
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8296 Monostorapáti. Petőfi u.123.
Száma. 1-612014 .

Jegyzőkönyv
Készütt: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat által2014, október

21-én /kedden/ 17,30 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Monostorapáti, Petőfi u.123,

Jelen vannak: Kovács György roma nemzetiségi önkormányzat képviselője
László Józsefné roma nemzetiségi önkormányzatképviselóje
Nagy lldikó roma nemzetiségi önkormányzat képviselóje

Tanácskozási ioqqal meqhívott:

'3:ffÜr?iíilÍ.. j"fl:',ul 
választási bizottság elnöke

Kiss János volt nemzetiségi elnök

Kovács Gvörqv korelnök üdvözölte a megjelent tagokat, jegyzót, választási
bizottság elnökét. Megállapította , hogy az ülés határozatképes, hisz mind a 3 tag
jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet az fogadják el.

Tagok határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

N a p ire n d e t : 1./Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselók
eskütétele

Előadó: Somogyi lstvánné választási bizottság elnöke.

2./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzatelnökének
megválasztása.

Előadó: Kovács György korelnök

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke.

4./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettesének megválasztása,

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke
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5./ Bizottság létrehozása, bizottsági elnök, tag megválasztása,

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke

6./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke

7./ Tiszteletd íjak megállapítása

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke

Napirend tárgyalása előtt Kovács György korelnök javasolta megválasztani a
jegyzőkönyv hitelesítőt. Javasolta jegyzőkönyv hitelesítónek László Józsefnét.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 3 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

15l2o14.(x.21.)RNÖ, h a tá ro za to t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat a
nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi CDfiXlX.
törvény 88 §.- alapján jegyzökönyv hitelesítőnek
László Józsefnét megválasztja.

1./Napirend:

Somogyi lstvánné a helyi választási bizottság elnöke köszöntötte a
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselőit. Kérte a
képviselőket álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét. Képviselők az esküt
letették. Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzaI tagjainak eredményes
munkát kívánt.

/Esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

2./Napirendl

Kovács György korelnök kérte a tagok javaslatát az elnök személyére.

Nagy lldikó javasolta elnöknek Kovács Györgyöt.

Testület tagjai a javaslattal egyetértettek, és 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal
meghozták az alábbi:

16t2014.(x.2í.)RNÖ. H a tá roz a tot

Monostorapáti Roma Nemzetiségi
Onkormányzat a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLDfilX, törvény 105 §,-
alapján társadalmi megbízatású eInöknek
megválasztja: Kovács Györgyöt
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3./Napirend:

Kovás György javasolta az SZMSZ. 1.számú mellékletét módosítani mivel
változott a nemzetiségi önkormányzati képviselők összetétele. Az SZMSZ. egyéb
rendelkezései változatlanul maradnak.
Javasolta a módosítással az SZMSZ{ elfogadni.

Testület tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi:

17l2o14.1x.2í,/RNö. Határozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által 112012,(1.27,) határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzatában
módosítja a testület a testületi tagok
nyi lvántartását, névjegyzéket.

/SZMSZ, a jegyzókönyv mellékletét képezi/

4./Napirend:

Kovács György elnök javasolta megválasztani az elnökhelyettest. Kérte a tagok
javaslatát, O László Józsefnét javasolta elnökhelyettesnek.

Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, és 2 igen 1 tartózkodó szavazattal
meghozta az alábbi.

18l2o14.(x.2í .)RNo. határozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi
Onkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló
2011, évi CLXXXIX. törvény 105 §.- alapján
társadalmi megbízatású elnökhelyettesnek
megválasztja: László Józsefnét.

5,/Napirend:

Kovács György elnök elmondta, hogy lehetőség van bizottság létrehozására. Nem
javasolja bizottságot létrehozni.

Képviselőkhatározathozatal nélkül úgy döntöttek, hogyl nem hoznak létre bizottságot.

6./Napirend:

Kovács György elnöke elmondta, hogy a nemzetiségi törvény alapján a képviselók
megválasztásuktól számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni,
Vagyonnyilatkozat nyiIvántartásával és ellenőrzésével javasolta megbízni Nagy
lldikót és László Józsefnét.
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Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták
az alábbi:

19l2014.(x.21.)RNÖ, h a tá ro za tot

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXXlX.törvény 103 § (3) bekezdése alapján a
nemzetiségi képviselők vagyon nyi latkozatának
nyi lvá ntartásáva l és e l le n őrzéséve l megbízza 20 1 4. október
21, napjátől

Nagy lldikó és László Józsefné képviselőket.

Takács Lászlóné iegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól

szóló 2o11. évi CDfiXlX,törvény 107 §-a bevezette a méltatlanság jogintézményét.
Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása
megszűnik, ha az állammal szemben adótartozása áll fenn, és azt 60 napon belül
nem rendezi. Képviselőnek kérelmezni kell megválasztásától számított 30 napon
belül köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét, melyet elektronikus
úton ügyfélkapun keresztül lehet lebonyolítani. Erről szóló írásos tájékoztatót
megküldi a képviselőknek.

7./Napirend:

Kovács György elnök elmondta, hogy a nemzetiségi törvény alapján a testület az
elnöknek, elnökhelyettesnek, és tagjának tiszteletdílat állapíthat meg. lsmertette a

tiszteletdíj mértékét.

Javasolta, hogy tiszteletdíjat ne állapítsanak meg.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 3 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

2ot2014.(x.21.)RNÖ. h a tá ro za to t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
testülete kijelenti, hogy tiszteletdíjra nem tartanak igényt.

Kiss János volt elnök gratulált a testület tagjainak. Örül annak, hogy tovább viszik a

megkezdett munkát.

Kovács György elnök megköszönte a megjelentést, és az alakuló ülést 17,45

órakor bezárla,
l ! /)^

jé^--,_ZVC\)
Kovács György

elnök

!*^-' iÉl"*,/-"
László Józsefné
jkv.hitelesítő

k.m,f.t.


