CNÖ tulajdona, az
kerüljön leadásra az Önkormányzatnál.

K.m.f.

Kovács Gábor
Jkv. hitelesítő

Dimovics Antal
CNÖ elnök

