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Készült: Roma Nemzetiségi Önkorményzat 2019. október 28-átt 9,00 Órai

kezdettel tartotta 1 a k u l ó ülésérőI.

Az ülés helye: Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal Sályi

Kirendeltségének tanácskozóterme.

Jelen vannak: Dr. Molnár Sándor jegyző,
Nagy János Helyi YáIasztási Bizottság Elnöke,

Lakatos Péter, Szamkó Andor, Szamkó Andor,
Szamkó Jenő, Tusz Dávid

Roma Nemzetiségi Önkorm ányzati képviselők.

Nag}, János Hel}ri Választási Bizottság Elnöke: üdvözli a megjelenteket, rövid
tájékozlatást tartott a váIasztás eredményéről. Gratulál a megválasztott roma

nemzeti sé gi önkorm ány zati képvi selőknek.

Dr. Molnár Sándor jeg}rző:

A nemzetiségek jogairól szőIő 20tI. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban
'Nektv,) 

73. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzat és a képviselő-testület,
közgyűIés megbízatása a képviselő-testület, közgyűlés megalakulásával
kezdődik. A nemzetiségí önkormányzat testületének alakuló ülését a Helyi
YáIasztási Bizottság elnöke - aváIasztást követő 15 napon belül- összehívta.

Roma nemzetiségi önkormányzah képviselők eskü tétele.
EIőadó: Nagy János Sály Helyi Választási Bizottság elnöke.

Nag}, János Helyi Válasáási Bizottság elnöke: a nemzetiségi önkormányzati
képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen váIasztása
szerint anyanyelv énvagy magyarul , vaEy mindkét nyelven - váIasztása szerint -
esküt vagy fogadalmattesz, és erről okmányt ír aIá.

Sály Község roma nemzetiségi önkormányzatí képviselői eski,it tettek magyarul,
az esküt az alábbiak szerint tették meg:



Eskü szövege:

.En .... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti

roma nemzetiségi közösségtagsa, eskiiszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása

során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a
jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat

váasztőim akaratáhozhíven,lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel

a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvtink,

hagy om ányaink, kulturánk me gőrzé s én é s fej le szté s én fo gok fár adozni.

Az eskiit tevő meg győződése szerint: ,,Isten engem úgy segéljen."

(E, s küokm ány a j e gyző könyv me 1 1 ékl et ét kép ezi.)

Az a\akuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselŐ

mint kore lnök v ezeti, a képvi s elő-te stül et elnökének me gvál asztásáig.

A korelnök a legidősebb közgyűlési képviselő, személyének elfogadásáról nem

kell határ ozatot hozni.

Szamkó Andor korelnök: köszöntötte a megválasáott roma nemzetiségi
önkormányzatiképviselőket, a Helyi Yáíasztási Bizottság elnökét, s a jegyzőt.

örul, hogy 3 fiatal roma nemzetiségi képviselő is bekerült az önkormányzatba,
akik majd lendületesen dolgozrak, teszik a dolgukat.

Szeretné a továbbiakban is az elmúlt ciklushoz hasonlóan folytatni a nemzetiségi

önkormányzatbanmunkáját. Javasolta, hogy hasonló struktúrát állítsanak fel. Az
elnök és elnökhelyettes is űjraváIasúásra került, így bízIk abban, hogy
hasonlóan sikeresen tudnak dolgozni.
A települési önkormányzattal a kapcsolatuk jó volt, illetőleg Polgármester
AsszonytőI számtalan esetben kértek és kaptak is segítséget egy-egy probléma
megoldásához, amelyet eníon is köszön.

Megállapítja, hogy az ülésen a megváIaszLott 5 fb roma nemzetiségi
önkormányzatí képviselők közül 5 fő jelen yan) azülés határozatképes.

Az alakuló ülés javasolt napirendje:

1 . ) Rom a nemzeti sé gi önkorm ény zat elnökének me gvál as ztása.

2 . ) Roma nemzeti sé gi önkorm ány zat elnökhelyette sének me gvál as úása.
3 .) Pénzügyi Bizottság létreho zása.
4 . ) S zerv e zeti és Műkö dé s i S zab áIyzat felülv izs gálata, e 1 fo g adás a.

5 . ) E gyüttműködé s i me gá1 lap o dás fe 1ü 1 vizsgá|ata.
6 . ) V agy onny i 1 atko zattételi kötel e zetts é grő 1 történő táj ékoztatás.
7. ) Törzskönyvi ny ilvantartás adataiban történő v áItozásbej elenté s e.



A Roma Nemzetiségi Önko rrnány zat képviselői
e gyhangúl ag elfoga dták a napirendet.

Etfogadott napirendek:

1 . ) Roma nemzeti sé gi önkorm ány zat elnökének megválas ztása.

