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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27. napján 
10:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Lakatos Sándor   képviselő 
Kolompár László   képviselő  
Baranyi-Rostás Rodrigó  képviselő   

  
   

     
             
Tanácskozási joggal megjelentek:      

Rimóczi Erika   pénzügyi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 

     dr. Balogh László  jegyző 
     Zalay-Marsi Katalin   HVB elnöke 
     Fejesné Szarvas Ágnes HVB tag 
     Mikli Márta    HVB tag  
    
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Lakatos Sándor korelnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Ezúton 
szeretném bejelenteni, hogy családi okok miatt jelenleg alkalmatlannak érzem magam arra, 
hogy az alakuló ülést levezessem, ezért kérem, hogy a soron következő legidősebb képviselő 
vezesse tovább az ülést. 
dr. Balogh László jegyző: A soron következő legidősebb képviselő Kolompár Lászlót 
kérném, hogy vezesse le az alakuló ülést.  
Kolompár László korelnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert mind a 3 fő képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javaslom Baranyi-Rostás Rodrigó képviselőt, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze 2 
igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – Baranyi-Rostás Rodrigót megválasztottuk 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A meghívóban szereplő napirendi pontok mellé javaslom, hogy 
vegyünk még fel egy egyebek napirendi pontot. Aki a napirendi pontokat elfogadja az 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:              Előterjesztő 
 
 
1.) Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása 
 
 

 
Lakatos Sándor 

korelnök 

2.) Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének 
beszámolója 

2014. október 12. napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának eredményéről 

Zalay-Marsi Katalin 
        HVB elnök 

  
 
3.)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testület tagjainak eskütétele, esküokmányok aláírása 

 
Lakatos Sándor 

korelnök 
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4.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
megválasztása 
 

Lakatos Sándor 
korelnök 

 
5.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettesének megválasztása 

 
RNÖ elnök 

6. ) Tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntés RNÖ elnök 
 
7.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 
RNÖ elnök 

 
8.) Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi 
szabályokról, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a 
méltatlansági szabályokról (szóban) 

 
dr. Balogh László 

jegyző 

9.) Egyebek  
                  
Kolompár László korelnök: Tekintettel arra, hogy az alakuló ülés megnyitásán már túl 
vagyunk, javaslom, hogy térjünk át a második napirendi pontra.  
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének beszámolója 2014. október 12. 
napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
eredményéről 
 
Kolompár László korelnök: Felkérem Zalay-Marsi Katalint a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a választásról.  
Zalay-Marsi Katalin HVB elnöke: Köszönöm szépen. Ezúton is sok szeretettel köszöntöm Önöket. 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik 
napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára 
tűzi ki. E kitűzés határidőben megtörtént, a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását 2014. október 12. napjára tűzte ki az 1128/2014. NVB. 
határozattal. A roma települési nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt 2014. szeptember 26. 
napjáig lehetett kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől. E határidő 
jogvesztő volt. Ezen időpontig Lajosmizsén 240 fő került felvételre a roma települési 
nemzetiségi névjegyzékre A roma települési nemzetiségi önkormányzat tagjaira csak azok a 
választópolgárok szavazhattak, akik felvételre kerültek a nemzetiségi választói névjegyzékbe. 
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2014. szeptember 08-a volt, a határidő lejártáig 5 
roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet állítottak a jelölő szervezetek. A 
jelöltállítás időszakában a HVB-hez kifogás nem érkezett be. 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és 
a mellette működő Helyi Választási Iroda valamint a szavazatszámláló bizottságok végezték. 
 
Tájékoztató a ROMA nemzetiségi önkormányzat választás eredményéről 
 
 
A névjegyzékben 

lévő 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli szavazólapok 
száma 

Urnában lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

 240   155   0   155  
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Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

 3   152  

 

Az érvényes szavazatok száma közül Lakatos Sándor az MCF jelölő szervezet képviseletében 
78 szavazattal képviselővé vált. Lakatos Judit Zsófia az MCF jelölő szervezet képviseletében 
62 szavazatot kapott, és nem vált képviselővé. Kolompár László a Lungo Drom jelölő 
szervezet képviseletében 75 szavazatot kapott és ezzel képviselővé vált. Baranyi-Rostás 
Rodrigó a Lungo Drom jelölő szervezet képviseletében 80 szavazatot kapott, és ezzel 
képviselőnek megválasztották. Csorba János szintén a Lungo Drom jelölő szervezet 
képviseletében 68 szavazatot kapott és ezzel nem vált képviselővé. A választókerületben a 
választás eredményes. A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 
eredménye ellen a jogorvoslati idő lejártáig (2014. 10. 15. 16.00 óra) a HVB-hez jogorvoslat 
nem érkezett be. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott roma 
nemzetiségi képviselőknek! 
Kolompár László korelnök: Köszönjük a HVB elnök Asszonyának a beszámolót, és a HVB 
valamennyi tagjának a választás során végzett munkáját.  
 
