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Elnök megválasztása
Elnökhelyettes me gv á|asztás a
Képviselők részéretiszteletdíjat nem állapítanak meg
Jegyzőkönyv hitelesítő kij elöIése

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Söjtöri Roma Nemzetiségi Önkorm ányzatKépviselő-testületének2}Lg. október
22. napján 16,00 órukezdettel - Söjtör, Petőfi utca2. szám alatt lévő tanácskozóteremben megtartott rendes nyilvános alakuló üléséről,
Jelen vannak: Orsós Tibor, Orsós Zoltánés Sárköziné Bogdan Ágnes nemzetiségi képviselők
Tanácskozási jogga1 megj elentek és meghívottak:
Könyves Gábor polgármester
Dr. Kovács Antalné jegyző
Szethallemé Toplak Annamária Helyi YáIasztási Bizottság elnöke

Orsós Tibor korelnök tisztelettel és szeretettel köszönti a Söjtöri Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésénmegjelenteket. A nemzetisógi

önkormányzat alakulő ülésétmegnyitja, melyről megállapítja, hogy hatátozatképes, mivel az
ülésen a testíilet minden tagja (3 fo) megjelent.
Bejelenti, hogy az alakuló ülésről a jegyzőkönyvet Kőrösi Krisáiánné, a közös hivatal
igazgatási űgy intézője v ezeti.
Ismerteti az ülés meghívó szerinti napirendjót:
]. Helyi V álasáás i B izottság táj éko ztatőj a a v álasztás eredmény érő l.
Előadó: Szethallerné Toplak Annamária, a Helyi Yá|asztási Bizottság elnöke
2. Képviselő-testiilet eskütétele.
Előadó: Szethallerné Toplak Annamária, a Helyi Yálasztási Bizottság elnöke
3 . Nernz eti s égi önkorm ány zat elnökének me gv álasztása.
Előadó: Orsós Tibor korelnök
4. A megválasztott elnök programjának ismertetése.
Előadó: megválasáott elnök
5. Elnökhelyettes megválasztása.
Előadó: megválasáott elnök
6.Képviselők tisáeletdíj ának megállapítása.
Elóadot megválasztott elnök
7 .J egyzőkönyv
hitelesítő kijelölése.
Előadó:
megválasztott
elnök
.
8,Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: megválasáott elnök
.

§

9.Vagyonnyilatkozattételikötelezettségrőltüékoztatás.
Előadó: megválasáott elnök
10. Egyebsk

Megkérdezi, hogy az ismertetett napirendek tárgyalásával kapcsolatban van-e kérdés,más
napirendre javaslat?

Az ismertetett napirendekkel kapcsolatban kérdés,más napirendre javaslat nem hangzott el, a
képviselő-testtilet az ismertetett napirendek tárgyalásáva| - határozathozatal nélktil
egyhangúlag egyetértett.

2

Napirendek
1.

Hglvi Választási Bizottsáe táitkoztatóia

tárgyalása:
a

választás eredménvéről.

Elő adó : Szethallemé Toplak Annamária Helyi Y álasztásí bizottság elnöke
(T áj éko rtató j egyzőkönyvhöz
mellékelve. )

Orsós Tibor korelnök felkéfi Szethallerné Toplak Annamáriát, a Helyi Yálasztási Bizottság
elnökét, hogy tájékoáassa a képviselő-testület tagjait aválasztás eredményéről.

Szethallerné Toplak Annamária
j

egyzőkönyvhöz

HVI elnök

mellékelt előterjesztést.

köszönti

a

jelenlévőket. Ismerteti

a

A

té4ékoztatőval kapcsolatban kérdós, hozzászőlás nem hangzott el, a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testíilete -hatlrozathozatal nélkül egyhangúl ag elfogadta.
-

2. Képviselő-testület eskütétele.

§

Előadó : Szethallerné Toplák Annamária Helyi Y álasztási Bizottság elnöke
(Eskütételről külön jegyzőkönyv mellékelve.)
Orsós Tibor korelnök felkéri Szethallemé Toplak Annamária HVI elnököt,
testülettől az esküt vegye ki.

hogy a képviselő-

Szethallerné Toolák Annamária HVI elnöke kéri a jelenlévőket szíveskedjenek felállni.
Megkéri a testtilet tagjait, hogy az eskti szövegét szíveskedjenek utána mondani.

mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
,,Én .
roma nemzetiségi közösség tagja esküszöm, hogy képvisétOitisztségem ellátása során
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat vélasztőim akaratához híven,
1elkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem,
ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kulturánk megőrzésén és fejlesztésén fogok
fáraőozni.

