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2/2014.  

Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. november 28.-án (pénteken)  
de. 10. 00 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
 

1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői megbízatásról és Elnökhelyettesi tisztségről 
való lemondás rögzítése 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

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

3.) A nemzetiségi önkormányzati képviselő eskütétele 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

4.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

5.) Az Elnökhelyettes tiszteletdíja megállapítása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

7.) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

8.) 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. november 
28. napján (pénteken) de. 10:00 órakor tartott  nyílt testületi ülésén. 

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

Rostár Erika    képviselő asszony.  
 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Bori Sándorné   Jegyzőkönyv vezető 
           
Kató Pálné jegyző: Köszöntötte a megjelenteket.  
 
Rostás László korelnök: Ismertette az 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.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői megbízatásról és Elnökhelyettesi tisztségről 
való lemondás rögzítése 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

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

3.) A nemzetiségi önkormányzati képviselő eskütétele 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

4.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

5.) Az Elnökhelyettes tiszteletdíja megállapítása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

7.) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

8.) Egyebek 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat                    Rostás László elnök    
képviselői megbízatásról és Elnökhelyettesi      Kató Pálné jegyző 
tisztségről való lemondás rögzítése 

 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László, elnök: elmondta, hogy Nagy László Krisztián képviselő úr 2014. november 13. 
napján  - a  Csanyteleki Roma Nemzetiségi  Önkormányzata Képviselő-testülete helyett, 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjéhez -  írásban benyújtotta a 2014. október 12. napján 

választással megszerzett képviselői  mandátumáról való lemondását,  mellyel az Elnökhelyettesi tisztsége 
is megszűnik ugyanezen időponttal. Felkérte a jegyzőt, hogy  ismertesse a Csanytelek községben 
2014. október 12.-én megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselői választás eredményét. 
 
Kató Pálné jegyző:  tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Nagy László Krisztián képviselői 
megbízásáról lemondott képviselő helyébe a választási eredményt megállapító jegyzőkönyvbe 
rögzítetten, a listán fennlévő, soron követő legtöbb szavazatot elért jelölt, Rostás Erika lép, mint a 
nemzetiségi önkormányzat képviselője.  
 
Kérdés, hozzászólás 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 2 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg. 
 
7/2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője megbízatásáról és  Elnökhelyettesi 

tisztségéről való lemondása rögzítése 
 

H a t á r o z a t  
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva rögzíti a Csanyteleki Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének, társadalmi megbízatású Elnökhelyettesének Nagy László 

Krisztiánnak (6647 Csanytelek, Tömörkényi út 12/a sz. alatti lakosnak) 2014. november 13. nappal 

képviselői megbízatása  (a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) 

bekezdés e) pontjába- lemondás - és a (6) bekezdése b) pontjába –  írásbeli lemondása átadása 

időpontjával -  foglaltak  jogán) való  m e g s z ű n é s é t.   

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Elnöke és Tagja (H) 
- Nagy László Krisztián lemondott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
- Csanyteleki Helyi Választási Bizottság Elnöke (Helyben) 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és Hatósági Főosztálya 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
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- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
  A Helyi Választási Bizottság Elnökének     Mártonné Kádár Zsuzsanna  

tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati   HVB Elnöke 
képviselők választás eredményéről 

    
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László, elnök: 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, ismertesse Nagy László Krisztiánt követő 
legtöbb szavazatot kapó jelöltet. 
 
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. A közlemény értelmében Nagy László Krisztián, 
lemondott képviselő után a legtöbb szavazatot, Rostás Erika kapta, 10 szavazattal. 
 
Kató Pálné, jegyző: Megkérdezte Rostás Erikát, hogy vállalja-e a nemzetiségi önkormányzatban 
a képviselői mandátumot. 
 
Rostás Erika igennel válaszolt. 
 
Kató Pálné, jegyző: Gratulált a megválasztott képviselőnek, 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. 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó 

A nemzetiségi önkormányzati képviselő eskütétele               Rostás László elnök
                     Kató Pálné jegyző 
 (A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Felkérte a megválasztott képviselőt, hogy szíveskedjen felállni. Előmondva 
az eskü szövegét, kivette a képviselői esküt a képviselőktől, az esküokmányok saját kezű aláíratása 
után átadta azt részére. Az esküokmány ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat     Rostás László 

Kató Pálné jegyző  
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Elnökhelyettesének megválasztása 
 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: visszautalt  arra, hogy a képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat a 
testületének tagjai közül az elnök munkájának segítésére az alakuló ülésén megválasztotta 
Nagy László Krisztián képviselő urat elnökhelyettesnek, aki 2014. november 13. napján 
írásban lemondott a 2014. október 12. napján megszerzett  mandátumáról, mellyel 
Elnökhelyettesi tisztsége is ugyanezen időponttal megszűnt, így a tisztség betöltetlen, ezért a fent jelzett 
jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges új Elnökhelyettes választása.   
Elmondta, hogy  a tárgyalás tartása módjára (nyilvános, zárt) vonatkozóan ugyanazon szabályokat 
kell alkalmazni, mint az elnök választására. Rostás Erika elnökhelyettes-jelölt írásban benyújtotta 
zárt ülés tartása jogáról való lemondását, így a napirend tárgyalása nyilvános ülésen zajlott. 
Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a szavazás során minősített többség szükséges az 
elnökhelyettes választásához is. Az elnökhelyettes személyére az elnöknek van jogosultsága 
javaslatot tenni.  
 
Rostás László elnök:  az elnökhelyettesi tisztségre Rostás Erika személyében tett javaslatot.  
 
