
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8296 Monostorapáti. Petőfi u.123.

Száma: 1099-212016 .

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Monostorapáti RomaNemzetiségi Önkormányzatáltal2016.február 10_én
/szerdém/ 16,30 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helve: Monostorapáti közös ÖnkormányzatiHivatal
Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak: kovács György roma nemzetiségi önkormrányzat elnöke
LászIŐJÓzsefné romanemzetiségi önkormanyzatelnökhelyettes
Nagy péter roma nemzetiségi önkormányzat képviselője

Tanácskozási ioggal meghívott:

jegyző
Helyi Yálasztási Bizottság elnöke

Ková§S_GvÖrgv elnÖk ÜdvÖzölte a megjelent képviselőket, jegyzőt a helyi választási
bizottság elnÖkét. Megállapította , hogy az úlés hatáiozatképes, hisi-mi nd, a 3 tag jelen van,
az Ülést megnYitotta. Kérte a testületi 

1?go|€t, hogy a meghivóban szereplő rraplón"oi pontok
tárgyalásával értsenek egyet azfogadjék eI.

Tagok hatátrozathozatal nélkül 3 igen szavazattaletfogadták az aláhbi:

N a P i r e n d e t : l./Tt{agyPéterromanemzetiségi önkormanyzatiképviselő eskütétele,
me gbíző levelének átadása

Előadó: somogyi Istvánné a helyi válasáási bizottság elnöke

2.1Y egy es, aktuális ügyek

Előadó: Kovács György elnök

l,./Napirend:

Kovács GYÖrgY einök elmondta, hogy Nagy Ildikó Monostorap áti, Árpád, u.I4.sz. alatti
lakos nemzetiségi Önkormányzati képviselő mandátuma 2gl5.december 22-i hatállyal
megszűnt, mivel 2014. december 22-től szarnítva egy éven keresztül nem vett részt a
kéPviselŐ-testÜlet munkájában. A megüresedett manrdátumot a következő legtöbb szavazatot
elért jelöltnek kell kiadni. Mivel a szavazati arány azonos volt, ezért a Mon]ostorapáti Helyi
Yálasztási Bizottság. sorsolással állapitottameg, ki jutmandátumhoz. Sorsolás alapján Nuéy
Péter Monostorapáti, Arpád u,l4.sz. jutott képviselői mandáfumhoz. Felkérte Somogyi
Istvárrnét a Monostorapáti Helyi Yálasztási Bizottság elnökét, vegye ki az esküt a
képviselőtő1,

Takács Lászlőné
Somogyi Istvánné



2

SomogYi Istvánné a helYi váIasztási bizottság elnöke köszöntötte a Monosto rapátiRoma
Nemzetiségi Önkormányzatképviselőit. Kérte Nagy Péter képviselőt álljon fel, és mondja
utiána az eskÜ szÖvegét. Képviselő az esküt letette. Yálasztási Bizottság elnöke jó munkát
kívánt a nemzetiségi önkorményzatiképviselőnek, és átadta amegbízőlevelet.

/Esküokmány a j e gy zőkönyv mellék letét képezi. l
2./Napi rend
Kovács GYÖrg5r elnÖke elmondta, hogy a nemzetiségi törvény alapjan a képviselők
megválasztásuktól számított 30 napon belül vagyoruryil atkozatot kell tenni.
VagYonnYilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével alakuló ülésen Nagy lldikót ésLászlő
JÓzsefnét bíztákmeg. Javasolta Nagy Ildikó helyett Nagy Pétert megbízni ezzel afeladattal.

KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattalmeghozták az alábbi:

7l20l6.(il.10.)RNÖ. h a tá r ozat ot

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
képviselő-testülete a nemzetiségek jogairol szóló 20ll. éviCLxxXx. törvény 103. § (3) bekezdéie alapján a nemzetiségiképviselők vagyonnyilatkozatémak nyilvátartásával és
ellenőrzésével megbíz za 20I 6. február 1 0. napj ától

Nagy Péter képviselőt.

Takács LászlŐné jegrző tájékortata a kópviselőt, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 201l.
évi CLXXXIX.törvény 107. §-a bevezette a méltatlanság jogintézm{nyet. Úettauanság miatt
a nemzetiségi ÖnkormanYzat képviselőjének megbizatása megszűnik, h; az áIlammal szemben
adőtartozása áll fenn, és azt 60 napon belül nem rendezi. Képviselőnek kérelmezni kell
megválasztásátől számított 30 napon belül köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
felvételét, melYet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül lehet lebonyolítani, továhbábe kell
nYujtani a vagyonnyilatkozatát. Vagyonnyilatkozatről szőlő nyomiatvány áádta
képviselőnek.

Kovács GyÖr5r'elnÖk megkÖszÖnte a megjelenést, és a rendkívüli ülést 16,40 órakor bezérta.

k.m.f.t.
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