
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2016. 
06.30. napján 16:00-tól megtartott ülésének: 

 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai          12/2016.   

 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

 
1. Előterjesztés a Roma nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzat elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának módosítására 
    Előadó: Papp Imre elnöke 
 
 
 
 
 
Egyebek:      
 
 
 
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 
 

- Dr. Szép Béláné jegyző 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

 

Tiszaszentmárton, 2016.07.04. 
      Papp Imre 

elnöke 
 



19. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi 
Házban 2016.06.30. napján megtartott ülésén 
 

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

� Papp Imre - elnök 

� Szabó József – képviselő  

� ifj. Papp Imre – képviselő 

� Takács Edina aljegyző 

 
 
Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 
jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt 
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a 
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

1. Tárgy  (1. tsp.) :  Előterjesztés a Roma nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának módosítására 
Előadó: Papp Imre elnök 

 
 
Papp Imre elnök: elmondja, hogy az elmúlt hónapban a Magyar Államkincstár észlelte, 
hogy nem találják több önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyveit. Ezek ismét 
megküldésre kerültek, amire válaszként a kincstár végzéssel hiánypótlásra szólította föl,mi 
szerint  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton nem elég egyedi, nem 
különböztet meg jól más törzskönyvi jogi személytől. 
Javasolja, hogy a név legyen 2016.07.01. napjától Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Szabó József: kérdezi, hogy ez megfelelő lesz? 

Takács Edina: elmondja, hogy a Kincstárral történt egyeztetés, és igen. Ennek megfelelően 
kerül módosításra az szmsz is. 

Papp Imre: javasolja a határozattervezet szerintiek elfogadását! 

Több kérdés nem érkezett a napirendhez, így az elnök szavazásra tette föl. A képviselő 
testület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta: 

 



20. 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Tiszaszentmárton 

12/2016. (VII.01.) határozata 

- a Roma nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának módosításáról - 

 
 

Képviselő testület:  
 

 
Tiszaszentmárton község helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. Törvény. 113. §.(1) bek. a.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja a 8 /2014.(X. 27.) határozattal elfogadott 

Szervezeti és Működési Szabályzatot: 
 

1.          I. fejezet Általános rendelkezések 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
,, A nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok által közvetlen módon megválasztott 
helyi Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület.  
Neve:        Tiszaszentmárton  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
2.          I. fejezet Általános rendelkezések 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A nemzetiségii önkormányzat az iratok aláírásakor kör alakú bélyegzőt használ, 
melynek felirata:  

 
Tiszaszentmárton 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

középen a Magyarország címere 
 

 
3. A szervezeti és működési Szabályzat egyéb rendelkezéseit is mellékleteit módosítás 

nélkül helyben hagyja! 
 
 
 
 
 Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés, 
hozzászólás. 
 Papp Imre elnök az ülést bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
Papp Imre             Szabó József 
elnök                                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


