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1/2014.  

Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. október 27.-én (hétfőn)  
du. 15. 30 órai kezdettel megtartott  

alakuló nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának eredményéről 
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 
 

3.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének megválasztása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

4.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

5.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzata megalkotása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

6.) A képviselők tiszteletdíja megállapítása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

7.) Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

8.) Méltatlanságra vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

9.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

10.) Nemzetiségi Bizottság létrehozása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

11.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntés 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

12.) Egyebek 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:   a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27. 
napján (hétfőn) du. 15:30 órakor tartott alakuló nyílt testületi ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme. 
 
Jelen vannak:    Rostás László    képviselő úr, 

     Rónai Enikő   képviselő asszony,  

Nagy László Krisztián   képviselő úr.  

 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

           

Kató Pálné jegyző: Köszöntötte a megjelenteket. Köszöntötte Csanytelek Község 
Választópolgárai akaratából megválasztott képviselőket. Gratulált a választás nyerteseinek, 
megköszönte a választás lebonyolításában résztvevők lelkiismeretes munkáját. 
Felkérte Rostás László képviselő urat, mint a megválasztott képviselők közül életkorban 
legidősebb, így korelnöki tisztséget gyakorlót az ülés vezetésére, az önkormányzat elnöke választása idejére. 
 
Rostás László korelnök:  Ismertette az alakuló ülés napirendjét, javasolta annak 
határozathozatal nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül – egyetértett azzal. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának eredményéről 
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna, Kató Pálné jegyző 
 

3.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének megválasztása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

4.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

5.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzata megalkotása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

6.) A képviselők tiszteletdíja megállapítása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

7.) Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
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8.) Méltatlanságra vonatkozó szabályokról tájékoztatás 

Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

9.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

10.) Nemzetiségi Bizottság létrehozása 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

11.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntés 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
12.) Egyebek 

 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 
  A Helyi Választási Bizottság Elnökének                               Kató Pálné jegyző 

tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati          
képviselők választásának eredményéről 

  
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László, korelnök: Felkérte Mártonné Kádár Zsuzsannát, mint a Helyi Választási 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Csanytelek községben 2014. október 12.-én megtartott 
nemzetiségi önkormányzati képviselői választás eredményét. 
 
Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket a HVB által a településre 
vonatkozó nemzetiségi választás végleges eredményéről, melyet írásban minden érdekelt 
megkapott a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől. Gratulált a megválasztott képviselőknek, majd az 
eredményes nemzetiségi önkormányzati munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánt.  
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott tájékoztató elfogadását, melyből 
megállapította, hogy a   képviselő-testület tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül – egyhangú 
szavazással - tudomásul vették. 

 
2.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
            A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele    Kató Pálné jegyző 
 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Rostás László korelnök: Felkérte Mártonné Kádár Zsuzsannát, mint a Helyi Választási 
Bizottság Elnökét a képviselői eskü szövegének előmondására. 
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Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök: Felkérte a megválasztott képviselőket, hogy 
szíveskedjenek felállni. Előmondva az eskü szövegét, kivette a képviselői esküt a képviselőktől, az 
esküokmányok saját kezű aláíratása után átadta azt részükre. 
 
Rostás László  korelnök: Megköszönte Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök alakuló ülésén 
való közreműködését.  
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
        

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének megválasztása Kató Pálné jegyző 
 
 (A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a képviselő-testület 
alakuló ülésén a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az 
önkormányzat elnökét. Jogszabály nem  rendelkezik annak módjáról, ezért annak lebonyolítása 
zárt ülésen történik  akkor, ha az érintett személy nem egyezik bele a nyilvános ülésen való 
tárgyalásba és minősített többségű szavazással kell hogy megvalósuljon a szavazás. A személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettséget  ebben az esetben nem kell, hogy 
érvényesüljön.  Ismertette a szavazásra vonatkozó szabályokat, szétosztotta a szavazólapokat és 
ismertette a szavazás menetét. Rostás László elnök-jelölt írásban benyújtotta zárt ülés tartása 
jogáról való lemondását, így a napirend tárgyalása nyilvános ülésen zajlott. A szavazatok 
összesítése után tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a  szavazás érvényes volt, mely szerint 
Rostás László képviselő úrra, mint elnök jelöltre 3 igen szavazatot adtak le. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Rostás László korelnök:  Megköszönte a képviselő-testület bizalmát, majd szavazásra 
bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati javaslata változtatás nélküli 
elfogadását, majd megállapította, hogy a képviselő-testület változtatás nélkül, egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
1/2014. (X. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének megválasztása   
 

