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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2015.(I.22.) VRNÖ határozat Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról 

2/2015.(I.22.) VRNÖ határozat Vajta Község Önkormányzatával való 

Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 

3/2015. (I.22.) VRNÖ határozat Szavazásból történő kizárás megtagadásáról 

4/2015.(I.22.) VRNÖ határozat Szavazásból történő kizárás megtagadásáról 

5/2015.(I.22.) VRNÖ határozat Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és 

ellenőrző tagok megválasztásáról 

6/2015.(I.22.) VRNÖ határozat A képviselő-testület 2015. évi munkatervének 

elfogadásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 1630 

órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajtai Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 3. 

 

Jelen vannak:   
Balogh Imre   elnök 

Rupa Sándor   elnök-helyettes 

Szakálas Antal  képviselő   

    

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 

 

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

   

 

Balogh Imre elnök: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jelenlevőket, majd megállapította, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 3 fő képviselő 

közül 3 fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rupa Sándor elnök-helyettest javasolta megválasztani.  Javaslatot tett a 

tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Rupa Sándor elnök-helyettest 

választotta, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

2. Vajta Község Önkormányzatával való Együttműködési megállapodás elfogadása 

 Előadó: Balogh Imre elnök, dr. Marinka Nikolett aljegyző 

3. Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tagok megválasztása 

Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

4. A testület 2015. évi munkatervének megtárgyalása 

 Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Ezt követően Balogh Imre elnök rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Roma Önkormányzat Képviselő-testületének is meg 

kell alkotnia a működésének alapjait tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely 

Szabályzat rendelkezik többek között a Képviselő-testület üléseinek rendjéről, a képviselők jogairól 

kötelezettségeiről, a testület működéséről. Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a 

testület tagjai részére. Elmondta, hogy az előzetes egyeztetések alapján a Roma Önkormányzat 

ügyfélfogadására minden csütörtökön 10-14 óra között kerül sor, mely az SZMSZ-be is bekerült. 



 

 3 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. 

Balogh Imre elnök: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozathoz mellékelt 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatát." 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

1/2015.(I.22.) VRNÖ határozat  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról  

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja a határozathoz mellékelt Vajtai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

 

2./  Vajta Község Önkormányzatával való Együttműködési Megállapodás 

elfogadásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Balogh Imre elnök, dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Balogh Imre elnök: Felkérte dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a 

megállapodás elfogadásának szükségességéről. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ez az együttműködési megállapodás tartalmazza azt, 

hogy Vajta Község Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat részére biztosít egy irodahelyiséget, 

melyet a roma önkormányzat ingyenesen használhat, továbbá az irodahelyiség rezsi költségeit, 

fenntartási költségeit vállalja, továbbá a működéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja Vajta 

Község Önkormányzata. Elmondta, hogy a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja az 

önkormányzat részére valamennyi adminisztratív feladat végrehajtást, továbbá a pénzügyi, 

költségvetési, gazdasági feladatok ellátását. 

 

Balogh Imre elnök: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozathoz mellékelt 

Vajta Község Önkormányzattal való Együttműködési Megállapodást. A Képviselő-testület 

felhatalmazza Balogh Imre elnököt, hogy az Együttműködési Megállapodást aláírja.” 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

2/2015.(I.22.) VRNÖ határozat  

Vajta Község Önkormányzatával való Együttműködési Megállapodás 

elfogadásáról 
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Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

határozathoz mellékelt Vajta Község Önkormányzattal való Együttműködési 

Megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Imre elnököt, hogy 

az Együttműködési Megállapodást aláírja     

    Határidő: azonnal 

  Felelős: elnök 

 

 

3. /   Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tagok megválasztása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükség van 2 képviselő személyének a megjelölésére 

ahhoz, hogy a Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek a vagyonnyilatkozatait nyilván 

tartsák, és ellenőrizzék, a nemzetiségi törvényben meghatározottak szerint. A következő ülésen a 

megválasztott tagoknak ellenőrizni kell, hogy a jogszabályban meghatározott határidőn belül a 

megválasztott képviselők leadták-e vagyonnyilatkozataikat. Megkérte Balogh Imre elnököt, hogy 

jelölje meg a 2 képviselőt, akik a vagyonnyilatkozatokat nyilvántartják és ellenőrzik. 

 

Balogh Imre elnök: Javasolta a vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tagoknak Rupa 

Sándor képviselőt, és Szakálas Antal képviselőt. 

 

Rupa Sándor elnök-helyettes: Jelölést elfogadta. Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Szakálas Antal képviselő: Jelölést elfogadta. Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Balogh Imre elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Rupa Sándor képviselőt a testületi ülésen a 

vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tag megválasztása tárgyában a szavazásból nem zárja 

ki." 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

3/2015.(I.22.) VRNÖ határozat 

Szavazásból történő kizárás megtagadásáról 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Rupa Sándor képviselőt a testületi ülésen a 

vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tag megválasztása tárgyában a szavazásból nem zárja 

ki.  

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Balogh Imre elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szakálas Antal képviselőt a testületi ülésen a 

vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tag megválasztása tárgyában a szavazásból nem zárja 

ki." 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

4/2015.(I.22.) VRNÖ határozat 

Szavazásból történő kizárás megtagadásáról 
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Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szakálas Antal képviselőt a testületi ülésen a 

vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tag megválasztása tárgyában a szavazásból nem zárja 

ki.  

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Balogh Imre elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot. 

„Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatokat 

nyilvántartó és ellenőrző tagoknak Rupa Sándor képviselőt, és Szakálas Antal képviselőt választja.” 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2015.(I.22.) VRNÖ határozat 

Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tagok 

megválasztásáról  

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző tagoknak Rupa 

Sándor képviselőt, és Szakálas Antal képviselőt választja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  elnök 

 

 

4./  A testület 2015. évi munkatervének megtárgyalásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Balogh Imre elnök 

 

Balogh Imre elnök: Elmondta, hogy a képviselő-testület 2015. évi munkaterve megküldésre került a 

testület tagjai részére. 

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozathoz mellékelt 

2015. évi munkatervet.” 

 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

6/2015.(I.22.) VRNÖ határozat  

A képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadásáról  

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

határozathoz mellékelt 2015. évi munkatervet.     

    Határidő: azonnal 

  Felelős: elnök 

 

Balogh Imre elnök: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 17,20 

órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

 

KMF 
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Balogh Imre                             Rupa Sándor 

              elnök         jegyzőkönyv hitelesítő  

 