3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak 
eskütétele, esküokmányok aláírása 
Kolompár László korelnök: Most pedig felkérem szintén a HVB elnök Asszonyát, az eskü 
szövegének előolvasására.  
Zalay-Marsi Katalin HVB elnöke: Kérem Önöket, hogy mondják utánam a következő 
esküszöveget: „Én (eskütevő neve) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma 
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), 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 esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen !” 
Kolompár László korelnök: Köszönöm szépen. 
 
4. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása  
Kolompár László korelnök: Az elnökválasztás következik. Megkérdezem Lakatos Sándor 
Képviselő Urat, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához.  
Lakatos Sándor képviselő: Igen.  
Kolompár László korelnök: Kérdezem Baranyi-Rostás Rodrigót, hogy hozzájárul-e nyílt 
ülés tartásához?  
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselő: Igen.  
Kolompár László korelnök: Én magam is hozzájárulok a nyílt üléshez.  
Kolompár László korelnök: Mi a megyében, és a településen is elismertek vagyunk 
politikusként. Én javaslatomat nem személyes indíttatásból teszem, kizárólag a cigányság 
érdekében. Javaslom a roma nemzetiségi önkormányzat elnöki pozíciójára Baranyi-Rostás 
Rodrigót. Valakinek van-e más javaslata?  
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom, hogy Baranyi-Rostás Rodrigó legyen a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnöke. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
13/2014.(X.27.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökének megválasztása 
 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai közül 
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselőt választja meg a roma nemzetiségi önkormányzat 
elnökének.  

Határidő: 2014. október 27.  
Felelős: Képviselő-testület 
 
Kolompár László korelnök: Ezennel felkérem Baranyi-Rostás Rodrigót, mint Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy vezesse tovább az alakuló ülést.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel szeretném megköszönni a bizalmat, hogy a roma 
önkormányzat elnökévé választottak. Elnézést szeretnék kérni mind a magam nevében, mind 
pedig a roma önkormányzat nevében a kis botlásokért. Ezúton én is szeretném megköszönni a 
választási bizottság, és a hivatal valamennyi munkatársának a választás során végzett 
munkáját. Szeretném köszönteni a megjelent vendégeket. Köszöntöm Szőrös Zoltánt, Dorogi 
Andreát, valamint Rimóczi Erika pénzügyi referenst. A következő napirendi pontunk az 
elnökhelyettes megválasztása lesz. De még mindezek előtt szeretnék néhány szót szólni. Úgy 
gondolom, hogy félre kell tenni azt, hogy ki milyen jelölő szervezetben szerzett mandátumot. 
A választópolgárok döntöttek, három képviselőt választottak, ezt el kell tudni fogadni. Én 
nem szeretném, ha cirkuszok lennének az üléseken, ne háborúzzunk, szeretném, ha mindenki 
lelkiismeretesen végezné a dolgát. Mi ahhoz nagyon kicsik vagyunk, hogy egymás között 
vívódjunk, próbáljuk meg békésen, együttműködve végezni a munkánkat.  
 