H a t á r o z a t 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai közül minősített többséggel 

2014. október 27. napjától a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású 

Elnökének Rostás László (szül. hely: Szeged, ideje: 1961.02.09., anyja neve: Rostás Anna, 6647 

Csanytelek, Damjanich u. 10. u. sz. alatti lakost)  választja a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében 

számára biztosított jogkörében eljárva  

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) 
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- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:         Előadó:  
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat    Kató Pálné jegyző  
Elnökhelyettesének megválasztása 

 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a képviselő-
testület alakuló ülésén a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül az elnök 
munkájának segítésére meg kell választania az önkormányzat elnökhelyettesét.  A személyes érintettség 
bejelentésére, a tárgyalás tartása módjára vonatkozóan ugyanazon szabályokat kell alkalmazni 
mint az elnök választására. Nagy László Krisztián elnökhelyettes-jelölt írásban benyújtotta zárt 
ülés tartása jogáról való lemondását, így a napirend tárgyalása nyilvános ülésen zajlott.  szavazás 
során minősített többség szükséges az elnökhelyettes választásához is. A szavazatok összesítése 
után tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a  szavazás érvényes volt, mely szerint Nagy László 
Krisztián képviselő úrra, mint elnökhelyettes jelöltre 3 igen szavazatot adtak le. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Rostás László elnök:  Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak határozati 
javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg. 
 
2/2014. (X. 27.)  Rökt határozat 
 
Tárgy:  A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása  
 

H a t á r o z a t 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai közül minősített többséggel 

2014. október 27. napjától a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású 

Elnökhelyettesének Nagy László Krisztián (szül. hely: Csongrád, ideje: 1981.02.05., anyja 

neve:Faragó Emma, 6647 Csanytelek, Tömörkényi út 12/a sz. alatti lakost) választja  a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

88. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva.  

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
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- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
Nagy László Krisztián képviselő úr megköszönte az iránta megnyilvánuló bizalmat, melyet 
igyekszik munkájával meghálálni. 
 

5.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének      Kató Pálné jegyző  
Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotása 

  
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony:  Szóbeli kiegészítésében felhívta a figyelmet az  előterjesztésben írtakra, 
miszerint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezik arról, hogy a 
képviselő-testület alakuló ülésen a nemzetiségi önkormány megalkotja szervezeti és működési 
szabályzatát, melyet szükség esetén 90 napon belül felülvizsgál. 
 
K é r d é s: 
 
Rostás László:  Kérdése az önkormányzati munkájuk végzéséhez koordinátor személyének 
biztosítására irányult és  a Munkaügyi Központ általi közvetítésre vonatkozott. 
 
Válasz: Válaszában elmondta, hogy a központi költségvetés feladatok ellátására nyújt 
finanszírozást, viszont mint újonnan alakult szervezet majd a törzskönyvi nyilvántartásba való 
felvételét követően szerez bármilyen címen jogosultságot költségvetésből való állami támogatásra. 
Arra, hogy 1 három képviselőből álló nemzetiségi önkormányzat működésére ad-e és mennyi 
összeget a központi költségvetés a hivatal köztisztviselői létszámára finanszírozást, egyenlőre nem 
lehet tudni, egyenlőre a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és a költségvetésre  vonatkozó 
jogszabályokban foglaltakra lehető támaszkodni, mint irányadó jogszabályokra. Plusz létszámban  
szinte kizárt gondolkodni, hiszen a polgármesteri hivatal köztisztviselő létszámából 7,8 főt 
finanszíroz az állam költségvetéséből, a többi létszám illetményét az önkormányzat adott évi  
költségvetéséből térítési meg, amely véges, hiszen saját bevételéből egyenlíti ki azt és további 
plusz költség viselése a következő évi költségvetés tárgyalásakor lehet tétel. A Munkaügyi 
Központ annak a feladatnak teljesítésére tud állásnélküli munkavállalót kiközvetíteni, amelyre 
számára az állam költségvetéséből anyagi fedezetet biztosít és feladat ellátást engedélyez. 
Elmondta, hogy ilyen pályázati lehetőséget nem ismer, de felhívta az Elnök úr figyelmét arra, 
hogy előzetes bejelentkezés után lehetősége van a Munkaügyi Központ Vezetőjével egyeztetni 
ebben a kérdésben, melyhez felajánlotta közreműködését.   
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Rostás László  elnök:  a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötését 
sürgette.  
 
