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Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 
                27-én, 17.00 órakor megtartott alakuló ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:  Makáné Balogh Tünde,                             
                          Molnos Mónika és 
                          Toldi Szilvia képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                           
A  nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Toldi Szilvia képviselő, mint korelnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a 3 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Molnos Mónika képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  9/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                  Molnos Mónika képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia korelnök a továbbiakban ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait: 
N a p i r e n d:  
1./  Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2./  Eskütétel és esküokmányok aláírása 
3./  Elnök és elnökhelyettes megválasztása 
4./  Bizottságok megválasztásáról döntés 
5./  Tiszteletdíjak megállapításáról döntés 
6./  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának elfogadása 
7./  Egyebek 

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  10/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 
           Előadó: Rada István a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a 2014. 
                        október 12-i választás eredményéről, az írásos előterjesztés alapján. 
                        Kiegészítésként elmondja, a választás békés volt, nem csak eredményes, 
                        ezt köszönik a lakosságnak. A szavazás előkészítésében, végrehajtásában 
                        közreműködőknek köszönetét fejezi ki. A megbízóleveleket megkapták, 
                        tisztességes, lokálpatrióta képviselést, jó munkát kíván. 
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Toldi Szilvia korelnök megköszöni a tájékoztatást és kéri annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     11/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tájékoz- 
                                                     tatóját a 2014. október 12-i választások lebonyolításáról és 
                                                     eredményéről elfogadta. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   jegyző. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Eskütétel és esküokmányok aláírása. 
           Előadó: Rada István a Helyi Választási Bizottság elnöke kéri a képviselők eskütételé- 
                        hez szíveskedjenek felállni, a képviselők pedig mondják utána az eskü szöve- 
                        gét. Az eskütétel után az esküokmányok aláírására kerül sor. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Elnök és elnökhelyettes megválasztása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, elnököt és elnökhelyettest kell választani, a 
                        képviselők ezt maguk közül választják. A Szervezeti és Működési Szabály- 
                        zatban ezt rögzíteni kell, az elnök képviseli a testületet. Javaslat az elnök 
                        személyére Toldi Szilvia, aki korábban is a Roma Nemzetiségi Önkormány- 
                        zat elnöke volt, és a mostani választáson is a legtöbb szavazatot kapta.  
                        Amennyiben nincs más javaslat az elnök személyére, kéri hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kéz-
felemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     12/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
                                                     Toldi Szilviát megválasztotta. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   jegyző. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az elnökhelyettes személyére Makáné Balogh Tündét 
javasolják. 
 
Toldi Szilvia elnök szavazásra teszi fel az elnökhelyettes megválasztását. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kéz-
felemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             13/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök- 
                                                             helyettesének Makáné Balogh Tündét megválasztotta. 
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                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   elnök. 
     
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Bizottságok megválasztásáról döntés. 
           Előadó: Toldi Szilvia elnök elmondja, úgy gondolják nem kellenek bizottságok. Kéri  
                         erről döntést hozni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                14/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                                bizottságokat nem alakít. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   elnök. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tiszteletdíjak megállapításáról döntés. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a testület tiszteletdíjat nem állapít meg, erről is 
                          hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                               15/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                               nem állapít meg tiszteletdíjat. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   elnök. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
           elfogadása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a működéshez szükséges a sza- 
                         bályzat, törvényi előírás, hogy az alakuló ülésen kötelező elfogadni. A régit 
                         hatályon kívül helyezzük és újat fogadunk el, a változásokat jelezte. Egyik vál- 
                         tozás a létszám, a testület 3 fővel működik. A Szervezeti és Működési Sza- 
                         bályzat bármikor módosítható. 
 
Toldi Szilvia elnök megkérdezi, a szabályzattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, 
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  16/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi 
                                                                  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 
                                                                  elfogadta. 
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                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   elnök. 
 
7./  EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a képviselőknek a megválasztást követő 30 napon belül 
         vagyonnyilatkozatot kell tenniük, az ehhez szükséges nyomtatványokat megkapták.  
         Mivel bizottságokat nem hoztak létre, 2 főt ki kell jelölni akiknek feladata a vagyonnyi- 
         latkozatok nyilvántartásba vétele és kezelése. Az egyeztetések alapján ez a két személy 
         Makáné Balogh Tünde és Molnos Mónika.  
 
   2./  Molnos Mónika képviselő arról érdeklődik, hogy irodára van-e lehetőségük, ahol heten- 
         te egyszer ügyfélfogadást tartanának. Sok család van, akiknek tudnának segíteni. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, jelenleg nincs iroda. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat együttműködési megállapodást köt, ez korábban is volt. Azt szeretnénk, ha a 
munka elindulna, meg kell beszélni melyik helyiséget tudjuk rendelkezésre bocsájtani, az 
előző iroda foglalt. A feladatokban mindenkinek részt kell vállalni, nem csak az elnöknek, 
segíteni kell a választópolgároknak. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, Tápióság Község Önkormányzata részéről az 
együttműködést biztosítja. 
 
 
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
17.45 órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                              Molnos Mónika 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


