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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülésén 2014. 

október 27-én (hétfő) 9 órakor a Bőcsi Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Budai Bertalan nemzetiségi képviselő 

   Csóka Attila nemzetiségi képviselő 

   Nagy Dezsőné nemzetiségi képviselő 

    

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Meghívottak: Alexa Jánosné HVB elnök 

  Zsámba Lajosné pénzügyi vezető főtanácsos 

 

Török Barna c. főjegyző köszönti a Képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő testületi 

tag közül 3 fő jelen van. 
 

Napirendi pontok:   
 

1. Képviselők eskütétele 

 Előolvasó: Alexa Jánosné HVB elnök 

 

2. Az elnök megválasztása 

 Előadó: Nagy Dezsőné 

       

3. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

 Előadó: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

4. Elnökhelyettes megválasztása 

 Előadó: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről történő tájékoztatás 

 Előadó: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

6. Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Előadó: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

 

 1. napirendi pont: Képviselők eskütétele 

 

Budai Bertalan korelnök felkéri Alexa Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 

terjessze elő a választás eredményéről szóló jelentést.  

 

Alexa Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke jelenti, hogy a 2014. október 12-ei 

helyhatósági választáson rendkívüli esemény nem történt, a bizottságok jogszerűen végezték 

feladatukat. Ez következik abból, hogy az SZSZB-ék munkája ellen kifogást nem nyújtottak be. A 

szavazás érvényes és eredményes volt, a választás eredményét szerdán 16 óráig nem támadta meg 

senki.  

Kihirdeti a választás eredményét: 

Roma nemzetiségi képviselők: 
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Budai Bertalan 24 szavazat 

Csóka Attila  21 szavazat 

Nagy Dezsőné  15 szavazat 

Jó munkát kíván a Képviselő-testületnek! 

 

A képviselők leteszik a következő esküt: 

(Az eskü szövegét előmondja Alexa Jánosné HVB elnöke) 

„Én,……………., 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. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Budai Bertalan korelnök javasolja a napirendek elfogadását.  

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 

1/2014. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az ülés 

előtt ismertet napirendi pontokat.  

 

Felelős: Budai Bertalan korelnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Az elnök megválasztása 

 

Nagy Dezsőné nemzetiségi képviselő javasolja Budai Bertalant Bőcs Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének.  

 

Budai Bertalan nemzetiségi képviselő hozzájárult a nyílt ülésen történő megválasztáshoz.  

A képviselő-testület nem zárja ki a döntés hozatalból Budai Bertalant, annak ellenére, hogy érintett.  

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 

2/2014. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Elnök megválasztása 

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Budai Bertalant választotta 

elnöknek. 

 

Felelős: Budai Bertalan korelnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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3. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi CLXXIX. törvény a 

nemzetiségi jogairól szóló jogszabály sok elemet tartalmaz, melyeket már nem kell beépíteni a 

Szervezeti és Működési Szabályzatba. Felhívja a figyelmet, hogy telefon költségeket már nem 

enged elszámolni a törvény. Évente 4 ülés kötelező. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

székhelye a 3574 Bőcs, Hősök tere 1. szám legyen. Pénzügyi vezető Zsámba Lajosné, az 

adminisztrációért Baráth Zsuzsanna a felelős. Nagyon alacsony a nemzetiségi önkormányzat 

normatívája, évi 112.000 Ft. Ha más honnan nem tud pénzt szerezni a nemzetiségi önkormányzat, 

akkor ez nem sok mindenre lesz elég.  

 

Zsámba Lajosné pénzügyi vezető főtanácsos felhívja a figyelmet, hogy az alakuló ülés után be 

kell jegyeztetni a nemzetiségi önkormányzatot, ha megérkezett a törzskönyv, akkor bankszámlát 

kell nyitni és bélyegzőt is csináltatni kell.  

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szerint elfogadta a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot.  

 

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX 

törvény 113. § (1) bekezdés a) pontban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza 

meg át nem ruházható hatáskörben szervezetének és működésének részletes szabályait. 

                           

I. 

 

 /1/ A nemzetiségi önkormányzat neve: Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 /2/ Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 /3/ Címe: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 

II. 

 

/1/ A nemzetiségi önkormányzat feladatait a képviselő-testület, az elnök és az elnök-helyettes látja 

el. 

 

/2/ A testület tagjainak száma 3 fő, ezen belül:  
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 elnök: Budai Bertalan 

 elnökhelyettes: Csóka Attila 

 tag: Nagy Dezsőné 

 

/3/ A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 

A rendes ülések száma évente: 4.  

 

/4/ A képviselő-testület közmeghallgatást tart évente 1 alkalommal, illetve szükség szerint. A 

közmeghallgatást az elnök hívja össze és az elnök vezeti.  

                           

III. 

 

/1/ A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze. 

 

/2/ A testületi ülés meghívóját az ülés előtt öt nappal kell kézbesíteni.  

 

/3/ A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi 

pontoknak a megjelölését.  