2. ) Roma nemzeti sé gi önkorm ány zat elnökhelyette s ének me gválas úása.
3 . ) P énzügy i Bizottság tétr ehozása.
4.) Szervezeti és Működés\ SzabáIyzat felülvizsgálata, elfogadása.

5 . ) E gyüttműködé s i m e g á1 lap o dás fe 1ü1 v izs gáIata.

6 . ) V a gy onny i 1 atko zattéteLi köte 1 ezetts é grő 1 történő táj ékoztatás.

7 . ) Törz skö nyv i ny i lv ántart ás adataiban történő v áItozásbej e lenté s e.

Tárgyaltnapirendek:

1.) Rom a nemzetiségi ön kor mányzat elnökének m egválasztása.

Az elnök, elnökhelyettes megválaszLásánáI titkos szavazás lebonyolításánáI
Ideiglenes Szavazatszám|áIő Bizottságot alakítanak 5 fő igen, 0 nem szavazattal,
0 tartőzkodással:

8l20I9.(.X.28.) sz.h at ár o z at:

Tárgv. Ideiglenes SzavazatszétmláIő Bizottság
megválasztása.

Roma Nemzetiségi Önkormány zatának elnöke és

elnökhelyettesének válasúásáútoz a nemzetiségi
önkormányzat tagai közül megválasrtotta az
I de i g1 ene s S zav azatszámláIő B i zotts ágot.

Lakatos Péter elnök
Tusz Dávid tag
Szamkó Andor tag
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A bizottság közreműködik az elnök és elnökhelyettes
m e gvál a s rtás ánáI a titko s szav azás 1 eb ony o 1í tás énáI.

Dr. Molnár jegyző a titkos szavazás lebonyolításához szükséges technikai
feltételeket biztosította.

ASzavazatszámláIó Bizottságtagai a titkos szavazást lebonyolítják, mely külön
jegyzőkönyvben szerepel, s az ala\llló ülés jegyzőkönyvónek mellékletét fogia
képezni.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagsai sorából elnököt válasrt fitkos
szav azással, maj d elnökhelyettest v áIasú" titko s szav azással.

Elnök személyére Szamkó Andor és Szamkó Jenő került megjelölésre.

A titko s szav azás ere dmény ét a S zav azatszám|áIó B izottság ismerteti.

A titkos szavazással megválasáott elnök 3 igen, 2 nem szavazattal: Szamkó
Jenő.
A jegyzőkönyv a testületi jegyzőkőnyv mellékletét képezi.

9l20I9.(,X.28.\Kt. sz.h at ár o z at:

Tárgy: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökének megvál asüása.

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata titkos
Szav azással elnököt v áIastrott.
A titkos szavazás eredményesen lezajlott.
Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke:

SZAMKÓ JENŐ.

2.) Ro ma n emzetiségi ön ko r mányzat elnökhelyettesének m egválas ztása,

Előadó: Szamkó Jenő elnök.

Ezt követően sor került a Roma Nemzetiségi Önkormányzatelnökhelyettesének
megválasztására, titkos szavazással. 5 igen, 0 nem szavazattal a megváIasrtoft
elnökhelyettes : Tusz Dávid.
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A jegyzőkönyv a testületi jegyzőkönyv mellékletét képezi.

I0l20I9.(X.28.\Kt. sz.h at ár o z at:

Tárgy: Sály Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Elnökhelyettesének megválas ztása.

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzaá titkos
s zav azással elnökhelyettest v áIaszÍuott.

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese:

TI]SZ oÁvm.

3.) Pénzügyi Bizottság létrehozása

Szamkó Jenő elnök: javaslatot tesz a Pénzigyi Bizottság Létrehozására az
alábbiak szerint:

Szamkó Andor elnök
Szamkó Andor tag
Lakatos Péter tag

Ezt követően sor került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi
Bizottságánaklétrehozására 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással:

íI|20I9.(.X.28.\ sz.h at ár o z aí:

Tárgy: Sály Község Roma Nemzetiségi
Önkormány zata P énzíigy i Bizottsága

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5

igen, 0 nem szavazattal,0 tartő2kodással megalakította
aPénnigyi Bizottságot az alábbiak szerint:
1.) Szamkó Andor elnök
2.) Szamkó Andor tag
3.) Lakatos Péter
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4.) Szervezeti és Működési Szabályzat, Együttműködési Megállapodás
jóváhagyása.

Szamkó Jenő elnök: a Roma Nemzetiségi Ötkormányzat Szewezeti és

vttitoaeri SzabáIyzata elkészítésre került, kérte annak megvitatását, majd

j avasolta elfogadásra.

A Roma Nemzetiségi önkorményzat a Szewezeti és Működési SzabáIyzatot 5

igen, 0 nem sjzav:azattal,0 tartőzkodással elfogadta.

