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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. október 20-án megtartott NYILVÁNOS, ALAKULÓ üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 17.30 óra

Jelen vannak:   Pápai László roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Nyári Rudolf roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Puha Sándor roma nemzetiségi önkormányzati képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 
Vörös György a HVB elnöke

Meghívottak:   -

Távol maradt:                 -
              
Az ülésen megjelent:  -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Vörös György a HVB elnöke: 
Tisztelettel köszöntöm az Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
alakuló ülésén megjelenteket.

Megállapítom,  hogy  az  alakuló  ülés  határozatképes, mert  a  képviselő-testület  megválasztott  3
tagjából, mindenki, azaz 3 képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitom. Az ülés vezetését Puha Sándor korelnöknek átadom.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Puha Sándor korelnök:
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és annak
sorrendjének elfogadását. 
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag,  3 igen,  0  nem szavazattal,  0
tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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1/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2014. október 20-ai alakuló ülés
napirendjét:

1.) A választási bizottság elnökének jelentése a választás eredményéről

2.)A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi tagok eskütétele: (Njtv. 100. §)

3.) Javaslat az SZMSZ megalkotására

4.) Ügyrendi döntés az elnök, elnökhelyettes, illetve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és 
ellenőrzésére kijelölt képviselők megválasztása titkos vagy nyílt szavazással való megválasztása 
ügyében

5.) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők megválasztása: 
(Njtv. 103. § (3) bek.)

6.) Az elnök megválasztása: (Njtv. 88. §, 105.§ (1) bek.)

7.) Az elnökhelyettes megválasztása: (Njtv. 88. §, 105.§ (1) bek.)

8.) Egyebek
a.) Tájékoztató  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
b.) A méltatlanság szabályai, tájékoztató a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel sza
bályairól

1.) A választási bizottság elnökének jelentése a választás eredményéről

Puha Sándor korelnök:
Felkérem Vörös Györgyöt a helyi választási bizottság elnökét, ismertesse a 2014. október 12-én
lebonyolításra került nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét.

Vörös György a ahelyi választási bizottság elnöke:

A nemzetiségi névjegyzékbe 54 fő kérte a felvételét, a választáson 26 fő élt szavazati jogával. A
szavazás eredménye:
Pápai László 16 szavazat

Nyári Rudolf 13 szavazat

Puha Sándor 8 szavazat

Puha Sándor korelnök:
Megköszönöm  a  választási  bizottság  elnökének  tájékoztatóját,  megkérdezem  van-e  kérdés,
észrevétel?  Nincs,  akkor  javaslom  a  tájékoztató  elfogadását.  Aki  egyetért  a  javaslattal,  kérem
kézfeltartással szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

2/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület  a helyi választási bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi.
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2.)A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi tagok eskütétele:   (Njtv. 100. §)

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A nemzetiségi önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen -
választása szerint  -  anyanyelvén vagy magyarul,  vagy mindkét nyelven az  Njtv.  155. § szerinti
szöveggel - választása szerint - esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. A nemzetiségi
önkormányzati  képviselő az eskü vagy fogadalom letételét  megelőzően is  gyakorolja  képviselői
jogait.  Az  eskütétel  a  jegyző,  a  korelnök,  a  választási  bizottság  elnöke,  illetve  más  képviselő
előmondása  alapján  is  történhet.  Hagyományaink  szerint  Vörös  Györgyöt,  a  Helyi  Választási
Bizottság elnökét kértem fel az eskü előmondására.

Vörös György a HVB elnöke
Felkérem a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek felállni és utánam mondani az eskü szövegét.

Én .......................................... (név) 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!" 

Felkérem a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá.

A képviselők az esküokmányokat aláírják.

3.) Javaslat az SZMSZ megalkotására

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A Njtv.  113.  §  a)  pontja  alapján  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  az  alakuló  ülést  követő  3
hónapon belül határozza meg szervezete és működése részletes szabályait, vagyis vizsgálja felül
SZMSZ-ét. Indokolt, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület e feladat megkezdésére
már az alakuló ülésen megbízást adjon.
A felülvizsgálat, illetve módosítás során figyelembe veendő  fontosabb szabályozási tárgykörök a
következők:

 a  települési  önkormányzattal  való  együttműködés  rendje (javaslatok,
kezdeményezések  kezelése,  véleményezési  és  egyetértési  jog  gyakorlásának a  rendje)
(Njtv. 10. § (6) bek.)

 a települési önkormányzattal kötött  együttműködési megállapodás szerinti működési
feltételek (Njtv. 80. § (2) bek.)

 kötelezettségvállalás rendje (Njtv. 80. § (3) bek. c) pont)
 a képviselő-testület kötelezően megtartandó üléseinek száma (Njtv. 89. §)
 az elnök akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetére az ülés