5. Napirendi Pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: És akkor most megteszem a javaslatomat az elnökhelyettes 
személyére. Én Kolompár Lászlót javaslom a Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettesének. Megkérdezem Kolompár Lászlót, hogy hozzájárul-e a nyílt üléshez?  
Kolompár László képviselő: Igen, hozzájárulok.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Kérdezem, hogy van-e más javaslat az elnökhelyettes 
személyére. Amennyiben nincs elfogadásra javaslom, hogy Kolompár László legyen a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Lakatos Sándor képviselő: A jelölt nem szavazhat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: De szavazhat.  
dr. Balogh László jegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő Urat, hogy a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 94. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi 
önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A 
kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más nemzetiségi 
önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselő a határozatképesség 
szempontjából jelenlévőnek minősül. A 94. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti 
szabályok nem alkalmazhatóak a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének 
megválasztására, továbbá a bizottságok létrehozására, bizottsági tisztségviselők 
megválasztására. Tehát e jogszabály alapján az elnök, és az elnökhelyettes megválasztása 
esetén nem áll fenn a személyes érintettség.  
Lakatos Sándor képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy ezt ők előre megbeszélték, én 
belementem abba, hogy a Rodrigó legyen az elnök, de abba nem, hogy én még elnökhelyettes 
se legyek. Én nem szavazok a Kolompár Lászlóra, én tartózkodom.  
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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Jó rendben, akkor kérem még egyszer szavazzunk. Aki 
egyetért azzal, hogy Kolompár László legyen az elnökhelyettes, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nem volt, 1 fő 
tartózkodásával – az alábbi határozatot hozta: 
14/2014.(X.27.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökhelyettesének 
megválasztása 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai közül 
Kolompár László képviselőt választja meg a roma nemzetiségi önkormányzat 
elnökhelyettesének.  

 
Határidő: 2014. október 27.  
Felelős: Képviselő-testület 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én hangsúlyoztam, hogy kerüljük a hatalmi harcokat, 
ezúton is kérem még egyszer, hogy kerüljük a botrányokat.  
 
6. napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény (továbbiakban: Nek. törvény) 88. § (1) bekezdése értelmében „Az alakuló ülésen a 
nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat  elnökét, 
elnökhelyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja szervezeti és működési szabályzatát, dönt a 
tiszteletdíjakról.  „  
Akkor kezdjünk is ezzel a nehéz kérdéssel, a tiszteletdíjjal. Én javaslom, hogy Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ne részesedjen tisztelet díjban. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nem volt, 1 fő nem 
szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
15/2014.(X.27.) RNÖH. 
Tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában 
úgy dönt, hogy nem állapít meg a Képviselő-testület tagjai számára tiszteletdíjat.  

 
Határidő: 2014. október 27.  
Felelős: Képviselő-testület 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Mindenki megkapta a részletes anyagot, ahol le van 
írva az SZMSZ (képviselő-testület tagjainak száma, általános rendelkezés, hivatalos elnevezés 
stb.) Nekem lenne néhány módosításom. Az egyik az ügyfélfogadásban lenne, az én módosító 
javaslatom, hogy minden hétfő 9-11 óra között lenne az ügyfélfogadás a Városháza 
épületében, amit az elnök tart. A másik javaslatom a kitüntető díjakkal kapcsolatos. A III. 
fejezet 1. pontjából kikerülne a b) és a c) pontban megjelölt kitüntető díjak, és egy új pontba 
kerülne egy új kitüntető díj a Lajosmizsei Romákért Díj. Aki a módosításokkal egységes 
szerkezetben elfogadja az SZMSZ-t, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az 
RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nem volt, 1 fő tartózkodásával– az alábbi 
határozatot hozta: 
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16/2014.(X.27.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az elhangzott 
módosításokkal kiegészülve elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő egységes 
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő:2014. október 27. 
 
7. napirendi pont  
Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról (szóban) 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Megkérem dr. Balogh László jegyző Urat, hogy tartsa meg a 
napirendi ponthoz vonatkozó tájékoztatóját.  
dr. Balogh László jegyző: Engedjék meg, hogy néhány új jogintézményekről tájékoztassam 
Önöket. A nemzetiségi önkormányzatoknál is új jogintézmények jelentek meg. Ilyen új 
jogintézmény az összeférhetetlenség. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az 
összeférhetetlenségi szabályok meghatározzák azokat tisztségeket, amelyek a képviselői 
megbízatással  nem  férnek össze. Én felolvasnám Önöknek a normaszöveget. A Nek. tv. 106. 
§ (1) bekezdése alapján: „Nem lehet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztársasági 
elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami 
Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, állami vezető, központi államigazgatási szerv 
kormánytisztviselője, köztisztviselője, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi 
Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi tag, továbbá a Magyar Nemzeti 
Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, a 
makroprudenciális politika kialakításával, a szanálási hatósági feladatok ellátásával és a 
pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez kapcsolódó feladatot 
ellátó alkalmazottja, a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és 
kormánytisztviselője, a területi, helyi államigazgatási szervnek az a köztisztviselője, akinek 
feladatkörébe az adott települési, területi nemzetiségi önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, 
és illetékessége a helyi nemzetiségi önkormányzatra kiterjed, a területileg illetékes helyi 
önkormányzat jegyzője, körjegyzője, főjegyzője, polgármesteri vagy közös önkormányzati 
hivatalának köztisztviselője, bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 
állományú tagja, a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja, az, 
aki ugyanannál a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a helyi nemzetiségi önkormányzat által 
létesített vagy fenntartott intézmény, gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője és a 
(10) bekezdésben foglalt kivétellel más nemzetiségi önkormányzat elnöke.” Ez a bizonyos  
(10) bekezdés pedig így hangzik: „A települési nemzetiségi önkormányzati képviselői, 
elnökhelyettesi, elnöki megbízatással nem összeférhetetlen egy területi nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-testületi elnöki (elnökhelyettesi, képviselői) vagy az országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi, közgyűlési elnöki (elnökhelyettesi, képviselői) 
megbízatás.” Az elnök az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.  