Kató Pálné jegyző asszony: Elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény  30 napot 
biztosít a törvényben meghatározott feltételek teljesítésére, így pl. az együttműködési 
megállapodás megkötésére, amely kötelező elem. Megnyugtatta a képviselő-tagjait, hogy 
határidőre el fog készülni az együttműködési megállapodás, melyet viszont megelőz a tárgyi 
napirend, az  SZMSZ megalkotása, melynek felülvizsgálatára – ha az szükséges -  annak 
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jóváhagyását követő 3 hónapon belül van mód.  Ígéretet tett arra, hogy személyesen minden 
támogatást meg fog adni és az általa vezetett polgármesteri hivatal köztisztviselői is segíteni fogják 
a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete és az Elnök úr munkáját, 
továbbá az esetleges pályázatok elő- és elkészítésében való közreműködésben partneri viszony 
kialakítására törekednek, de, felhívta a figyelmet arra, hogy pályázni  csak akkor lehet, ha van 
olyan  kiírás, amelyen a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata indulni tud.   
 
A kérdező és a hozzászóló a válaszadást elfogadta. 
 
Rostás László elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak  határozati 
javaslatában foglaltak  változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület  kiegészítés, módosítás, változtatás nélkül, egyhangúlag 3 igen szavazattal  egyetértett azzal 
és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
3/2014. (X. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzata megalkotása 
 

H a t á r o z a t   
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva, 

megalkotja ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt  Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek szükség esetén felülvizsgálatát 

rendeli el.  

Végrehajtás határideje:   2015. 01. 27. 

Végrehajtásért felelős:    Elnök  és Kató Pálné jegyző 

Beszámolás határideje:   végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Elnöke és Tagjai 
(Helyben) 

- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:         Előadó:  

A képviselők tiszteletdíja megállapítása    Kató Pálné jegyző 
  
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Előadta, hogy az előterjesztésnek van A és B verziója, a képviselők 
döntésétől függ annak kiválasztása . Az A verzió értelmében van tiszteletdíj megállapítás, míg a B 
verzió során nincs összeg, mivel az Elnök, Elnökhelyettes és Tag lemond a tiszteletdíjra való 
jogáról.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag a B verziót javasolták elfogadásra.  
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Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés  és a határozati 
javaslat B verziója változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület kérdés, hozzászólás, módosítás, változtatás nélkül, egyhangúlag 3 igen szavazattal 
egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
4/2014. (X. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy: A képviselők tiszteletdíja megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
            

1.)  A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Rostás 
László  társadalmi megbízatású elnök által a  2011. évi CLXXIX. törvény 109. §-ában 
rögzített tiszteletdíj  teljes összegéről  való lemondását. 
 

2.)  A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Nagy László 
Krisztián a társadalmi megbízatású elnökhelyettes által a 2011. évi CLXXIX. törvény 
109. §-ában rögzített  tiszteletdíj teljes  összegéről  való lemondását. 

 
3.)  A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Rónai Enikő  

képviselő által a  2011. évi CLXXIX. törvény 109. §-ában rögzített tiszteletdíj teljes 
összegéről való lemondását. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:         Előadó:  
Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokról tájékoztatás               Kató Pálné jegyző 

  
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Megerősített az általa írásban kiadott, az elnökre, elnökhelyettesre, 
képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. Felhívta a figyelmet, hogy az érintett az 
összeférhetetlenséget annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
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8.) Napirend 

 
Tárgy:         Előadó:  

