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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

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

november 14-én megtartott ülésén. 

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

 

Jelen vannak: Rostás Iván    elnök 

   Lakatos Béláné              elnök-helyettes 

Hevesi Gyuláné              képviselő 

    

   

Chrobák Zoltánné dr.    jegyző 

 

Rostás Iván elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 3 

megválasztott képviselő az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Hevesi Gyuláné              

képviselőt javasolja. 

   

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

megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Hevesi Gyuláné képviselőt.  

 

Rostás Iván elnök 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. Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Rostás Iván elnök 

 

2. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

közötti együttműködési szerződés felülvizsgálata 

Előterjesztő: Rostás Iván elnök 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

3. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről  

Előterjesztő: Lakatos Béláné elnök-helyettes és Hevesi Gyuláné képviselő 

 

4. Egyebek 

– Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  

   (2019. december 3. 15 óra Művelődési Ház és Könyvtár) 
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1. Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

      Előterjesztő: Rostás Iván elnök 

 

Rostás Iván elnök elmondja, Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)  80. § (2) bekezdése értelmében minden év január 

31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 

belül felül kell vizsgálni. Az alakuló ülést követően az együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével megtörtént. Ennek alapján az 

önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás módosítását nem 

kezdeményezem, hatályában változtatás nélküli fenntartását javaslom.     

  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2019. november 19-i ülésén tűzi napirendre az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 
 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

12/2019.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörben eljárva a Csörög Község Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.   

Határidő: 2019. november 14. 

Felelős: Rostás Iván elnök 

 

 

 

2. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Csörögi Csiri-Biri 

Óvoda közötti együttműködési szerződés felülvizsgálata 

       Előterjesztő: Rostás Iván elnök 

       Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

Rostás Iván korelnök Képviselő-testülete a 9/2018.(IX.27.) határozatával arról döntött, hogy 

támogatja együttműködési megállapodás megkötését a Csörögi Csiri-Biri Óvodával. Az 

alakuló ülést követően az együttműködési megállapodás felülvizsgálata az óvodavezető 

bevonásával megtörtént. A 2018. november 14-én létrejött együttműködési megállapodás 

módosítását nem kezdeményezem, hatályában változtatás nélküli fenntartását javaslom.     

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 
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Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

13/2019.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat:  

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Csörögi Csiri-Biri Óvodával létrejött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja.   

Határidő: 2019. november 14. 

Felelős: Rostás Iván elnök 

 

 

 

3. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről  

Előterjesztő: Lakatos Béláné elnök-helyettes és Hevesi Gyuláné képviselő 

 

 

Lakatos Béláné elnök-helyettes elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő a 

megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 

31-ig 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. 

 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem 

gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 

költségtérítésben. 

 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy 

legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az 

ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő 

hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai 

tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat képviselői a fenti 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek 

határidőben eleget tettek. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

 



 5 

14/2019.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat:  

 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 

Határidő: 2019. november 14. 

Felelős: Rostás Iván elnök 

 

 

 

4. Egyebek 

– Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  

   (2019. december 3. 15 óra Művelődési Ház és Könyvtár) 

 

 

 

 

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

bezárja az ülést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Rostás Iván      Hevesi Gyuláné 

            elnök                     tag 