összehívásának és vezetésének a rendje (Njtv. 90. §)
 a rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülések összehívásának rendje
 döntéshozatali eljárás rendje
 a törvényben nem szabályozott minősített többséget igénylő döntések (Njtv. 92. §, 113. §)

)
 titkos és név szerinti szavazás rendje
 a képviselő-testület - törvényben meg nem határozott – át nem ruházható hatáskörben
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hozott döntései (Njtv. 114. §)
 a  képviselő-testület  üléseiről  készült  jegyzőkönyvek  törvényben  nem  szabályozott

tartalmi elemei (Njtv. 95. §)
 közmeghallgatás rendje (Njtv. 97. §)
 bizottsági szervezet meghatározása és működésük rendje (Njtv. 104. §) 
 a  vagyonnyilatkozatok  nyilvántartására  és  ellenőrzésére  kijelölt  bizottság  megjelölése

(Njtv. 103. §) 
 a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök
 az elnök által ellátandó feladatok (Njtv. 149. §)

 nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatainak a meghatározása (ha van ilyen).

Puha Sándor korelnök:
Javasolja, hogy bízzák meg a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésével.

Javaslatára  a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi
határozatot hozta:

3/2014.(X.20.) Nkt. határozat
Ádándi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a
jegyzőt, hogy soron következő ülésre terjessze elő az SZMSZ -tervezetét.

Határidő: soron következő ülés
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző

4.) Ügyrendi döntés az elnök, elnökhelyettes, illetve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és
ellenőrzésére  kijelölt  képviselők  megválasztása  titkos  vagy  nyílt  szavazással  való
megválasztása ügyében:

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az  Njtv.  93.  (2)  bek.  értelmében  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete  azokban  az
ügyekben  tarthat  titkos  szavazást,  amelyek  esetében  a  törvény  (Njtv.  91.  §)  kötelezővé  vagy
lehetővé teszi a zárt  ülés tartását.   Ehhez azonban a jelen lévő képviselők több mint  a felének
kezdeményezése szükséges! Ezeket az ügyeket az Njtv. 91. § (2)-(5) bekezdése határozza meg. E
tárgyköröket  e képviselő-testület  nem bővítheti,  a titkos szavazás rendjét  azonban SZMSZ-ében
szabályozhatja.

Puha Sándor korelnök:
Javaslom,  hogy a  képviselő-testület  nyílt  szavazással válassza  meg az  elnököt,  elnökhelyettest,
illetve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselőket.

Javaslatára  a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi
határozatot hozta:

4/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét,
illetve  a  vagyonnyilatkozatok  nyilvántartására  és  ellenőrzésére  kijelölt
képviselőket nyílt szavazással választja meg.

5.) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők megválasztása:
(Njtv. 103. § (3) bek.)
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Baumann Anita Gabriella jegyző:
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább
két  képviselő  tartja  nyilván  és  ellenőrzi.  Amennyiben  a  képviselő-testület  nem  hozott  létre
bizottságot a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére, a tagjai közül két képviselőt
kell  választania.  Az Njtv.  91.  § (3)  bek.  alapján az érintett  kezdeményezése esetén a napirendi
pontot zárt ülésen kell tárgyalni. Javasolja Nyári Rudolfot és Puha Sándort kijelölni erre a feladatra.

Javaslatba hozott személyek bejelentik érintettségüket.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Nem javaslom a kizárást tekintve a képviselő-testület alacsonyt létszámát.  A döntéshez egyszerű
többség szükséges.

Javaslatára  a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi
határozatot hozta:

5/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület  Nyári Rudolf és Puha Sándor képviselőket nem zárja ki
a szavazásból a 4. napirend során.

Javaslatára  a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi
határozatot hozta:

6/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület a  vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére
Nyári Rudolf és Puha Sándor képviselőket választja meg.

6.) Az elnök megválasztása: (Njtv. 88. §, 105.§ (1) bek.)

Baumann Anita Gabriella jegyző
Az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a tagjai közül társadalmi
megbízatású  elnököt  választ.  Az Njtv.  a  tisztségviselők  megválasztásánál  nem ír  elő  minősített
többséget, ezért az elnök megválasztásáról elegendő egyszerű többséggel dönteni.
Az Njtv. 94. (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének
megválasztását megelőzően az érintett képviselő nem köteles bejelenteni személyes érintettségét és
a képviselő-testület nem zárhatja ki őt a döntéshozatalból.
Az  Njtv.  88.  §  (2)  bekezdése  szerint  az  alakuló  ülés  akkor  tekinthető  megtartottnak,  ha  a
tisztségviselők, de legalább az elnök megválasztására sor került.
Elmondta, hogy a megválasztott képviselők az előzetes egyeztetés során Pápai Lászlót javasolták
elnöknek, aki nem kérte a napirend során zárt ülés tartását.