Isten engem úgy segéljen!

Dr. Kovács Antalné iegyző felkéri a HVI elnökét mint esküt vevőt, valamint az esküt tevőket,
hogy az eskü okmányt iiák aIá.
EnJté"m Szethallerné

Toplak Annamária HVI elnöke átadla amegbizőIeveleket.

3. Nemzetiségi önkormányzat

etnökének megválasztása.

Előadó: Orsós Tibor korelnök

(Eskütételről külön jegyzőkönyv

mellékeive.)
3

orsós Tibor korelnök elmondja, hogy a, nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a helYi
*rrr""tir"ei önkormanyzattagaikőzul társadalmi megbízatású elnökÖt váIaszt. Az elnÖkÖt
egyszerű szótöbbséggel kell megválasáani.
Sarköziné Boedán Áqnes a SöjtöfRomaNemzetiségi Önkormanyzat elnÖkének a korelnÖkÖt,
Orsós Tibort j avasolj a megv áIasztaní.
Megkérdezi a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e, valamintkivánja-e zÍtrt ülés tartását?

orsós Tibor nemzetiségi képviselő köszönettel elfogadja a jelölést és nem k&i zárt iJlés
tartását.

A

javaslattal kapcsolatban kérdés,hozzászőIás, más szernélyre javaslat nem tÖrtént, a
korelnök sza..t azásra teszi fel jav aslatát.

A képviselő-testtilet 3 igen szavazattal (egyhangulag), ellenszavazat

és tartózkodás nélktil az

alábbi hatér ozatot hozta:
19

Söjtöri Roma Nemzetiségi
nemzetiségi képviselőt a

Söjtöri

Képviselő-testiilete Orsós Tibor
roma Nemzetis égi Önkormányzat

etnökének megválasztj a.

+

4,

A megváIasztoít elnök programiának ismertetése.

Előadó: Orsós Tibor elnök
Orsós Tibor elnök az alabbiakban ismerteti a programját.
Először is szeretném 'megköszönni a Söjtöri Roma lakosoknak, váIasztőímnak, hog}
ismételten biza7mat szavaztak az elkövetkezendő 5 éves ciklusra.
Szeretnern ismórtetni a programomat:

továbbiakban is szóretnénk együttműködni a söjtöri települési önkormányzatlal, cívil
sz ervezetekkel, Roma Önkormány zatokkal
Nőnap szervezése a településen élő roma nők részére.
Helyi Roma lakosság részérecsaládi nap megszervezése.
Óvodások, i skolások r észére Mikul ás ünnepség megtartása.
Roma Sportnapok megszervezése" hagyományteremtés célj aból.
Vörös Rózsa Tánccsoport szeretnénk, ha újra működhetne.
Több alkalommal adtunk aj anlásokat tanulmányi Osztöndíj elbírásiűtoz.
Lehetőségünk volt arra, hogy a foma lakosságból rendészeti szakközépiskolaba tudjunk
delegálni fiatalokat.
Nvári táborozásokat szeretnénk továbbra is folyatni, amit minden évben nagy létszámmal és
tartalommal megtöltve tudunk lebonyolítani.

A

Családláto gatásokat szeretnénk továbbra i s tartani.
Buszos kirarrdulásokat szervezünk a foma lakosság részére,Ez mind attól firgg, hogY mennYi
támogatásunk lesz.
4

Részt szeretnénk venni minden olyan társadalmi dologban, ani a települést érinti. Pl:
Holokauszt megemlékezés, Deák Ferenö születésének évfordulóján koszoruk elhelyezésével.
Szeretnénk a roma kulturát, hagyományokat tovább ápolni, bemutatni, megismertetni. pl:
Ko sárkötés, fafar agás,

Tudjuk, hogy az anyagi lehetőségeink nagyon korlátozottak, önerőből sajnos ezeket nem
tudnánk, ezért folyamatos páIyázati lehetőségeket illetve önkormányzat és helyi vállalkozók
támogatását kérjük.

