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Csanyteleki Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. március 26.-án (csütörtökön)  
de. 10. 00 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
 

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

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

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

3.) Beszámoló a Csanyteleki Szent László Általános Iskolában folyó oktató – nevelő  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.) Tájékoztató  a Csanytelek településen folyó közmunkáról, a Start mintaprogramban történő foglalkoztatásról 
(lehetőségekről) 
Előadó: Rostás László elnök, Kató Pálné jegyző 

5.) Bírósági ülnök jelölése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

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

Készült:  a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26. 
napján (csütörtökön) de. 10:00 órakor tartott  nyílt testületi ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme. 
 
Jelen vannak:    Rostás László    elnök, 
     Rostás Erika   elnök-helyettes  
 
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Bori Sándorné   Jegyzőkönyvvezető 
     Márton Erzsébet  Alsó- Tisza-menti Egyesített 

Óvoda Vezetője 
Szabó Ferenc   Csanyteleki Szent László 

Általános Iskola Igazgatója 
 

Távolmaradását bejelentette:  Rónai Enikő    képviselő asszony 
 
 
Rostás László: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd ismertette az ülés napirendjét, javasolta 
annak határozathozatal nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül –  egyhangú szavazással elfogadta azt. 
 
Az ülés napirendje: 
 

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

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

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

3.) Beszámoló a Csanyteleki Szent László Általános Iskolában folyó oktató – nevelő  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.) Tájékoztató a Csanytelek településen folyó közmunkáról, a Start mintaprogramban történő foglalkoztatásról 
(lehetőségekről) 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

5.) Bírósági ülnök jelölése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

6.) Egyebek 
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1.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 
  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok     Rostás László elnök    
  végrehajtásáról és az ülések között eltelt időszak eseményeiről    Kató Pálné jegyző
        
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Kezdeményezte a tárgyi napirendi 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 
2 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
6/2015. (III. 26.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az ülések között eltelt időszak  

eseményeiről 
 

H a t á r o z a t  
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megválasztásáról szóló 1/2014. (X. 27.) Rökt határozata, a Csanyteleki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztásáról szóló 2/2014. (X. 27.)  Rökt 
határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotása tárgyú 3/2014. (X. 27.) Rökt határozata, a képviselők tiszteletdíjáról szóló 
4/2014. (X. 27.) Rökt határozata, a Nemzetiségi bizottság létrehozása tárgyú 5/2014. (X. 27.) Rökt 
határozata,  a Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntés tárgyú 6/2014. (X. 27.)  Rökt határozata, a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője megbízatásáról és Elnökhelyettesi tisztségéről való 
lemondásáról szóló tárgyú  7/2014. (XI. 28.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztásáról szóló  8/2014. (XI. 28.)  Rökt határozata, a képviselő 
tiszteletdíja tárgyú  9/2014. (XI. 28.) Rökt határozata, a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki 
Roma Nemzetisége Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyú 10/2014. (XI. 
28.) Rökt határozata, a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről 
szóló önkormányzati rendeletet véleményezéséről szóló  11/2014. (XI. 28.) Rökt határozata, a 
Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről szóló  12/2014.  (XII. 19.) Rökt határozata,  a Csanyteleki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadásáról szóló  13/2014.  
(XII. 19.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének 
elfogadásáról szóló  14/2014.  (XII. 19.) Rökt határozata, a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-
testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról szóló  1/2015.  (I. 30.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló  2/2015.  (I. 
30.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.  
(I. 30.) Rökt határozata, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezéséről szóló  4/2015.  (I. 30.) Rökt 
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határozata, az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezéséről szóló  5/2015.  
(I. 30.) Rökt határozata végrehajtásáról a törvényességi felelős által írásban beterjesztett 
beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.   

Határozatról értesítést kap: 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 
 

2.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 

Beszámoló a Csanyteleki óvodás roma gyermekek    Rostás László elnök    
óvodai neveléséről (beilleszkedés elősegítése,    Kató Pálné  
felkészítés az iskolára)       Márton Erzsébet óvodavezető  

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását.  
 
Márton Erzsébet óvoda vezető: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az óvodai nevelési programból 
kiemelt fontosságúnak tartja a gyermekek integrált nevelésének megvalósítását. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy a pedagógusok megismerkedjenek a gyermekek családjával, körülményeivel és hogy kapcsolatban 
álljanak a szülőkkel. A nemzeti, etnikai kisebbségek esetében ez fokozottan igaz, mert a beilleszkedés 
mellett a sajátságok is megmaradnak. Kifejtette, hogy az iskolára való felkészítéshez nélkülözhetetlen a 
gyermekek tapasztalati úton történő képességfejlesztése és, hogy ennek leghatékonyabb módja a 
játékba integrált tanulás. Rávilágított, hogy a közös neveléssel szeretnék elérni a családok helyzetének 
javulását is. 
 