 

/4/ A testület ülésére  tanácskozási joggal azokat kell meghívni,  akiknek a  jelenlétét a jogszabály 

kötelezővé tesz, vagy akiknek a meghívását  az elnök  az egyes  napirendi  pontok  

megtárgyalásakor   indokoltnak tartja. 

Meg kell hívni: 

       - Bőcs polgármesterét  

         - Bőcs jegyzőjét 

 - Bőcsi Általános Iskola igazgatóját 

 - védőnőt 

 - Bőcsi Családfsegítő Központ vezetőjét 

 

/5/ A testület éves munkatervet készít. A munkatervet az elnök terjeszti a testület elé minden év 

január 30-ig, egyidejűleg előterjeszti felülviszgálatra az önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat között létrejött megállapodását.  

   

/6/ A testületi ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot. 

 

/7/ A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármely képviselő javaslatot 

tehet. 

 

/8/ A napirendi pontok sorrendje: 

     a./ határozati döntést igénylő javaslatok, 

     b./ közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok, 

  

/9/ A testület elé előterjesztést tehet: 

     a./ a képviselő, 

     b./ az elnök és az elnökhelyettes. 

 

IV. 

 

/1/ A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl, és ellátja az 

elnöki feladatokat.  

 

/2/ Ha a testület a meghírdetett ülés kezdési időpontjában határozatképtelen, akkor a megjelentek 

napirend előtti hozzászólásokat tehetnek. 
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/3/ Ha a testületi ülés a napirend előtti hozzászólások után sem határozatképes, az ülést be kell 

zárni. 

 

/4/ Az ülést az elnök nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele, a testület 

határozatképességének megállapítása. 

 

/5/ Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. 

 

/6/ A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót a jelentkezésük 

sorrendjében. 

 

/7/ Ha a napirendi  ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.  

 

 

V. 

 

/1/ A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihírdeti a határozatot. 

 

/3/ A megválasztott képviselők több mint a felének a szavazata szükséges: 

      a./ ezen szabályzata megalkotásához, módosításához, 

b./ A települési önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források tervezéséről és  

felhasználásáról szóló döntéshez, 

c./ A települési önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon           

 használatáról szóló döntéshez, 

d./ intézményalapításáról, helyi kisebbségi önkormányzati társulás létrehozásáról szóló 

döntéséhez, 

e./ érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához, külföldi önkormányzattal való 

együttműködési megállapodás megkötéséhez, 

      f./ elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához, 

      g./ zárt ülés elrendeléséhez, 

      h./ képviselő kizárásához. 

i./ A határozatokat naptári évenként kezdődően, folyamatosan sorszámmal és    évszámmal 

kell ellátni. 

 

VI. 

 

/1/ A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény, 

valamint e szabályzat határozza meg. 

 

/2/ A képviselő köteles: 

a./ részt venni a testület munkájában, 

b./ felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését, 

c./ bejelenteni az elnöknek, ha a  testület vagy  a bizottság  ülésén való részvételben, vagy  

egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 

 

VII. 

 

/1/ A testület társadalmi megbízatású elnököt választ.  

 

/2/ Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen: 

a./ segíti a képviselők munkáját, 

b./ összehívja és vezeti a testület üléseit, 
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c./ képviseli az önkormányzatot, 

d./ a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hiteleítővel együtt aláírja, 

e./ kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével és bizottságai 

elnökeivel, 

g./ felelős a önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításáért, 

h./ dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben. 

     

VIII. 
 

/1/ A testület saját hatáskörében - a települési önkormányzat rendeletében foglalt keretek között - 

határozza meg: 

a./ költségvetését, zárszámadását, a települési önkormányzat által rendelkezésére bocsátott 

források felhasználását. 

 

/2/ A költségvetés  összeállításának  részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló 

törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény 

határozza meg. 

 

/3/ Az önkormányzat  működésének  pénzügyi  feltételeit az alábbi  szerint biztosítja: 

     a./ az állami költségvetés hozzájárulása, 

     b./ a települési önkormányzat hozzájárulása, 

     c./ saját bevételek /ideértve vállalkozásaik hozadékát is/, 

     d./ alapítványi támogatások 

     e./ hazai és külföldi szervezetektől kapott támogatások, 

     f./ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka,     

     g./ adományok     

 

/5/ A kisebbségi  önkormányzat  tulajdonát képezi mindaz  az ingatlan és ingó vagyon, amelyet jogi 

személyek, jogi személyiségek nélküli társaságok, társadalmi  szervezetek,  alapítványok,  vagy 

magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen a tulajdonába adtak. 

 

/6/ A kisebbségi önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelőssége nem 

haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 

 

/7/ A kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés 

hatáskörébe tartozik. 

 

/8/ A nemzetiségi önkormányzat megállapodást köt Bőcs Község Önkormányzatával. A 

megállapodás tartalmazza a működéshez szükséges feltételeket, ingó és ingtalan vagyont 

részletezve.  

 

Felelős: Budai Bertalan elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

4. napirendi pont: Az elnökhelyettes megválasztása 

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök javasolja Csóka Attilát Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökhelyettesének.  

 

Csóka Attila nemzetiségi képviselő hozzájárult a nyílt ülésen történő megválasztáshoz.  