Az elnök programját
5.

a

képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.

Elnökhelvettes megválasztása.

Előadó: Orsós Tibor elnök
Orsós Tibor elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény alaplan az elnök
helyettesítésére,munkájának segítésérea képviselő-testiilet tagtrai közül társadalmi
megbizatású elnökhelyettest váIaszt Az elnökhelyettest egyszerű szótöbbséggel kell
megválasztani.
Elnökhelyettesnek Sárközinó Bogdán Ágnest nemzetiségi képviselót javasolja megválasztani.
Megkérdezi a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e?

§

Sárköziné Bogdán Ágnes nemzetiségi képviselő a jelölést elfogadta.

Orsós Tibor elnök megkérdezi, hogy az elnökhelyettes személyéretett javaslattal

kapcsolatban van-e kérdés,hozzászőIás, más személyre javaslat?

Kérdés, hozzászőIás, mps személyre javaslat nem hangzott el, az elnök kéri, kézfeltartással
szavazzon, aki eg}etért azzal, hogy a Söjtöri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nyrári
Istvánné legyen.

A képviselő-testület 3 igen

szavazatta| (egyhangulag), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az

alabbi határ ozatot hozta:
1

4/20

1,

9.(X.22.)Képviselő-testületi határozat

Söjtöri Ro,*u Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárköziné
Bogdán Agnes nemzetiségi képviselőt a Söjtöri Roma Nemzetiségi
Onkormányzat elnökhelyettes

6.

én ek me

gválasztj a,

képviselők tiszteletdíiának meeállapítása.

Előadó: Orsós Tibor elnök
Orsós Tibor elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapjan a képviselótestület a képviselő-testület tagj ai részerc tiszteletdíj at állapithat meg.
Mivel a nemzetiségi önkormányzat anyagi lehetőségei koriátozottak, ezért nem javasolja
tiszteletdíj megállapítását.
5

Kéri, hogy mondják el az ezze| kapcsolatos véleményüket, javaslatukat,
javaslatot. melYet szavazásta
Egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök ismerleti ahatátozati
tesz fel.

3 igen szavazatfal (egyhangúlag), ellenszavazat és tarlÓzkodás nélkÜ1 az
ai ább i határ o zatot ho zta

A képviselő-testület

Söjtöri

Roma Nemzetiségi

képvi selő -testü1 et t észer e

7.

ti szte1

Képviselő-testülete a nemzetiségi
meg.
állapít
nem
etdíj at

Jegvzőkönvv hitelesítő kiielölése.

Előadó: Orsós Tibor elnök
nemzetiségi
orsós Tibor elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szÓlÓ tÖrvény szerint a
kijelÖlt
stület tilésorőiké,rúi"gyrőkönyvet az e\nők és a képviselő-testiilet által
jegyzőkönyv hitelesítő irla aIá.
javasolja kijelÖlni
ieigyzőkonyv hitelesítőnek Sárköziné Bogdán Ágnes elnökhelyettest
állandó jelleggel.
.t

javaslatot, melYet
Kérdés,hozzászőIás nem hangzott eI, az elnök ismerteti a hatérozati
,rururárrutesz fel. Elmondja, hogy a döntéshozatalban az ffirí.ettnem vesz részt.

A képviselő-testiilet 2 igen szavazattal (egyhangúlag), ellensz

avazat és tartózkodás nélkÜl az

alábbi ltatát ozatot hozta:
1

Képviselő-testirlete Sárköziné
Bogdán Ágnes elnök-helyettest jelöli ki állandó jegyzókönyv hitelesítőnek.
§oJtorl

8. szervezeti ós

Roma Nemzetiségi

Működési szabályzat módosítása.

