Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8294. Kapolcs. Kossuth u.62.
Száma. 118-412014

,

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat által2014, október
20-én lhétfőnl 16,30 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Az ü!és helve: Faluház Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: NYári

Jenó

NYári Jenő

JÓzsefné

KozmaJÓzsefné

rorna nemzetiségi önkorm ányzatképviselője
roma nemzetiségi önkorm áiyzatképviselője

romanemzetiségi onkormányzatképviselőjé

Tanácskozási iogqal meqhívott:
Takács
Varga

Lászlóné
Sándor

jegyző
helyi választási bizottság elnöke

Jenő

N.vári
korelnök üdvözölte a megjelent tagokat , jegyzőt, választási bizottság
elnökét. Megállapította , hogy az ülés határozatképes, hisz mind a 3 tag jelen van]
az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy a meghívóban szere§lő'napirendi
pont tárgyalásával értsen egyet az fogadják el.
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az alábbi

:

1./Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők
eskütétele

Előadó: Varga Sándor választási bizottság elnöke,

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatelnökének
megválasztása.

2./

Előadó: Nyári Jenő korelnök

3,/ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke.

4./ Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettesének megvá lasztása.

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke
5,/ Bizottság létrehozása, bizottsági elnök, tag megválasztása.

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke

6./

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről tájékoztatás
Elóadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke

7./ Tiszteletd íjak megállapítása

Előadó: Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke

Napirend tárgyalása előtt Nyári

Jenő

korelnök javasolta megválasztani a

jegyzőkönyv hitelesítőt. Javasolta jegyzókönyv hitelesítőnek Kozma Józsefnét.

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

alábbi:

5I2014.(X.20.)RNÖ.

ha

tá ro za

tot

Kapolcs Roma Nemzetisógi Önkormányzat a
nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi CLXXXIX,
törvény 88 §,- alapján jegyzőkönyv hitelesítőnek
Kozma J ózsefnét megvá lasztj a.

í./Napirend:

Varga Sándor a helyi választási bizottság elnöke köszöntötte a Kapolcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzatmegválasztott képviselőit. Kérte a képviselőket álljanak
fel, és mondják utána az eskü szövegét, Képviselők az esküt letették. Választási
Bizottság a nemzetiségi önkormányzat tagjainak eredményes munkát kívánt.

/Esküokmány ajegyzókönyv

mellékletét képezi. /

2./Napirend:
Nyári

Jenő korelnök

kérte a tagok javaslatát az elnök személyére.

Kozma Józsefné képviselő javasolta elnöknek Nyári Jenőt.
Testület tagjai a javaslattal egyetértettek, és 2 igen
meghozták az alábbi:

6|2O14.(X.2O.)RNÖ.

Ha

és 1 tartózkodó

tá roza to

Kapolcs

szavazattal

t

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 105 §,alapján társadalmi megbízatású elnöknek
megválasztja: Nyári Jenőt.

a

J

3./Napirend:
Nyári Jenő javasolta az SZMSZ. 1,számú mellékletétmódosítani mivel változott a
nemzetiségi önkormányzati képviselők összetétele. Az SZMSZ. egyéb rendelkezései

változatlan ul marad nak.

Javasolta a módosítással azSZMSZ{ elfogadni.
Testület tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi:

7I2014,1X.2O./RNö.

ha

tá ro za to t

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat

által

112012.(1.27.) határozattal elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzatában módosítja a testület a testületi

tagok nyilvántartását, névjegyzéket.

/SZMSZ. a jegyzőkönyv mellékletétképezi/

4./Napirend:
Nyári

Jenő

elnök javasolta megválasztani az elnökhelyettest, Kérte a tagok

javaslatát . Ö Kozma Józsefnét javasolta elnökhelyettesnek.

Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, és 2 igen 1 tartózkodó szavazattal
meghozta az alábbi:

8l2O14.{X.2o.)RNÖ.

ha

tá ro z a to t

Kapotcs Roma lrlennzetiségi Önkormányzat a
nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény
105 § - alapján társadalmi megbízatású

elnökhelyettesnek

megválasztja: Kozma Józsefnét.

5./Napirend:
NyáriJenőelnökelmondta,hogylehetőségrranbizottságlétrehozására.Nem

javasolja bizottságot létrehozni.

Képviselőkhatározathozatal nélkül úgy döntöttek,

hogy nem hoznak létre bizottságot,

6./Napirend:
a nemzetlségi törvény alapján a kéPviselők
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy
-napon
belül vagyonnyilatkozatot kell tenni.
mágválasztásuktól számított 30

va§yonnyilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével javasolta megbízni NYári Jenő
Józsefnét és Kozma Józsefnét,

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták
az alábbi:

9l2014,(x.20.)RNo.

határozatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi

CLXXXlX,törvény 103

§ (3)

bekezdése alapján

a

nemzetiségi
képviselők
vagyon nyi latkozatának
nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízza 2014. október
21, napjától
Nyári Jenő Józsefné és Kozma Józsefné képviselőket.

Takács Lászlóné iegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól

szóló 2011. évi CLXXXlX,törvény 107 §-a bevezette a méltatlanság jogintézményét.
Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása
megszűnik, ha az állammal szemben adótartozása áll fenn, és azt 60 napon belül
nem rendezi. Képviselőnek kérelmezni kell meEválasztásától számított 30 napon
belül köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét,melyet elektronikus
úton ügyfélkapun keresztül lehet lebonyolítani. Erről szóló írásos tájékoztatót
megküldi a képviselőknek.

7./Napirend:
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy a nemzetiségi törvény alapján a testület az
elnöknek, elnökhelyettesnek, és tagjának tiszteletfri3at állapíthat meg. lsmertette a
tiszteletdíj mértékét.

Javasolta, hogy tiszteletdíjat ne állapítsanak meg.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 3 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

1oI2o14.íx.2O.)RNÖ. h a tá ro za

tot

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
testülete kijelenti, hogy tiszteietdíjra nem tartanak igényt.

Nyári Jenő
bezárta.

elnök

megköszönte

a megjelentést, és az alakuló ülést 16,45 Órakor
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kozma Józsefné
ikv,hitelesítő