Nyári Rudolf, Puha Sándor képviselők: fenntartják javaslatukat.

Pápai László képviselő: az elnöki tisztséget vállalja.

A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi határozatot
hozta:
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7/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökévé
Pápai László nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.

7.) Az elnökhelyettes megválasztása: (Njtv. 88. §, 105.§ (1) bek.)

Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az alakuló ülésen a helyi  nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a tagjai  közül az elnök
helyettesítésére,  munkájának  segítésére  társadalmi  megbízatású  elnökhelyettest  választ.  A
döntéshez   egyszerű többség   szükséges.
Az Njtv. 94. (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének
megválasztását megelőzően az érintett képviselő nem köteles bejelenteni személyes érintettségét és
a képviselő-testület nem zárhatja ki őt a döntéshozatalból.
Elmondta, hogy a megválasztott képviselők az előzetes egyeztetés során Nyári Rudolfot javasolták
elnökhelyettesnek, aki nem kérte a napirend során zárt ülés tartását.

Nyári Rudolf képviselő: az elnökhelyettesi tisztséget vállalja.

A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi határozatot
hozta:

8/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület  az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhe-
lyettesévé Nyári Rudolf nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.

8.) Egyebek

a.) Tájékoztató  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Baumann Anita Gabriella jegyző:

Tájékoztatta a testületet az alábbiakról:

103. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd
ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának,
valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem gyakorolhatja
képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két
képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosí-
tó adatok kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az
ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére kijelölt bizottságnál vagy a
kijelölt képviselőknél bárki írásban kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság vagy a kijelölt
képviselők a soron következő ülésén tájékoztatják a képviselő-testületet, közgyűlést.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívásra a képviselő köteles a saját, illetve hozzátarto -
zója vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban beje-
lenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő
nyolc napon belül törölni kell.
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(6) A nemzetiségi önkormányzat hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos
döntés.

A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi határozatot
hozta:

9/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület a jegyző tájékoztatóját a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tu-
domásul veszi.

b.) A méltatlanság szabályai, tájékoztató a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel sza-
bályairól

Baumann Anita Gabriella jegyző:

Tájékoztatta a testületet az alábbiakról:

107. § (1) 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.
(2) 33 A képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve
az (1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testü -
letet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.
(3) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérel -
mezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba
(a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irá-
nyuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig (december 31.) köteles a képviselő-tes-
tületnél, közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóha-
tóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázis-
ba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-
testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

Az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  (a  továbbiakban:  Art.)  178.  §  20.  pontja  szerint
köztartozás: törvényben  meghatározott,  az  államháztartás  alrendszereinek  költségvetéseiből  ellátandó
feladatok fedezetére  előírt  fizetési  kötelezettség,  amelynek megállapítása,  ellenőrzése,  behajtása  bíróság
vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben
előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették.
Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett
vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező
szerv elrendeli,  és  azt  a  kötelezett  az  előírt  határidőig nem teljesíti.  Az állami  adóhatóság a támogatás
visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások



9

tekintetében is gyakorolja.
Az adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható
be. Az  ügyintézésre  az  állami  adóhatóság  (a  továbbiakban: NAV)  a  KOMA elnevezésű  nyomtatványt
rendszeresítette. A NAV az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követő
hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az adózó
az adatbázisba történő felvételhez az Art. 178. § 32. pontjában előírt feltételeket teljesíti.

Az adózónak külön nyilatkoznia kell arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig
esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett. A kérelem teljesítésének a
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel minősül.
Ha az adózó a köztartozás mentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem
felel meg, a NAV az adózót 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, a határidő eredménytelen
leteltét követően a kérelmet elutasító határozatot hoz.
A  hiánypótlásban,  illetőleg  az  elsőfokú  határozatban  fel  kell  tüntetni  azt  is,  hogy  az  adózó  mely
feltételeknek - ideértve a tartozások összegszerűségét is - nem felelt meg. Amennyiben az adózó a kitűzött
határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz, a NAV az adózót a feltételek
teljesítésének hónapját követő hónap 10. napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.
Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti.
Amennyiben az adatbázisba történő felvételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg,
az  adóhatóság  az  adózót  a  köztartozásmentes  adózói  adatbázisból  törli, amelyről  az  adózót  valamint  a
képviselő-testületet és a kormányhivatalt is értesíti.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi határozatot
hozta:

10/2014.(X.20.) Nkt. határozat

A képviselő-testület a jegyző tájékoztatóját a méltatlanság szabályairól, valamint a köztar-
tozásmentes adatbázisba való felvétel szabályairól tudomásul veszi.

Pápai László elnök a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését
bezárta.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Pápai László
jegyző roma nemzetiségi elnök