Előadó: Orsós Tibor elnök
Ülésen
orsós Tibor elnök elmondja, hogy a Szewezeti és Múködési Szabályzatot a kÖvetkező
*pirendre; es a rettúzsgáIatáú akkorra végezzik el. Mindenki áttekinti, hogY
elfogadni a
"*-"k
esetleg igényel-e módosítást, van-e o1yun része, ami nem aktuális és akkor fogjuk
felülvizsgáltat.

9.

va*onnoilatkozat tóteli kötelezettsénről táiékoztátás.

Előadó: Orsós Tibor elnök

6

orsós Tibor elnök tájékozíatla a képviselő-testület tagaít, hogy a 2011. évi nemzetiségek
vagyorrnyilatkozat-tételi
:ogul-r .^ro crxxx. törvóny 103. §_a szabáIyozza amegváIasztásátŐl
számított
a
képviselő
önkormányzati
toielezettséget. E szerint a nemzetiségi
január
31-ig vagyonnYilatkozatot kÖteles
harminc ,rapon belül, majd ezt követóen minden év

A képvisel ő sajatvagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele kÖzÖs háúaítáSban éIŐ
hazastársáiak vagy életiársanak,' valamint gyermekének a vagyonnYilatkozatát, A
nem
vagyonnyilatkozat Íételénekelmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a kéPviselő

tenni.

juttatásban,
gyálorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjb an, természetbeni
Íáttrogto.itósben A vagyonnyil atkozatta| kapcsolatos eljárást a vagyonnYilatkozat
a
ellenőizésére kijelölt tepviiótot<rrel bárki írásban kezdeményezheti. Az eljarás eredménYérŐl
kijelölt (SZMS/ szeriúi1 képviselők a soron következő ülésen tálékoztatlák a kéPviselŐtesttiletet, Ha eljárásra t<eitil Űr, felhívásra a képviselő köteles a saját, illetve hozzátartozőja
vagyonnyilatkoLatáva| feltiintetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
íráóan bejeienteni. A nemzetiségi önkormányzat hatásköréből nem ruhizhatő át a
a
vagyonnyi1átkozati eljárással kapcsolatos döntés. A nemzetiségi ÖnkormánYzat
va§onn}ilatkozattal kapcsolatos eljárást zárti\és keretében tárgyalja meg,
njáiv3a"még a fr,gyelmet az Njtv. 107. § (3) bekezdésére,mely szerint a nemzetiségi
tinkoáányráti t opiirelő megválás^ásátőI számított harminc napon belül koteles kérelmezni
felvételétaz adőzás rendjéÚl szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adőzői
adatbázisba.

Az elnök
.t

tájékoztatőját a képviselő-testíilet egyhangúlag tudomásul vette,

Könyves Gábor gratulálni szeretne a megválasztott elnök Úmak, illetve a roma ÖnkormánYzat
fogunk tudni
t"g]."t""k. Bír"r" benne, hogy a ktivetkező öt évben is ugyanolyarr konstruktívan
dolgozni, mint ahoáY tettiik eddig. Eddig is elég szoros volt a kapcsolat. Mindkót
"g;ött
iíinyaar"§it.ttiik egymást. iegyen a jovóben is így. Jannak azért olyan pontok, ahol elŐbbre
ke1l,
kellene lépnünk - u-io*u lakossagi problémákJ<al. Úgyhogy van feladat, amit kÖzÖsen
hogy megvalósítsunk. Elthez sok sikert, erőt, jó egészséget kívánok!
a
orsós Tibor elnök megköszöni a polgármester úr szavut. Azon leszÜnk mi is, hogY ezeket
problémakat közösen és minél gyorsabban megoldjuk,

Dr. Kovács Antalné jegyző szintén gratulál a

megválasztott testÜletnek. Maximális
együttműködést ajánl rei aiont ormányzatrészérő|,különösen az adminisztráciős terÜlethez.

a

orsós Tibor elnök megköszöni

képviselő-testületének ülését 1 6

:

jegyző asszony szavut.
3 0 órakor bezárta.
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