Kató Pálné jegyző: A feladatköréből adódóan eddig szerzett pozitív és negatív tapasztalatait osztotta 
meg a jelenlévőkkel és rámutatott arra az örvendetes változásra, amely az óvodás gyermek 
egészségügyi helyzete, a szülők szociális és anyagi helyzetéből eredő hátrányok ellenére jelentősen 
javult, a lehetőségek kedvezően változtak. Köszönetét fejezte ki az óvoda vezetőjének és az óvoda 
minden alkalmazottjának azért az áldozatos munkájáért, amellyel megteremtik az óvodás gyermekek 
számára a szegregáció mentes környezetet, az esélyegyenlőséget, amely jó alap az iskolai élet 
kezdéséhez, közösségi programok által a roma identitás megőrzéséhez, a roma kultúra ápolásához, 
megakadályozva ezzel a teljes asszimilációt.  Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben 
foglaltak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s zó l á s: 
 
Rostás László elnök: Egyetértett a jegyző asszony által elmondottakkal, melyet saját tapasztalataival 
támasztott alá és szintén köszönetet mondott az óvónők által a gyermekek nevelése terén végzett 
tevékenységükért.  
 
Rostás Erika képviselő asszony: Véleménye szerint is jelentősen változott az óvodai élet és sok jó 
dolgot hozott a gyermekeknek, de a vegyes csoporttal még mindig sokan nem értelek egyet annak 
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ellenére, hogy személyes tapasztalatai e téren jók. A fejlesztő foglalkozások is sokat segítenek azon 
gyermekek körében, ahol a környezet nem teszi lehetővé sem a testi, sem a szellemi fejlődés azon 
fokának elérését, amely a jobb módú környezetben élő gyermekek esetében természetes.  
 
Márton Erzsébet óvodavezető: Szakmai érvek sokasága szól a vegyes csoport működtetése mellett, 
melyet hosszan sorolt és a már megszerzett tapasztalatok visszaigazoltak. Továbbra is számít minden 
szülő együttműködésére nem csak az otthoni nevelésben, hanem a közösségi életben, az óvoda által 
szervezett ünnepségeken, rendezvényeken való tevékeny részvétel által.    
 
Rostás László, elnök:  Összefoglalójában  megállapította, hogy a Képviselő-testület tárgyi napirendi 
pontot kérdés és módosító javaslat nélkül lezárta. 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: 
 
7/2015. (III. 26.) Rökt határozat 
 
Tárgy:   Beszámoló a Csanyteleki óvodás roma gyermekek óvodai neveléséről (beilleszkedés elősegítése, felkészítés 

az  iskolára) 
 

H a t á r o z a t  
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Csanyteleki óvodás roma 
gyermekek óvodai neveléséről (beilleszkedés elősegítése, felkészítés az iskolára) szóló beszámolót megtárgyalta, tárgyi 
előterjesztéssel együtt változtatás nélkül elfogadja  és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Márton Erzsébet az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő-Csanytelek) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere, az Alsó- Tisza-menti 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

3.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 

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

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Szabó Ferenc iskola igazgató: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya a Csongrádi járásban működő általános iskolák között a 
Csanyteleki tagintézményben a legnagyobb. A probléma orvoslására és a különbségek 
csökkentésére az elmúlt években számos szakmai, infrastrukturális és esélyegyenlőséget javító 
pályázaton, továbbképzésen vettek részt az iskola pedagógusai. Ennek eredményeként magas 
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szakmai színvonalon tudják végezni az integrált oktatást. Hozzátette, hogy a gyerekek nagyon 
különböző kulturális, szociális és anyagi környezetből érkeznek az iskolába, ezért a fellépő 
igényeknek megfelelően a kötelező tanórai foglalkozásokon túl választható (tehetséggondozó, 
napközi otthon, szakkörök, sportkörök, könyvtár, hagyományőrzés) foglalkozásokat is lehetővé 
tesz az iskola. Hangsúlyozta az egészség- és környezettudatos nevelés fontosságát, továbbá, hogy 
az iskolai nevelő-oktató munka fontos eleme a szülőkkel és a diákokkal való kapcsolattartás, 
hiszen csak akkor lehet eredményes a nevelés, ha a gyerekeket otthon és az iskolában is hasonló 
hatások érik. Néhány példát hozott fel a jelenleg is feszítő, orvoslásra váló problémákra utalva, 
amely a családi környezetből hozott magatartási gondokat tükröz, ugyanakkor ennek pozitív 
változatát is megemlítette, amely visszaigazolása annak, hogy a helyi pedagógusok jól végzik 
munkájukat. Ezt támasztja alá a már az általános iskolából elballagott diákoktól és a 
középiskoláktól szerzett információk is, miszerint megállják a helyüket a Csanyteleki diákok a 
városi gyermekkel való összehasonlításkor, úgy anyagtudásban, mint más téren.   
 
