
 

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. 10. 
27-én  (hétfő) megtartott alakuló ülésének: 

 
a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata  
c.) határozatai          6-13 /2014.   

 

N A P I R E N D I    P O N T O K 
 
 

1. Tájékoztatás 2014. október 12-én megtartott a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának eredményéről 
Előadó: Koi-Tóth Erzsébet Bernadett –Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására, 
eskütételére 
Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző 
 

3. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására, 
eskütételére 
Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző 
 

4. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására 
Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző 
 

5. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottságainak megválasztására 
Előadó:   RNÖ megválasztott elnöke 
 

6. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületi tagjainak 
tiszteletdíjára, illetményére 
Előadó:   Takács Edina  megbízott aljegyző 
 
 
Egyebek:       
        

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
- Dr. Szép Béláné jegyző 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

Tiszaszentmárton, 2014. október 21.                         

Papp Imre 

              
      Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat ifjúsági házban 2014. 
október 27-én megtartott ülésén 
 

J E L E N    V A N N A K: 

� Papp Imre - képviselő 

� ifj. Papp Imre - képviselő 

� Szabó József – képviselő 

 
Takács Edina megbízott aljegyző: köszönti a megjelenteket, az alakuló ülésen. Megállapítja, 
hogy az ülésen jelen van mindhárom megválasztott képviselő. 

A jogszabály szerinti eskü szöveget elől olvasva, azt a képviselők utána mondva esküt 
tesznek. 

 

Tárgy (1. tsp.) Tájékoztatás 2014. október 12-én megtartott a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának eredményéről 
Előadó: Koi-Tóth Erzsébet Bernadett –Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
 
 

Takács Edina megbízott aljegyző: elmondja, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke 
sajnos nem tud jelen lenni az alakuló ülésen, mivel munkahelyi elfoglaltságai megsokasodtak, 
így maga ismerteti a választás eredményét. Elmondja, hogy a törvényi szabályozás szerint úgy 
alakul a nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma, ahányan július 29-én kisebbségi 
névjegyzékben szerepeltek. Azon településeken, ahol ez a szám meghaladta a 100 főt, ott 4 
képviselő, ahol kevesebb mint 100fő volt a kisebbségi névjegyzékben, ott 3 fő képviselő 
megválasztására van lehetőség. Tiszaszentmártonban 34 fő szerepelt a névjegyzékben, 25 fő 
jelent meg a választáson. A megválasztott képviselők közül 24 szavazatot kapott Papp Imre, 
24 szavazatot kapott ifj. Papp Imre, Szabó József pedig 21 szavazatot kapott 
 
 

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
megválasztására, eskütételére 
Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző 

 
 

Takács Edina megbízott aljegyző: elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete alakuló ülésen tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, 
munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. A korábbi szervezeti 
és működési szabályzat szerint a személyére bárki tehet javaslatot. Amennyiben az érintett 
nem egyezik bele a nyílt ülésen való megválasztásába, zárt ülést kell tartani. 
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 Szabó József : javasolja az eddigiekhez hasonlóan id. Papp Imrét megválasztani. Ezzel 
képviselő társa, ifj Papp Imre is egyetértett és a testület a következő határozatot hozta 2 igen 
és 1 tartózkodás mellett: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
6/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról - 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a választási ciklus idejére id. Papp Imrét 
választja meg. 
 
 
Takács Edina megbízott aljegyző: felolvassa az elnök számára az eskü szövegét, aki utána 
mondva ismétli, és írja alá azt követően az esküokmányt. 
 
 

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 
megválasztására, eskütételére 
Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző 

 
 
Takács Edina megbízott aljegyző: elmondja, hogy az elnökhelyettes megválasztására is az 
elnök megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
Papp Imre, megválasztott elnök: Szabó Józsefet javasolja elnökhelyettesnek megválasztani 
ifj. Papp Imre is egyetértett és a testület a következő határozatot hozta 2 igen és 1 tartózkodás 
mellett: 
 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
7/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról - 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:  
  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének a választási ciklus idejére Szabó 
Józsefet választja meg. 
 
Takács Edina megbízott aljegyző: felolvassa az elnökhelyettes számára az eskü szövegét, 
aki utána mondva ismétli, és írja alá azt követően az esküokmányt. 
 

