
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat   
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/101-6/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 18-án (pénteken) 

17:30 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. 
 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 
Kovács György  roma nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Kovács Anna Júlia roma nemzetiségi önkormányzat képviselője 

László Józsefné roma nemzetiségi önkormányzat képviselője 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 

Takács Lászlóné jegyző 

Somogyi Istvánné helyi választási bizottság elnöke 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné 
 

 

 

Kovács György korelnök köszöntötte a tagokat, a jegyzőt, a választási bizottság elnökét és a 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 3 tag jelen van. 

Ismertette a napirendi pontokat, majd hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással 

jelezzék annak elfogadását. 

 

A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai határozathozatal nélkül elfogadták 

az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzati  

képviselők eskütétele 

Előadó: Somogyi Istvánné választási bizottság elnöke 

 

 2./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

elnökének megválasztása 

Előadó: Kovács György korelnök 

 

 3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

  Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

 4./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

 5./ Bizottság létrehozása, bizottsági elnök, tag megválasztása 

Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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 6./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 

  Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

 7./ Tiszteletdíjak megállapítása 

  Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Kovács György korelnök a napirendi pontok tárgyalása előtt javasolta megválasztani a 

jegyzőkönyv hitelesítőnek László Józsefnét. 

 

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

 

27/2019. (X.18.) RNÖ  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma nemzetiségi Önkormányzat a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

88. §-a alapján jegyzőkönyv hitelesítőnek László Józsefnét 

megválasztja. 

 

1. napirend: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők eskütétele 

 

Kovács György korelnök felkérte a választási bizottság elnökét a választási eredményről 

szóló beszámoló megtartására és az eskütétel lebonyolítására. 

 

Somogyi Istvánné a helyi választási bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és 

gratulált a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselőinek. 

Ismertette a választás eredményeit, majd kérte a jelenlévőket szíveskedjenek felállni a 

képviselők eskütételéhez és felkérte képviselőket mondják utána az eskü szövegét. Az eskü 

letétele után kérte a képviselőket az esküokmányt szíveskedjenek aláírni, majd átadta a 

megbízóleveleket és eredményes munkát kívánt. 

 

(Esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

megválasztása 

 

Kovács György korelnök elmondta, hogy szívesen ellátta az elnökséget és ha a tagok 

szeretnék a jövőben is vállalja. 

 

László Józsefné tag javasolta elnöknek Kovács Györgyöt. 

 

Testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 2 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett meghozták 

az alábbi: 

 

28/2019. (X.18.) RNÖ  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

105. §-a alapján társadalmi megbízatású elnöknek 

Kovács Györgyöt megválasztja. 
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3. napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Kovács György elnök javasolta az Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú 

mellékletének módosítását, mivel megváltozott nemzetiségi önkormányzati képviselők 

összetétele, az egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett. Hozzászólás hiányában 

felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha a módosított SZMSZ elfogadásával 

egyetértenek. 

 

Testület tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

29/2019. (X.18.) RNÖ h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

1/2012. (I.27.) határozattal elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzatában módosítja a testület a testületi 

tagok nyilvántartását, névjegyzéket. 

 

(SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 

megválasztása 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy a következő napirendi pont az elnökhelyettes 

megválasztása és javasolta az elnökhelyettes személyére László Józsefnét. Kérte a tagokat, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 2 igen, 1 tartózkodó szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

30/2019. (X.18.) RNÖ h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

105. §-a alapján társadalmi megbízatású 

elnökhelyettesnek megválasztja László Józsefnét. 

 

5. napirend: Bizottság létrehozása, bizottsági elnök, tag megválasztása 

 

Kovács György elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy lehetőség van bizottság létrehozására. 

Véleménye szerint nem szükséges ezért nem javasolja a bizottság létrehozását. 

 

Képviselők határozathozatal nélkül úgy döntöttek, hogy nem hoznak létre bizottságot. 

 

6. napirend: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy a jogszabályok alapján a képviselők 

megválasztásuktól számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A 

vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével javasolta megbízni László Józsefnét és 

Kovács Annát. 

Testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 
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31/2019. (X.21.) RNÖ h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 103. §-a alapján a nemzetiségi 

képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és 

ellenőrzésével megbízza 2019. október 18. napjától 

Kovács Anna Júlia és László Józsefné képviselőket. 

 

László Józsefné képviselő a vagyonnyilatkozat megküldésének határidejéről kért 

tájékoztatást. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy megválasztásuktól 30 nap áll 

rendelkezésre a vagyonnyilatkozat megtételére és kérelmezni kell a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő felvételt, melyet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül lehet 

lebonyolítani, melyről az írásos tájékoztatót meg fogja küldeni részükre. Elmondta a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a képviselők megbízatása megszűnik, ha az 

állammal szemben adótartozása áll fenn és azt 60 napon belül nem rendezi. Munkájukhoz sok 

sikert kívánt. 

 

7. napirend: Tiszteletdíjak megállapítása 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy a nemzetiségi törvény alapján a testület az elnöknek, 

elnökhelyettesnek és tagjainak tiszteletdíjat állapíthat meg. Ismertette a tiszteletdíj nagyságát 

és javasolta, hogy tiszteletdíjat ne állapítsanak meg. 

 

Testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

 

32/2019. (X.18.) RNÖ h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

testülete kijeleni, hogy tiszteletdíjra nem tartanak 

igényt. 

 

Kovács György elnök további vélemény hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és 

az ülést bezárta 18:37 órakor. 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

         Kovács György László Józsefné 
elnök jegyző hitelesítő 

 

 

 
 