Méltatlanságra vonatkozó szabályokról tájékoztatás   Kató Pálné jegyző 
 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: A tárgyban általa írásban kiadott előterjesztésben foglaltakat 
részletesen elmagyarázta, az elnökre, az elnökhelyettesre, a képviselőre  vonatkozó méltatlansági 
eseteket, annak megszüntetése eljárási szabályait és az esetleges mulasztásból eredő szankciókat.  
Szólt arról, hogy a képviselő mandátum megtartásához szükséges  2014. november 11. napjáig a 
NAV oldalra internetes felületen regisztrálni a köztartozásmentes adatbázisba, melyhez 
felajánlotta közreműködését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 
 

9.) Napirend 
 
Tárgy:         Előadó:  

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás  Kató Pálné jegyző 
  
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Az általa írásban kiadott tárgyi tájékoztató lényeges elemeit, a 
határidőket az elnök, elnökhelyettes, képviselő vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségére 
vonatkozóan, amely a képviselő mandátumhoz fűződő jogok gyakorlásához szükséges. 
Felajánlotta saját és munkatársai segítségét a nyilatkozat kitöltéséhez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették. 
 

10.)  Napirend 
 
Tárgy:         Előadó:  

Nemzetiségi Bizottság létrehozása                           Kató Pálné jegyző 
 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában már jóváhagyta annak tényét, hogy nem 
hoz létre Bizottságot. Ismertette a tárgyban írásban kiadott előterjesztésben foglaltak mellett szóló 
érveket.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és annak   határozati 
javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
változtatás nélkül, egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg. 
 
5/2014. (X. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  Nemzetiségi bizottság létrehozása 
 

H a t á r o z a t 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogiról szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 104. §-ában biztosított jogkörében és az alakuló ülésére beterjesztett 
szervezeti és működési szabályzata szerint eljárva, az önkormányzati ciklus idejére nemzetiségi bizottságot 
nem hoz létre mindaddig, amíg feladatellátása azt nem indokolja. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője (Helyben) 
- Irattár 

11.)  Napirend 
 
Tárgy:         Előadó:  
  Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntés    Kató Pálné jegyző 
 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzata rögzíti a jegyzőkönyv 
hitelesítő személyére vonatkozó eljárásrendet, miszerint a hitelesítő személyéről egyszerű 
szótöbbséggel kell a képviselő-testületnek döntenie úgy, hogy az nem lehet az Elnök, vagy 
helyettese, tehát a képviselő személye választása adva van. A jogszabály vonatkozó részét 
kiemelve szólt a választás fontosságáról, hiszen az elkészült jegyzőkönyvet az Elnök mellett a 
jegyzőkönyv hitelesítőnek is alá kell írnia, amely így kerül elektronikus felületen továbbításra az 
illetékes Kormányhivatal Főosztályára törvényességi felügyeleti joga gyakorlása érdekében. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Rostás László elnök: Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre Rónai Enikő képviselő 
személyében, mely javaslatát és az erre irányuló előterjesztést és annak határozat javaslatát 
szavazásra bocsájtotta, melyből megállapította, hogy képviselő-testület változtatás nélkül, 
egyhangú szavazással 3 igen szavazattal elfogadta javaslatát és az alábbi határozatot hozta. 
 
6/2014. (X. 27.)  Rökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntés  
 

H a t á r o z a t 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai közül egyszerű szótöbbséggel 

2014. október 27. napjától a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
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hitelesítő személyének Rónai Enikő képviselőt választja  a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében 

számára biztosított jogkörében eljárva.  

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

12.)  Egyebek 
 
Kató Pálné jegyző: Részletes tájékoztatást adott a képviselő-testület tagjainak arról, hogy 2014. 
november 11. napjáig kell teljesítenie mind azt a kötelezettséget, amelyet a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény előír, melynek érdekében a szükséges intézkedéseket már megtette, így többek 
között a bélyegzők készítése, a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez, az adószám létrehozásához, 
a bankszámlaszám nyitásához, a munkavégzéshez szükséges berendezett helyiség kialakításához 
szükséges intézkedéseket, melyhez elengedhetetlen az Elnök és Helyettese közreműködése, pl. az 
aláírási címpéldány közjegyző általi kiadásához, az alakuló ülés jegyzőkönyvének hitelesítéséhez, 
stb. A folyamatos személyes kapcsolattartás és kommunikációra hívta még fel a figyelmet és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak betartására.  
 
Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 16 óra 24 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

Kató Pálné 
jegyző 