Rostás Erika képviselő asszonyra, 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. 
 
8/2014. (XI. 28.)  Rökt határozat 
 
Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása  
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Nagy 
László Krisztián képviselői megbízásáról a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban:  Njtv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja és a (6) bekezdés 
b) pontja szerint írásban beadott lemondása következtében egy képviselői hely 
megüresedett, melynek betöltése az önkormányzat működőképességének megtartása 
érdekében elengedhetetlen, ezért az Njtv. 68. § (1) bekezdése alapján, mint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választáson következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt kaphat 
megbízást a nemzetiségi önkormányzati képviselői jogok gyakorlására. 

2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy László 
Krisztián Elnökhelyettesi tisztség betöltésére 2/2014. (X. 27.) Rökt határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

3.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai közül minősített 
többséggel 2014. november 28. napjától a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
társadalmi megbízatású Elnökhelyettesének Rostás Erika (szül. hely: Szeged, ideje: 1979.10.18., 
anyja neve: Árpási Erzsébet, 6647 Csanytelek, Ady endre u. 98 .u. sz. alatti lakost) 
választja  a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, az Njtv. 88. § (1) 
bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva. 
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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) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
Rostás Erika képviselő asszony megköszönte az iránta megnyilvánuló bizalmat, melyet igyekszik 
munkájával meghálálni. 
 

5.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  

Az Elnökhelyettes tiszteletdíja megállapítása    Rostás László elnök 
Kató Pálné jegyző 

  
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Előadta, hogy az előterjesztésnek van A és B verziója, az elnökhelyettes 
döntésétől függ annak kiválasztása. Az „A” verzió értelmében van tiszteletdíj megállapítás, míg a 
„B” verzió során nincs összeg, mivel az Elnökhelyettes lemond a tiszteletdíjra való jogáról.  
 
Az elnökhelyettes a „B” verziót javasolta elfogadásra, mivel nem kíván élni a tiszteletdíjra való 
jogosultsága lehetőségével.  
 
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. 
 
9/2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy: A képviselő tiszteletdíja megállapítása 

 
H a t á r o z a t 

 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Rostás Erika 
társadalmi megbízatású elnökhelyettes által a 2011. évi CLXXIX. törvény 109. §-ában 
rögzített  tiszteletdíj összegéről (általa meghatározott összeg) való lemondását.  

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

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  soron következő képviselő- testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
Csanytelek Község Önkormányzata és a      Rostás László elnök 
Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat    Kató Pálné jegyző  
között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt arról, hogy az együttműködési megállapodást a Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete is el kell, hogy fogadja. Ennek keretein belül a mai napon átadásra kerül a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kialakított iroda is. Ismertette az önkormányzat 
törzskönyvi igazolásával kapcsolatos tényeket, mely szerint nem lesz pénzügyi fedezet 2014. évre 
a nemzetiségi önkormányzat számára, mivel november 15. napjáig  nem vette a Magyar 
Államkincstár nyilvántartásba annak ellenére az önkormányzatot, hogy annak alakuló üléséről 
készült jegyzőkönyv másolatát az ülést követően első munkanapon beküldte. A bankszámlanyitás 
is eltolódott az elnökhelyettes lemondásával, de a bank képviselőjének nyilatkozata szerint az új 
elnökhelyettesnek nem kell aláírási címpéldányt készítetnie közjegyző előtt. Viszont e-mail 
címének lennie kell az elnökhelyettesnek is, mert ügyfélkapus regisztrációt követően szükséges a 
köztartozásmentes adatbázisba való felkerülés. A NAV minden hónap 10.-ig bírál, emiatt sürgős, 
hogy ez minél hamarabb megvalósuljon.  
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés  és a határozati 
javaslat  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. 
 
10/2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között 

 kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást és annak mellékletét a 
tárgyi előterjesztéshez csatolt tartalommal,  egységes szerkezetű formátumban. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Rostás László Elnök urat az 1.) pontban jóváhagyott 
tárgyi együttműködési megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi Kató Pálné jegyzőt arra, hogy a két önkormányzat 
tisztségviselője (a polgármester és az elnök) által aláírt együttműködési megállapodás 
nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában foglalt módon.  
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Végrehajtás határideje:  soron kívül 
Végrehajtásért felelős:   Rostás László elnök (megállapodás aláírásáért) 
            Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje:   a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés időpontja 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag                                     Rostás László elnök 
támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló     Kató Pálné jegyző  
önkormányzati rendelet véleményezése 

 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Felhívta a figyelmet arra, hogy  az a fa mennyiség, amit az önkormányzat 
pályázaton elnyert,  sokkal kevesebb mint amire pályázott, így az csupán kb. 50 család részére lesz 
elegendő.  Nagyon nehéz dönteni, mérlegelni, hogy ki kerüljön be a támogatandó az 50 család 
körébe. A rendelet-tervezet ennek feltételeit határozza meg. A kiosztás körül biztos lesz 
felháborodás, de igyekezzünk a jó oldalát nézni, hogy ennyi család kap támogatás. Elmondta, 
hogy a mai napon a Képviselő-testület elé terjeszti azon kezdeményezését, hogy az Alsó- 
Főcsatorna területén lévő területről a fatermelés kivitelezhető legyen a lakosság körében. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés  és a határozati 
javaslat 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. 
 
11/2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet véleményezése 
 

H a t á r o z a t  
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a természetben nyújtott 

szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal 

egyetért a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében 

számára biztosított jogkörében eljárva.  

 
Határozatról értesítést kap: 

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

 

 
Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 10 óra 38 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

Kató Pálné 
jegyző 


