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6/2015.  

 
 
 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. szeptember 25-én (pénteken)  

de. 10. 00 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 
jelentés elfogadása 
Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 
 

3.) 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. szeptember 
25. 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   Jegyzőkönyvvezető 
           
 
Rostás László: Köszöntötte a megjelenteket, majd 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.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 

jelentés elfogadása 
Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége 
Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
Előadó: Rostás László elnök 

 
3.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének  Rostás László elnök 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása    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: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a belső ellenőr intézkedésre okot 
adó hiányosságot nem talált, ezért 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 
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egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta 
meg: 
 
16/2015. (IX. 25.) Rökt határozat 

 
Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 

jelentés elfogadása 
Határozat 

 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje keretében 
megtárgyalta és az ezen határozathoz 1. mellékleteként csatolt, Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést és változtatás nélkül elfogadja 
azt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

2.) Napirend 
 
 
Tárgy:           Előadó: 
  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Rostás László elnök    

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött  Kató Pálné jegyző 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

(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: 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: 
 
17/2015. (IX. 25.) Rökt határozat 
 
Tárgy: a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat Képviselő-testülete és a Csanytelek Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete  között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
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Határozat 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete éves munkaterve 
napirendjeként megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött és 
kölcsönösen felülvizsgált együttműködési megállapodás felülvizsgálata  tárgyában kiadott előterjesztésben 
foglaltakat  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. § 
(2) bekezdése szerint eljárva és úgy döntött, hogy a törvényben szabott határidő előtt nem 
kezdeményezi tárgyi megállapodás módosítását. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, felülvizsgálatra 2016. január 31.-ig 
Végrehajtásért felelős:  Rostás László elnök (megállapodás aláírásáért) 

             Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje: a megállapodás beterjesztése 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 

 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A rászorultságtól függő igény felmérése 
a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatók bevonásával folyamatban van, támaszkodva a tavalyi 
évben tárgyban szerzett tapasztalatokra.  Felkérte Rostás László Elnök Urat, hogy a szociális 
rászorultságot figyelembe véve tegyen javaslatot a tüzelőanyag támogatásban részesítendőkre 
vonatkozóan. 
 
Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 10 óra 28 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

 
Kató Pálné 

       jegyző 

 