I2l20I9.(.X.28.)Kt. sz.h at ár o z at:

Tárgy: Sály Község Roma Nemzetiségi
ÖnkormányzataSzervezetiésMűködésiSzabáIyzata.

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartőzkodással elfogadta
Szew ezeti és Működési Szab áIy zatát.
(A Szervezeti és Működési SzabáIyzat a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.)

E gyüttm űköd ési Megálla podá s Sály Község Önko rmőnyzatáv al.

,..
§zamkó Jenő elnök: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javasolta hogy

kerüljön felülvizsgá|atra az egyúttműködési megállapodás, melyet a soron
következő ülésen terjeszt a testület elé.

A Roma Nemzetiségi Önko rmány zat S ály Község Önko rmány zatával megkötött

együttműködési megállapodás felüLvizsgáIatára vonatkozó megbízásrőI 5 igen,

0 nem szavazattaL,0 tar:tőzkodással döntött.

I3120I9.(X.28.\ sz. h at á r o z a t :

Tárgy: Sály Község Önkopanyzata, valamint Sály
Község Roma Nemzetiségi Ötkormányzata közötti
e gyüttműkö dé s i m e g á1 lap o dás fe lüIv izs gáIata.

Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5

igen, 0 nem szavazafral, 0 tartőzkodással megbízást
adott Sály Község Önkormányzatával megkötött
e gyüttműkö dé s i m e g á1 lap o dás fe lüIv izs gálatár a.



5.) Va gyo n nyilatko zattételi kötelezettségről tö rtén ő tájékoztatás.

Dr. Molnár Sándor jegyző: tájékortaÍra a jelenlévő képviselőket, hogy

valamennyiüknek kötelezettségük, hogy a NAV köúartozásmentes adúbá.zisába

kéiék felvételüket, melyhez ügyfélkapus regisúráciőra van szükség.

Részletesen ismertette a folyamatát a KOMA nyomtatvany kitöltésének. Majd
títlékoztatást nyújtott arról is, hogy a Nektv. 103. § (1) bekezdése szerint a

nemzetiségi önkormányzati képviselő a megváIasztásénől számított harminc
napon belül, majd ezt követően minden év jartuár 31-ig vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös héatartásban éIő hátzastársánakvagy élettárásénak, valamint gyermekének

a v a gy o nn y iIatkozatát.
A vagyonnyi\atkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a

képviselő nem gyakorolhatja jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban,
termó szetb eni j uttatásban, kö ltsé gtéríté sben.

6.) Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és íizetési számla nyitása.

Szamkó Jenő elnök: tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy annak
érdekében, hogy a váIasúások során újonnan megalakuló helyi nemzetiségi
önkormányzatműködési támogatásban részesüljön, szükséges, hogy bejegyzésre
kerüljön a Magyar Allamkincstár törzskönyvi nyilvántartásfua, illetőleg a

v ezető v áItozás mó dos ítás a me gtörténj en é s fi zetés i szátmlát nyi s s on.

Mivel más bejelenteni való nem voLt, az elnök az ülést berekesái 9 őra 55

perckor.

K.m.f.

C --{ í L_--l
Szamkó Jenő |

elnök

f_VL/
Tusz Dávid
elnökhelyettesE

olG
§;



rpcyzóröNyv
Készült: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat2O!g, október 28_án 9,00 órai

kezdettel tartott ülésének: tiikos szavazással vá|asztott elnök' elnökhelyettes

váIasrtáséről.

Az ülés helye: Tibolddaróci Közös önkormányzati Hivatal Sályi

Kirendeltségének Tanácsterme,

Jelen vannak:
Lakatos Péter,
Szamkó Andor,
Szamkó Andor,
Szamkó Jenő,
Tusz Dávid
RomaNemzetiségiÖnkormányzatképviselői,

Dr. Molnár Sándor jegyző,

Dr. Molnár Sándor jegyző a titkos szavazáshoz afe|tételeket biztosította,

A titkos szavazás lebonyolítását:
Lakatos Péter, Szamkó Andor és Tusz Dávid segítették,

Az elnök v álasztásával kapcsolatos titkos szav azás eredménYesen lezaj lott,

m

3 igen 2 nem szavazattal a

Etiolre: SzAMKÓ rnNÓ

Z1,1*.R,/a/
Lakatos péter

A Rom a N e m z eti s é gi önko rmány zat képv i s e 1 ő i e lnökhely ette st v álasztanak,

A titkos szavazás eredményesen lezajlott,

Sály Község Roma Nemzetiségi önko rmányzat Elnökhelyettese:

5 igen szavazattal 0 nem szavazattal: TUSZ OÁVIP

K.m.f.

Sály Község Roma Nemzetiségi Onko rmányzat

fi^.rru^-
.- l--\ /t- L-L t

szamkó Andor TuBz Dávid