Talán dióhéjban ennyit, erről a jogintézményről. Természetesen a segítségünket felajánljuk, 
amennyiben valaki úgy érzi, hogy ez nála fennáll. Ezeket a rendelkezéseket az 
elnökhelyettesre, és a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is alkalmazni kell egyidejűleg. 
Másik új jogintézmény a méltatlanság intézménye. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a 
képviselői megbízatás betöltéséhez társadalmilag elvárható méltó magatartás mércéjét állítja 
fel a jogalkotó. Ha méltatlanság állna fel Önökkel szemben, akkor 3 napon belül a képviselő-
testület felé, valamint a kormányhivatal felé be kell jelenteniük. Felolvasnám a méltatlanságra 
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vonatkozó szabályokat. A Nek. törvény 107. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: 
„Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti 
annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - 
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon 
belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat 
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 

b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során 
ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette, 

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
d) aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett. 

Ezek a méltatlansági esetek, ezek azért fontosak mert, ha az esetek közül bármelyik fenn áll, a 
képviselő-testület megszünteti a képviselő megbízatását. Van egy fontos új szabály ami a 
méltatlansághoz kapcsolódik. A Nek. törvény 107. § (3) bekezdése alapján: „A nemzetiségi 
önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis).” Tehát Önöknek mindegyikőjüknek november 11-ig 
kell kérelmezniük ún. KOMA nyomtatványon elektronikus úton a felvételüket. A nemzetiségi 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. Tehát ha még ebbe a hónapba benyújtják a 
kérelmüket, akkor november végégig kell igazolni a felvételüket, ha novemberben nyújtják be 
a kérelmüket, akkor december végéig kell igazolni a felvételt.  
És van még egy új jogintézmény, ez pedig a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 
November 11-ig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni a saját vagyonnyilatkozatukhoz csatolni 
kötelesek a közös háztartásban élő házastársuk, vagy élettársuk, valamint a gyermekük 
vagyonnyilatkozatát. A kolleganő oda fogja adni Önöknek a nyomtatványokat. Az előzőekben 
elfogadásra került az SZMSZ, az SZMSZ-ben foglaltak szerint a vagyonnyilatkozatokat az 
elnök és az elnökhelyettes tartja nyilván és ellenőrzi. Ha valaki nem teszi le a 
vagyonnyilatkozatot, annak az a szankciója, hogy nem gyakorolhatják képviselői jogaikat. 
November 11.-e után csak akkor gyakorolhatják képviselői jogaikat, ha ennek eleget tettek. 
És még egy dologról szeretném tájékoztatni. Önök esetében is kötelező egy napos képzésen 
részt venni, melyet a kormányhivatal fog szervezni. A Nek. tv. 101. (1) bekezdés e) pontja 
szerint: „ A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy 
alkalommal köteles részt venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes 
képzésen.” Erről a képzésről egyenlőre még nincs információnk, amennyiben kapunk majd 
bővebb tájékoztatást úgy ezt megküldjük az Önök részére is. Nyilván lesz majd több időpont, 
és lesz választási lehetőség, hogy ki mikor szeretne majd részt venni.  
A magam részéről ennyit szerettem volna elmondani, és a továbbiakban jó munkát szeretnék 
kívánni. Köszönöm szépen.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást. És akkor már csak egy 
napirendi pontunk van, ez pedig az egyebek.  
8. napirendi pont  
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A pénzügyi referenstől szeretném kérdezni, hogy az 
újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatnak milyen anyagi lehetőségei vannak?  