 

Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadására 
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Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző 
 

Takács Edina megbízott aljegyző:  elmondja, hogy a működési szabályzat egységes 
szerkezetbe foglalásra került, beépítésre kerültek a kormányzati funkciók, az ellenjegyzésre 
jogosult, a vagyontárgyak száma állapota került felülvizsgálatra, és a 2. számú melléklet 
került aktualizálásra a képviselők névsorával. Így kapta meg a testület az előterjesztést. 
 
A képviselők nem kívántak kiegészítést tenni, így 3 igen szavazattal a következő határozatot 
hozták  

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
8/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról- 

-  
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az elmondottak 
szerint az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 

Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottságainak 
megválasztására 
Előadó:   RNÖ megválasztott elnöke 

 
Papp Imre, elmondja, hogy korábbi években sem volt a nemzetiségi önkormányzatnak 
bizottsága, a települési önkormányzatokat tudomása szerint nem is kötelezi a törvény 
létrehozásra, így ő javasolja, hogy ez továbbra is így legyen. 
A képviselők egyetértenek ebben, így 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták  
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
9/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottságainak 
megválasztásáról- 

-  
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem kíván bizottságokat létrehozni. 
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Tárgy (6. tsp.) Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületi 
tagjainak tiszteletdíjára, illetményére 
Előadó:   Takács Edina  megbízott aljegyző 
 

Takács Edina megbízott aljegyző:   A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének 
tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás 
pedig az illetményalap ötven százaléka. Az szmsz szerint azonban az elnököt nem illeti meg 
munkájáért tiszteletdíj!  
 

Papp Imre: javasolja, hogy mint eddigiekben a képviselők ne részesüljenek tiszteletdíjban 
 
A képviselők egyetértenek,így 3 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
10/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
 

- Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületi tagjainak 
tiszteletdíjára, illetményéről - 

 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, elnök, elnökhelyettes nem részesül 
tiszteletdíjban. 
 
 

Takács Edina megbízott aljegyző:   elmondja, hogy ugyanúgy a képviselőknek is 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége áll fenn, valamint a köztartozás mentes adatbázisban is 
kötelesek bejelentkezni. Abban az esetben, ha valamelyik képviselőnek köztartozása áll fenn, 
méltánytalansági eljárás indul vele szemben, ami a képviselői tisztség megszüntetésével is 
járhat. A vagyonnyilatkozatot megtételére nyitva álló határidő 2014.november 11 
A köztartozásmentes adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtásának hónapját 
követő hónap utolsó napjáig kötelesek a képviselők a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba 
történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a 
képviselő-testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei kormányhivatalt. 
Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem köteles bizottságot esetében a 
 vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy 
legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. Így javasolja, hogy a testület jelöljön ki két 
főt, aki ezt ellenőrzi és kezeli. 
 
Papp Imre: elmondja, hogy ő mivel elnök, nem lehet tagja bizottságnak, javasolja ifj. Papp 
Imrét és Szabó Józsefet. 
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A képviselők egyetértenek,így 2 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozták: 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
11/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
 

- Roma nemzetiségi önkormányzat tagjai vagyonnyilatkozatát nyilvántartó és ellenőrző 
személyéről –  

 
A vagyonnyilatkozat kezelésével, nyilvántartásával és ellenőrzésével ifj. Papp Imrét bízza 
meg. 
 

 

 

A második fő tekintetében: 
 
 
 

A képviselők egyetértenek,így 2 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozták: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
12/2014.(X.27.) 

Önkormányzati - h a t á r o z a t a 
 

- Roma nemzetiségi önkormányzat tagjai vagyonnyilatkozatát nyilvántartó és ellenőrző 
személyéről –  

 
A vagyonnyilatkozat kezelésével, nyilvántartásával és ellenőrzésével Szabó Józsefet bízza 
meg. 
 
 
 
Papp Imre: javasolja, hogy mivel a jegyzőkönyvet két személynek kell aláírnia, így a 
jegyzőkönyvet hitelesítő Szabó József legyen. 
 
 
A képviselők egyetértenek, így 2 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozták: 
 

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG 
ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
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13/2014.(X.27.) 
Önkormányzati - h a t á r o z a t a 

 
- Roma nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyveinek hitelesítője személyéről –  

 
A jegyzőkönyvek hitelesítésével az elnök mellett Szabó Józsefet bízzák meg. 
 
 
Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés, 
hozzászólás. 
 Megválasztott elnök az ülést bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
Papp Imre                    Szabó József  
 
R.N.Ö. megválasztott elnöke                                                           Jegyzőkönyv hitelesítő  


