Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pápateszér
Szám: 5/2014.
Jegyzőkönyv
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2014. október 22én 16 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
J e l e n voltak: Birkás Kálmán, Jakab Sándorné, Ruff Brigitta Anett
képviselők
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos
Birkás Kálmán korelnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fő képviselő
közül 3 fő megjelent,a képviselő-testület határozatképes.
Az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy az ülésen használt tárgyalási nyelv a magyar.
Kérte a képviselőket, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné képviselőt jelöljék ki.
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné képviselőt kijelölte.
Birkás Kálmán korelnök javaslatot tett az ülés napirendjére:

Napirend

1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna vál. biz. elnök
2./ A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna vál. biz. elnök
3./ Társadalmi megbízatású elnök és elnökhelyettes választása
Előadó: korelnök
4./ Az elnök, elnökhelyettes és a képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: korelnök
5./ Megbízás adása a Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: elnök

A képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendet.
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N a p i r e n d tárgyalása
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna vál. biz. elnök
A 2014. október 12-én megtartott roma nemzetiségi önkormányzati választások végleges
eredményéről a következő tájékoztatást adom:
A helyi választási bizottság 7 képviselőjelöltet vett nyilvántartásba.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a szavazatszámláló bizottság végezte.
Az eredményt a szavazóköri jegyzőkönyv alapján a helyi választási bizottság állapította meg.
A Roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 95 fő volt.
Szavazóként megjelentek száma 45 fő, amely a választók számának 47,36 %-a.
A leadott érvénytelen szavazólapok száma 1, érvényes szavazólapok száma 44 db, amely 125
érvényes szavazatot tartalmazott.
A választás eredményes volt.
A Roma nemzetiségi önkormányzati választás eredménye:
Ruff Brigitta Anett 21,
Baranyai Tiborné 21,
Horváth Katalin 8,
Horváthné Vörösházi Ilona 18,
Gomán Gyula 14,
Jakab Sándorné 21,
Birkás Kálmán 22 szavazatot kapott.
A Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:
Baranyai Tiborné
Birkás Kálmán.
Jakab Sándorné.
Baranyai Tiborné lemondott mandátumáról, helyére a soron következő Ruff Brigitta Anett
került.
A választások során rendkívüli esemény nem történt, a helyi választási szervek munkája,
illetve a választás előzetes eredménye ellen kifogás nem érkezett.
Gratulált a megválasztott roma nemzetiségi képviselőknek. Kérte, hogy minden
cselekedetüket, gondolatukat szenteljék annak a közösségnek, amelynek a mai naptól
felelősséggel tartoznak.
Tartsanak kapcsolatot választóikkal, arra törekedjenek, hogy a lakosság megismerje
döntéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Birkás Kálmán korelnök megköszönte a helyi választási bizottság munkáját, tájékoztatóját.

2./ A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele
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Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna vál. biz. elnök
Előadó kérte a képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
A képviselők a következő szövegű esküt tették:
„Én ........................... (név)
mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti ROMA nemzetiségi közösség tagja,
esküszöm, 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
ROMA nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk
megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segéljen!”

3./ Társadalmi megbízatású elnök és elnökhelyettes választása
Előadó: korelnök
Birkás Kálmán korelnök elmondta, hogy ő kapta a legtöbb szavazatot, szeretné folytani elnöki
munkáját, már van gyakorlata.
Jakab Sándorné képviselő úgy nyilatkozott, hogy ő szeretne elnök lenni. Oláh cigány, beszéli
a nyelvet, nagy ismeretségi köre van. Segítséget, támogatást kaphatnának, ha ő lesz az elnök.
Tervei vannak a pápateszéri romákkal. Nem kizárólag a felnőttekkel foglalkozna, a
gyermekekkel is. Szeretné összeszedni a pápateszéri cigányokat, megszüntetni az
ellenségeskedést. feszültséget.
Birkás Kálmán korelnök elmondta, hogy ő mindenkit képvisel, minden romát szeretettel
hívott és várt. Nem volt eddig sem gond. Kapcsolatot tart a pápai rendőrkapitány úrral.
Szeretné folytatni elnöki munkáját.
Jakab Sándorné képviselő elmondta, hogy ő szeretne elnök lenni.
Ruff Brigitta Anett képviselő elmondta, hogy az előző testület tagjai nem voltak aktívak,
eddig is ő segített.
Jakab Sándorné képviselő megkérdezte a testület tagjait, hogy adnak-e esélyt számára?
Kompromisszumot kért.
Birkás Kálmán korelnök elmondta, hogy nincs egészségi gondja, vállalná a továbbiakban is az
elnöki tisztséget. Kérte a testület döntését.
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatát:

7/2014. (X. 22.) határozat
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér
BIRKÁS KÁLMÁN képviselőt
elnöknek megválasztotta.

Birkás Kálmán elnök megköszönte a bizalmat. Igyekezni fog az elvárásoknak megfelelni, a
Roma nemzetiségi közösséget összekovácsolni. Javasolta elnök-helyettesnek Jakab Sándorné
képviselőt megválasztani. Kérte a testület döntését.
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatát:
8/2014. (X. 22.) határozat
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér
JAKAB SÁNDORNÉ képviselőt
elnök-helyettesnek megválasztotta.

Jakab Sándorné elnök-helyettes megköszönte, hogy elnök-helyettessé választották.

4./ Az elnök, elnökhelyettes és a képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: korelnök
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 109. § (1) bekezdés szerint a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének,
elnökhelyettesének, tagjának a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a
nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül tiszteletdíjat állapíthat meg.
Birkás Kálmán elnök nyilatkozott, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.
Jakab Sándorné elnök-helyettes nyilatkozott, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.
Ruff Brigitta Anettr képviselő nyilatkozott, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.
A testület az elnöknek, elnökhelyettesnek és képviselőnek tiszteletdíjat nem állapított meg.

5./ Megbízás adása a Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: elnök
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy bízzák meg a jegyzőt a Szervezeti és működési
szabályzat felülvizsgálatával. Kérte a testület döntését.
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
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9/2014. (X. 22.) határozat
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér
megbízza a jegyzőt, hogy készítse elő a Szervezeti
és működési szabályzat felülvizsgálatát.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

N a p i r e n d után:
Birkás Kálmán elnök felhívta a testület tagjainak figyelmét a vagyonnyilatkozattételi és a
köztartozás-mentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségre.

Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvános alakuló ülést 17,20 órakor bezárta.

K. m. f.

Birkás Kálmán
elnök

Jakab Sándorné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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