Rimóczi Erika pénzügyi referens: 2014. évben 513.000 Ft. feladatalapú támogatást kapott a 
roma nemzetiségi önkormányzat, és 270.000 Ft működési támogatásban részesült a 
nemzetiségi önkormányzat. A feladatalapú támogatást teljes egészében elhasználta a 
nemzetiségi önkormányzat. Mai napon a bankszámlán 201.000 Ft. áll rendelkezésre, ami csak 
és kizárólag működésre használható fel. 
dr. Balogh László jegyző: Én annyit szeretnék mondani, hogy a működési támogatás az, amit 
az idei évben fel kell használni, és még kötelezettségvállalással sem vihető át a következő 
évben. És ha ez nem kerül felhasználásra, akkor a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az előző ciklusban a roma önkormányzat működési 
költségeit nagy részét az úti költségek fedezték, illetve irodaszerek vásárlása volt még csekély 
mértékben. Nekem az lenne a javaslatom, hogy az informatikai hálózatot fejleszthetnénk 
ebből az összegből. Konkrétan arra gondoltam, hogy egy laptopot vásárolhatna a roma 
nemzetiségi önkormányzat. Ehhez javasolnék mindenképpen egy internet előfizetést. 
Javaslom, hogy a laptop beszerzésére 100.000 Ft-ot különítsünk el. Egy másik kérdésem 
lenne, hogy mikor lesznek meg az aláírási címpéldányok?  
Rimóczi Erika pénzügyi referens: A banki bejelentőhöz szükséges az elnök és az 
elnökhelyettes és a pénzügyi ellenjegyzők aláírása.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Pénzügyi Irodavezető Asszony mikor lesz?  
dr. Balogh László jegyző: Jövő héten. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lehet, hogy akkor egy rendkívüli ülést össze fogunk hívni.  
dr. Balogh László jegyző: Rendben. Az együttműködési megállapodást is felül kell 
vizsgálni.  
Kolompár László elnökhelyettes: Én azt javaslom, hogy ezzel még várjunk egy kicsit. Én 
nagyon szeretném, ha Cédulaházat visszakaphatnánk. A következő rendkívüli ülésre meg kell 
hívni a megfelelő személyeket, akkor esetleg meg tudnánk állapodni az iroda kérdésében.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lakatos Sándort kérdezem, hogy szeretne-e valamit 
mondani?  
Lakatos Sándor képviselő: Ez nem így működik. A jegyző biztosítja az irodahelyiséget, ezt 
törvény mondja ki. Lehet akár rendesen is munkarendet csinálni a nemzetiségi 
önkormányzatnak, úgy, mint a nagy önkormányzatnak. Az előző önkormányzat sem 
működött sehol, semmi látszatja nem volt az önkormányzatnak. Ha van egy rendes normális 
iroda akkor a hivatal munkáját is segíti a nemzetiségi önkormányzat. Ezt kell a 
polgármesterrel, a jegyzővel megbeszélni, és együttműködési támogatásban megkötni. Ezen 
kívül lehet együttműködési megállapodást kötni a minisztériumokkal, alapítványokkal. De el 
kell menni, ki kell harcolni.  
dr. Balogh László jegyző: Az SZMSZ melléklete tartalmazza a jelenlegi helyiséghasználatot, 
ez eddig a 2. számú tárgyalóterem volt. Jövő héten lesz polgármester Úr, és akkor majd lehet 
vele egyeztetni, hogy most mit szeretnének. Az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 30 nap van, ami a mai naptól indul. Én azt szeretném kérni, hogy a 
tárgyalások induljanak meg.  
Kolompár László elnökhelyettes: Ha maradunk akkor más a helyzet, ha megyünk a 
Cédulaházba akkor megint más a helyzet. Nem kell minket kioktatni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én felszólítom minden képviselőt, hogy ezt a vitát fejezzék 
be. És ezzel az egyebek napirendi pontot le kívánom zárni. Még egyszer szeretném 
megköszönni a munkáját.  
dr. Balogh László jegyző:Én azt szeretném kérni, hogy az SZMSZ-ben lévő határidőket 
próbáljuk meg betartani, annak érdekében, hogy megfelelő időben tudjunk anyagot küldeni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rendben. Ezzel az ülést lezárom 10 óra 57 perckor.  
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