Kató Pálné jegyző: Hosszan taglalta – mint két gyermekét a helyi iskolába járató szülő – azokat 
az esetenként kirekesztő magatartásformákat, amelyet 1980. – 1990. évek között volt divat, 
amelyet annak idején a romák más kulturális szokásai váltottak ki. Több incidensre is utalt és 
olyan visszajelzésre, amely egyszerre idéz elő pozitív és negatív élményeket is az érintettekben, 
viszont az elvitathatatlan, hogy a helyi pedagógusok törekednek a hatályos jogszabályoknak 
megfelelve folytatni oktató- nevelő munkájukat. A pedagógusok munkáját segítők bérhelyzetének 
alakulása kedvezőtlen folyamatokat indított el a településen és, mint állami fenntartású iskoláról 
terjed az a hír, hogy a dologi kiadások felett nem rendelkezik a tagintézmény vezetője 
kötelezettségvállalás jogával, ami furcsa helyzetet eredményez.  Megköszönte az iskolaigazgató és 
a helyi pedagógusok mindennapi munkavégzését és további sikereket kívánt. Javasolta a tárgyi 
napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Rostás László elnök: Több nevelt gyermek szülőjeként mondott véleményt, amely nagyban 
hasonlít a jegyző asszony által elmondottakhoz azzal kiegészítve, hogy konkrét atrocitásokról 
számolt be, amely azért fordulhatott elő, mert az adott pillanatban nem volt nevelő a gyermekek 
közelében, tehát szünetben, étkezőben, udvaron. Ennek megváltoztatását kérte az iskola 
tagintézmény vezetőjétől.  
 
Rostás Erika képviselő asszony: Sok negatív tapasztalat halmozódott fel gyermekei iskolai 
kudarcai miatt, mivel egy- egy tanár esetében tetten érhető a gyermekek megkülönböztetése 
például akkor, amikor tanulmányi versenyre készülve nem kaphatott a jó képességű gyermeke 
lehetőséget. Felvetődött benne a gondolat, hogy elviszi a gyermekét másik iskolába, ahol 
ugyanúgy bánnak vele, mint a másik gyerekkel.  
 
Szabó Ferenc tagintézmény vezető: A gyermekek óraközi szünetekben kizárólag nevelői 
felügyelet mellett lehetnek úgy a folyosón, mint az iskola udvarán, a szigorú házi rendben 
meghatározott módon. Az étkezőben előfordult étellel való dobálózást szülői értekezleten 
tárgyalták, nem tud arról, hogy azóta előfordult volna ilyen eset. A tanulmányi versenyekre 
felkészítés és az azon való részvétel nem csak a jó képességű gyermeken és tanáron múlik, hanem 
a kiíró szándékán, amelyen nem tud változtatni. A szabályok betartása kötelmei miatt sok olyan 
nem életszerű intézkedést kell meghoznia, ami nem váltja ki a szülők tetszését.   
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Rostás László, elnök:  Összefoglalójában  megállapította, hogy a Képviselő- testület kérdés és 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le a napirendi pont tárgyalását. 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: 
 
8/2015. (III. 26.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Csanyteleki Szent László Általános Iskolában folyó oktató – nevelő  munkáról 

 (felzárkóztatás, a cigányság történetének és kultúrájának oktatása, a továbbtanulás helyzete, 
 eredmények-problémák) 

 
H a t á r o z a t  

 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Csanyteleki Szent 
László Általános Iskolában folyó oktató – nevelő  munkáról (felzárkóztatás, a cigányság történetének és 
kultúrájának oktatása, a továbbtanulás helyzete, eredmények-problémák)  szóló beszámolót megtárgyalta, tárgyi  
előterjesztést változtatás nélkül elfogadja az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Szabó Ferenc Szent László Általános Iskola Vezetője (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

4.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 

Tájékoztató a Csanytelek településen folyó közmunkáról,    Rostás László elnök 
a Start mintaprogramban történő foglalkoztatásról     Kató Pálné jegyző 
(lehetőségekről)          