A képviselő-testület nem zárja ki a döntés hozatalból Csóka Attilát, annak ellenére, hogy érintett.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 

4/2014. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Elnökhelyettes megválasztása 

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Csóka Attilát választotta 

elnökhelyettesének. 

 

Felelős: Budai Bertalan elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

5. napirendi pont: Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet,  

 a választás napjától számított 30 napon belül, azaz 2014. november 10-ig  kötelesek a 

képviselők, az elnök, és a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók (házastárs, 

élettárs, gyermek) vagyonnyilatkozatot tenni, melyet lezárt borítékban a Bőcs Község 

Önkormányzata Pénzügyi Bizottságnak át kell adni megőrzésre. Adott esetben a 

vagyonnyilatkozat vizsgálatát is ez a bizottság végzi majd el. Felhívja a figyelmet arra, hogy 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása a tisztségéből fakadó jogait nem 

gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni jutattást, költségtérítést nem kaphat, ezért kéri a 

képviselőket és a polgármestert, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt határidőn belül teljesítse. A 

választást követő években pedig mindig január végéig kell vagyonnyilatkozatot tenni.  

 az összeférhetetlenségi szabályról, mely szerint a képviselő a megbízólevelének átvételét 

követő 30 napon belül, ha összeférhetetlenség áll fenn, azt meg kell szüntetnie. Ha ő ezt nem 

teszi meg, akkor az illetékes bizottságnak kell megvizsgálnia az ügyet, illetve a képviselő-

testület dönthet az összeférhetetlenség megállapításáról. A legfőbb összeférhetetlenségi ok 

foglalkozási jogviszonnyal kapcsolatos. A képviselő-testületnek nincs joga pl. 

köztisztviselői jogviszonyt megszüntetni, kizárólag ahhoz van, hogy az 

összeférhetetlenséget megállapítsa, amely okból megszűnik a jogszabály erejénél fogva a 

képviselői mandátum. Mindez a megbízólevél átvételét követő 30 napra vonatkozik. Ezen 

túl az ok keletkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni az összeférhetetlenséget, 

és intézkedni kell ez ügyben az érintettnek. De bárki bejelentheti az összeférhetetlenségi 

okot, neki a tudomás szerzésétől számított 30 napja van a bejelentésre. Az eljárás minden 

esetben a fent ismertettek szerint történik. Ha valakinek olyan tisztsége keletkezik, amely 

összeférhetetlen a képviselői tisztséggel, akkor az arról történő írásbeli lemondást be kell 

mutatnia polgármester úrnak. 

 

 a megválasztásukat követő 30 napon belül kötelesek kérni felvételüket a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba. Kérelmek benyújtását 

igazolni kell az önkormányzat felé 2014. december 31-ig.  

 

A vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványokat szükség szerinti példányban a képviselők átvették. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 

5/2014. (X.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatról és köztartozásmentes adózói adatbázisról 



 8 

 

Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a 

vagyonnyilatkozatról és köztartozásmentes adózói adatbázisról szóló tájékoztatást, egyidejűleg 

átvették a nemzetiségek jogairól szóló jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényt fénymásolatban.  

 

Felelős: Budai Bertalan elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

6. napirendi pont: Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök szerint hasznos lenne megállapodásokat kötni, több 

intézménnyel, Bőcs Község Önkormányzatával, az óvodával, az iskolával, a polgárőrséggel, a 

védőnővel, családsegítő központtal, és polgármesteri hivatal, melyhez Török Barna c. főjegyző 

segítségét kéri.  

 

Nagy Dezsőné nemzetiségi képviselő javasolja a Kisebbségi-ház rendberakását, és tűrhetetlen 

állapotok megszüntetését. Szerinte célszerű lenne egy iroda kialakítása, ahol fogadhatnák a 

romákat, segíthetnének nekik a különböző adatlapok, nyomtatványok, kérelmek, pályázatok 

kitöltésében. De ehhez szükség lenne egy számítógépre, nyomtatóra, fénymásolóra. Támogatja a 

megállapodások megkötését, már beszélt a védőnővel, aki oktató jellegű előadásokat tartana a 

Kisebbségi-házban a higiéniáról, a védekezésről stb.. Érdeklődik, hogy megoldható-e, hogy ő 

jelenleg a kertészetnél van főállásban, de a továbbiakban a Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

titkársági feladatait lássa el, de úgy, hogy a kertészettől kapja továbbra a fizetését, csak a 

munkaköre változna meg. 

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök érdeklődik, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy gyógyszer 

receptekre előleget kapjanak a romák és, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak mikor készül el a 

költségvetése.  

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a nemzetiségi elnököt, hogy nincs lehetőség a gyógyszer 

receptek kiváltására előleg igénybevételére, és a költségvetés, akkor készülhet, ha Bőcs Község 

Önkormányzatától támogatást kap a nemzetiségi önkormányzat, illetve a Kincstár tájékoztatást ad 

arról, hogy milyen összegű az állami támogatás.   

 

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök az ülést bezárta, mert több hozzászólás és bejelentés nem volt.  
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