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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

október 24-én megtartott alakuló ülésén. 

Az ülés helye: csörögi Polgármesteri Hivatal, 2135 Csörög, Akácfa utca 30. 

 

Jelen vannak: Rostás Iván    korelnök képviselő 

   Lakatos Béláné              képviselő 

Hevesi Gyuláné              képviselő 

    

Szorcsik József                polgármester 

   Dr. Kovács Gabriella  Helyi Választási Bizottság (HVB) elnök 

Chrobák Zoltánné dr.    jegyző 

 

Rostás Iván korelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 

3 megválasztott képviselő az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Béláné             

képviselőt javasolja. 

   

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Lakatos Béláné képviselőt.  

 

Rostás Iván korelnök köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a törvényben előírtak 

szerint a HVB elnöke a választást követő 15 napon belül összehívta a települési roma 

nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését. Ismerteti a meghívó szerinti tervezett napirendi 

pontokat, melyek az alakuló ülés kötelező napirendjei. Kéri a képviselőket, hogy hagyják jóvá 

a napirendet. 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet. 

 

Jóváhagyott napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztatás a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 

eredményéről  

2. Eskütétel 

3. Elnök megválasztása 

4. Elnökhelyettes megválasztása 

5. Egyéb tájékoztatók 

6. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 

 

1. Tájékoztatás a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 

eredményéről 

 

Dr. Kovács Gabriella HVB elnök a szavazás eredményének megállapításáról szóló 

jegyzőkönyv szerint ismerteti a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő 

választás eredményét. Elmondja, hogy az ismertetett eredmények alapján a választáson három 

települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő került megválasztásra: Lakatos Béláné, 

Hevesi Gyuláné, Rostás Iván.  
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2. Eskütétel 

 

Rostás Iván korelnök kéri a megválasztott képviselőket, hogy a HVB elnökének előmondása 

alapján tegyék le a képviselői esküt. 

Ezt követően a megválasztott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők a HVB 

elnökének előmondása alapján leteszik az Njt.155. §-a szerinti esküt, és erről okmányt írnak 

alá. 

Az eskü szövege: 

 

„Én ......................................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 

..................................... (nemzetiség megjelölése) nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, 

(fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, 

az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, 

munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a 

...................................... nemzetiség (nemzetiség megjelölése) érdekeit képviselem, ennek 

során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szorcsik József polgármester gratulál a megválasztott nemzetiségi önkormányzati 

képviselőknek, és felkéri a nemzetiségi önkormányzatot a települési önkormányzattal való 

együttműködésre. 

 

 

3. Elnök megválasztása 

 

Rostás Iván korelnök kéri a képviselőket, hogy a válasszanak maguk közül elnököt. 

Amennyiben az érintett kezdeményezi, akkor a zárt ülés keretében kell a választást 

lebonyolítani. A jelenleg hatályos SZMSZ értelmében az elnök és elnökhelyettes 

megválasztása minősített többséggel történik, vagyis a megválasztott képviselők több mint a 

felének igen szavazata szükséges, azaz 2 igen szavazat. Kéri, hogy tegyenek a javaslatot az 

elnök személyére. 

 

Lakatos Béláné képviselő javasolja Rostás Iván képviselőt elnöknek. 

 

Rostás Iván nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

 

A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

6/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rostás Iván 

képviselőt elnökké választja. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2019. október 24. 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Rostás Iván elnökként vezeti tovább az ülést. 
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4. Elnökhelyettes megválasztása 

 

Rostás Iván elnök kéri a képviselőket, hogy a válasszanak maguk közül elnökhelyettest. 

Amennyiben az érintett kezdeményezi, akkor a zárt ülés keretében kell a választást 

lebonyolítani. A jelenleg hatályos SZMSZ értelmében az elnök és elnökhelyettes 

megválasztása minősített többséggel történik, vagyis a megválasztott képviselők több mint a 

felének igen szavazata szükséges, azaz 2 igen szavazat. Kéri, hogy tegyenek javaslatot az 

elnökhelyettes személyére. 

 

Rostás Iván elnök javasolja Lakatos Béláné képviselőt elnökhelyettesnek. 

 

Lakatos Béláné képviselő nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

 

A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

7/2019.(X. 24.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Béláné 

képviselőt elnökhelyettessé választja. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2019. október 24. 

 

 

 

5. Egyéb tájékoztatók 

 

a) Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

 

Rostás Iván elnök elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálata indokolt, a főként a nevek 

miatt. A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

8/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítja. Felkéri az elnököt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2019. október 24., ill. 2019.nov.15. 
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b) Bizottságok 

 

Rostás Iván elnök elmondja, hogy a képviselő-testület alacsony létszáma miatt véleménye 

szerint indokolatlan külön bizottságok létrehozása. Kéri, hogy amennyiben ezzel egyetértenek 

erről is döntsenek. 

 

A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

9/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy nem hoz létre bizottságokat. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2019. október 24. 

 

 

 

c) Tiszteletdíj 

 

Rostás Iván elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat igen szerény költségvetésből 

gazdálkodik, ezért nincs keret arra, hogy a képviselőknek, illetve az elnöknek tiszteletdíjat 

állapítsanak meg. Kéri, hogy amennyiben ezzel egyetértenek hozzanak döntést. 

 

A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

10/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül 

helyezi az 1/2018.(II.15.) sz. határozatot és úgy dönt, hogy nem állapít meg tiszteletdíjat 

sem az elnök, sem a képviselő-testület többi tagja részére. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2019. október 24. 

 

 

6. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 

Rostás Iván elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy az Njt. 103. § (1) bekezdése alapján a 

nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd 

ezt követően minden év január 31-ig az Njt. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles 

tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 

házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti 

vagyonnyilatkozatát. Elmondja, hogy vagy bizottság, vagy két képviselő feladata a 

vagyonnyilatkozatok kezelése, ezért kéri, hogy erről hozzanak döntést. 
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Rostás Iván elnök elmondja, hogy mivel úgy döntöttek nem hoznak létre egy bizottságot 

sem, ezért javasolja, hogy két képviselő lássa el a vagyonnyilatkozatok kezelésével 

kapcsolatos feladatokat. Kéri a két képviselő személyére a javaslatokat. 

 

Lakatos Béláné elnökhelyettes javasolja, hogy Rostás Iván elnök és Hevesi Gyuláné             

képviselő kezeljék a vagyonnyilatkozatokat. 

 

 A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

11/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Rostás 

Iván elnököt és Lakatos Béláné képviselőt a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével 

kapcsolatos feladatokkal. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2019. október 24. 

 

 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése érdekében a 

képviselő-testület tagjai részére átadja a szükséges számú vagyonnyilatkozat 

nyomtatványokat. 

 

További kérdés és hozzászólás nem lévén Rostás Iván elnök megköszöni a részvételt és 

bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rostás Iván      Lakatos Béláné 

            elnök                    elnök helyettes 