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez évben is lehetőség van részt venni 
Startmunkaprogramban. Az idei év márciusától ismét elindult a 3 startmunka mintaprogram elem 
(mezőgazdasági, járdaépítés és belvízelvezetés) és újabb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
indítása is várható.  Szólt az eddig megszerzett tapasztalatairól, amely nem minden esetben 
pozitív, mert nincs meg a fogadókészség minden érintett roma álláskeresőben arra, hogy helyben 
közfoglalkoztatásban vegyen részt, még akkor sem, ha képzésről van szó. Ugyanakkor mint 
munkáltatói jogot gyakorló beszámolt arról is, hogy tizenöt éve már annak, hogy állandó 
foglalkoztatottak között magát romának vallók dolgoznak. Sokan viszont nem vállalják roma 
származásukat, mert szerintük gyermekük ebből hátrányt szenved, így nem is tanítják a roma 
nyelvre, kultúrára. Indítványozta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Kérdés nem hangzott el. 
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Rostás László elnök: Szintén rossz tapasztalatairól tudott beszámolni annak ellenére, hogy Ő 
nevelt gyermekeit a munkavégzés fontosságára tanítja, de a környezet nem minden esetben 
fogadó kész erre, amit az bizonyít, hogy azért nem vették fel gyakorlati foglalkozásra gyermekét, 
mert cigány. Nagyon nehéz ebből a körből kitörni, ezért terjed a gyermekek körében a drogozás, 
melynek megakadályozása egyik legfőbb célkitűzése és szakmai képzések szervezése. 
 
Rostás Erika képviselő asszony:Nem tud munkát vállalni bármennyire szeretne, mert a 
Munkaügyi Központ azzal utasítja el, hogy nem felel meg a vonatkozó hatályos jogszabályi 
feltételeknek, így nem tudják kiközvetíteni. Ebből ered, hogy más jogosítványokat sem tud 
szerezni, tehát nem csak a romák hozzáállásával van gond, hanem az eljáró hatóságokkal is. Ezen 
kellene változtatni ahhoz, hogy a romák munkavállalására lehetőség nyíljon.  
 
Kató Pálné jegyző: A szigorú szabályoknak való megfelelés lehető valóban gond, de az eddigi 
tapasztalatok nem támasztják alá a képviselő asszony által elmondottakat. A költségvetés nagyban 
behatárolja úgy a kiközvetítő hatóság, mint a közfoglalkoztatást végző szervet, ezért azon keretek 
között valósítható meg a mintaprogramban való részvétel.  
 
Rostás László, elnök:  Összefoglalójában  megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés és 
módosító javaslat nélkül lezárta a napirendi pont tárgyalását. 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: 
 
9/2015. (III. 26.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató a Csanytelek településen folyó közmunkáról, a Start mintaprogramban történő 

foglalkoztatásról (lehetőségekről) 
 

H a t á r o z a t  
 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanytelek településen 
folyó közmunkáról, a Start mintaprogramban történő foglalkoztatásról (lehetőségekről) tájékoztatást és tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

5.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 

Bírósági ülnök jelölése        Kató Pálné jegyző 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében ismertette a Képviselő-testület jogosítványait, a 
vonatkozó jogszabályban foglaltakat, majd indítványozta a tárgyi napirendi előterjesztésben 
foglaltak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Rostás László, elnök:  Összefoglalójában  megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés és 
módosító javaslat nélkül lezárta a napirendi pont tárgyalását. 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: 
 
10/2015. (III. 26.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Bírósági ülnök jelölése 

H a t á r o z a t  
 

1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 213. § 
(1) bekezdésében számára biztosított bírósági ülnök jelölése joga gyakorlásával nem él, 
ugyanakkor támogatja a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete által a Csongrádi Járásbíróság 
bírósági ülnökének jelölt magánszemély jelölését, tekintettel arra, hogy a jelölt a jelölést a 
vonatkozó formanyomtatvány aláírásával elfogadta, továbbá megfelel a Bjt. 212. § (1) 
bekezdésében írt feltételeknek. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, mint a 
Bjt.215. § (1) bekezdésében szabályozottak szerint a Csongrádi Járásbíróság székhelye 
szerint eljáró illetékes nemzetiségi önkormányzata döntéshozatalára jogosítottat arra, hogy 
a bírósági ülnökök névsorába vegye fel a Csanyteleki székhelyű egyesület által jelölt magánszemélyt. 

Végrehajtás határideje:  2015. április 07. az ülnök jelölés dokumentációinak megküldésére 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  soros ülés időpontja és a döntést követő soros ülésen 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke (Csongrád) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Elnöke és Tagjai  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 
Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 10 óra 48 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 
 

Kató Pálné 
       jegyző 


