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3/2014.  

Csanyteleki Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. december 19.-én (pénteken)  
de. 10. 00 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
 

1.) Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
Előadó: Rostás László, elnök 
 

2.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása 
Előadó:  Rostás László Elnök, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 
 

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. december 19. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez 

 
 
Határozat száma:  Tárgya:       

12.   Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
 

13.                  Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső  
   ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása 
 

14.    Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi  
   munkatervének elfogadása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 
19. napján (pénteken) de. 10:00 órakor tartott  nyílt testületi ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme. 
 
Jelen vannak:    Rostás László    elnök, 
     Rónai Enikő   elnök-helyettes,  

Rostár Erika    képviselő asszony.  
 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Bori Sándorné   Jegyzőkönyv vezető 
           
Kató Pálné jegyző: Köszöntötte a megjelenteket.  
 
Rostás László: 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.) Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 

Előadó: Rostás László, elnök 
 

2.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása 
Előadó:  Rostás László Elnök, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Egyebek 
 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 
  Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató   Rostás László elnök    

         Kató Pálné jegyző 
(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvételre elektronikusan 2014. november 6. napján benyújtották kérelmüket 
az akkori képviselők. Az elnökhelyettes személyében történt változás új helyzetet teremtett, 
melyet határidőn belül meg kell oldani, ezért tűzi meghatározott időponthoz az új elnökhelyettes 
feladatát tárgyi napirendre vonatkozóan. 
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Kató Pálné jegyző: tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a NAV az általa kezelt adatbázisát 
minden hónap 10.-ig napjáig frissíti. 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, mint a nemzetiségi önkormányzat képviselője 
2014. december 27. napjáig tehet eleget fent jelzett kötelezettségének, melyről a NAV az általa 
kiadott igazolását a Képviselő-testület 2015. januári ülésére be kell nyújtania.  Az elnök úrnak a 
NAV által előírt hiánypótlásnak kell eleget tennie és december 31.-ig bemutatnia az erre 
vonatkozó igazolást, valamint a NAV igazolását a Képviselő-testület 2015. januári ülésére be kell 
nyújtania. 
 
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 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg. 
 
12/2014. (XII. 19.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdés szerint eljárva került sor.     
A NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában: Rónai Enikő képviselő szerepel, ami 
tanúsítja, hogy a képviselő kötelezettségének eleget tett. 
 

2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja Rostás 
László elnök urat, hogy 1.) pontban írt jogszabályi kötelezettségének 2014. december 31. 
napjáig tegyen eleget, továbbá felhívja az Rostás Enikő elnökhelyettes asszonyt, hogy 
az 1.) pontban írt jogszabályi kötelezettségének 2014. december 27. napjáig tegyen eleget 
és a NAV igazolását a Képviselő-testület 2015. januári ülésére nyújtsa be.  
 

Végrehajtás határideje:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Rostás László elnök 
Beszámolás határideje:  2015. január ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
2.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat    Rostás László Elnök 
2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása    Kató Pálné jegyző 
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(A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás 
nélküli elfogadását. 
  
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 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg. 
 
13/2014. (XII. 19.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének 

elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete változtatás nélkül 
elfogadta a jegyző írásos előterjesztésében az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat 
Társulása megbízásában lévő  Belső Ellenőr által 2015. évre vonatkozóan elkészített 
belső ellenőrzési és stratégiai tervét az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva. 

 
2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét a belső ellenőrzésre 
vonatkozó megállapodás és kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

 
3.) Felkéri a Képviselő-testület a székhely település jegyzőjét, hogy gondoskodjon a 

zavartalan, befolyástól mentes munkafeltételek  belső ellenőr számára való 
biztosításáról. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:    2015. december 31. 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 



6 

 

 
 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat     Rostás László elnök  
2015. évi munkatervének elfogadása      Kató Pálné jegyző 
                      

              
 (A tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte 

az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 

Kató Pálné jegyző: Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
  
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 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg. 
 
14/2014. (XII.  19.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Elnök előterjesztésében tárgyi napirendet, melyet változtatás nélkül elfogad és megalkotja 
a 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint. 

 
2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a soros üléseit 

általában kéthavonta egy ízben tartja. 
Az ülések tervezett időpontja:    minden  hónap  negyedik pénteki napján, de. 10:00 óra 
Az ülések helye:         Faluház kisterme (6647 Csanytelek, Kossuth u. 15/g) 
 

3.) Napirendek ismertetése: 
 

JANUÁRI-FEBRUÁRI ÜLÉS (2015. 02. 15.ig) 
N a p i r e n d: 
 

1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ felülvizsgálata  
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné, jegyző 

 
2.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése jóváhagyása 

Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
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3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
MÁRCIUSI - ÁPRILISI ÜLÉS   
N a p i r e n d: 
 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az ülések között eltelt időszak 
eseményeiről 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
2.) Beszámoló az óvodás roma gyermekek óvodai neveléséről (beilleszkedés elősegítése, felkészítés az iskolára) 

Előadó: Márton Erzsébet óvoda vezető, Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Beszámoló az Általános Iskolában folyó nevelő – oktató munkáról (felzárkóztatás, a cigányság 
történetének és kultúrájának oktatása, a továbbtanulás helyzete, eredmények-problémák) 
Előadó: Szabó Ferenc ált. iskola igazgató, Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
4.) Tájékoztatás a közmunka, a Start programban történő foglalkoztatásról (lehetőségek) 

Előadó:  Munkaügyi Központ előadója, Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 
 
MÁJUSI- JÚNIUSI ÜLÉS 
N a p i r e n d: 
 

1.) Roma gyermekeknek tervezett nyári programok 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné, jegyző 

 
2.) Közmeghallgatás 

Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné, jegyző 
 
JÚLIUS-AUGUSZTUS 

Tanácskozási szünet 
 
SZEPTEMBERI - OKTÓBERI ÜLÉS 
N a p i r e n d: 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
NOVEMBERI- DECEMBERI ÜLÉS 
N a p i r e n d: 
 

1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

 
2.) Beszámoló a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi feladatellátásáról  

Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása 
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Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 
 
Az ülések napirendjéhez a Munkatervben megjelölt témakörökön felül az aktuális 
feladatellátáshoz szükséges előterjesztések is kapcsolódnak. 
 
Az írásos anyagok leadásának határideje: az ülés előtt 8 nappal. 
 
Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képviselője körének 
meghívásáról az elnök dönt. 
 
Állandó meghívott: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai 
(Helyben), Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben), Kató Pálné jegyző, 
jegyzőkönyvvezető 
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Felelős: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 
 
Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 10 óra 42 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

Kató Pálné 
jegyző 


