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Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 5/2014. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2014. október 20-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében 

megtartott alakuló ülésére 
 
 
 

Jelen vannak: 
Darab Attila, Pintér Ferenc, Vesztegné Todor Edit 
 
 
Jelen van továbbá: 
Vadászi Istvánné HVB tag, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kovács Ágnes, Vighné 
Bárány Tímea 
 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: üdvözlöm a megjelenteket. Átadom a szót Pintér 
Ferenc korelnöknek. 
 
Pintér Ferenc korelnök: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 87. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a nemzetiségi 
önkormányzat testületének alakuló ülését a helyi választási bizottság elnöke a 
választást követő 15 naponbelülre hívja össze.  
E törvényi rendelkezésnek megfelelően hívta össze a Helyi Választási Bizottság 
elnöke a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselőit a mai napra. 
Megállapítom, hogy a testület határozatképes. 
 
 
Ismertetem az alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
1. napirendi pont: 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 
választásról, a választás végleges eredményének ismertetése 
Előterjesztő: Pintér Ferenc 

korelnök 
  Vadászi Istvánné 

HVB tag 
 
2. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele 
Előterjesztő: Vadászi Istvánné 

HVB tag 
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3. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása  
Előterjesztő: Pintér Ferenc 

korelnök 
 
4. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 
Előterjesztő: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott elnöke 
 
5. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és tagja tiszteletdíjának 
meghatározása 
Előterjesztő: Pintér Ferenc 

korelnök 
 
6. napirendi pont: 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
Előterjesztő: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott elnöke 
 
 
 
1. napirendi pont: 
Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 
választásról, a választás végleges eredményének ismertetése 
Előterjesztő: Pintér Ferenc 

korelnök 
  Vadászi Istvánné 

HVB tag 
 
Pintér Ferenc korelnök: megadom a szót Vadászi Istvánnénak, a Helyi Választási 
Bizottság tagjának. 
 
Vadászi Istvánné HVB tag: a Helyi Választási Bizottság tagjaként szeretném 
tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. október 12-én megtartott települési 
roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről. 
A Nemzeti Választási Bizottság városunkban kitűzte a lengyel, a német, a roma és a 
román nemzetiségi önkormányzatok választását. 
A lengyel és a román nemzetiségi önkormányzati választás választók, illetve jelöltek 
hiányában nem került megtartásra. 
 
A Helyi Választási Bizottság munkája során 11 alkalommal ülésezett, összesen 91 
határozatot hozott. Egyetlen határozata ellen sem éltek fellebbezéssel.  
A választások lebonyolításában – szabadidejük feláldozásával - közel 300 fő 
tevékenykedett. Munkájukat lelkiismeretesen, jól végezték. 
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Roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-jelöltek: 
Vesztegné Todor Edit    LUNGO DROM 
Darab Attila      LUNGO DROM  
Pintér Ferenc Gábor    LUNGO DROM 
 
A roma nemzetiségi névjegyzékbe felvett választópolgár száma: 59 fő volt. A 
szavazóként megjelentek száma : 11 fő volt, ami a jogosultak 18,64 %-a.  
 
A választás részletes eredményei : 
Név:           A leadott érvényes 
         szavazatok %-a : 
Vesztegné Todor Edit     54,55     
Darab Attila       63,64     
Pintér Ferenc             100,00 
 
A választás eredményes volt, a Képviselő-testület létszáma :  3 fő. 
 
A megválasztott nemzetiségi képviselőknek eredményes, jó munkát kívánok a Helyi 
Választási Bizottság és a magam nevében is. 
 
Pintér Ferenc korelnök: köszönöm a tájékoztatót. 
 
 
2. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele 
Előterjesztő: Vadászi Istvánné 

HVB tag 
 
Pintér Ferenc korelnök: megkérek mindenkit, hogy az eskütételhez szíveskedjenek 
felállni.  
 
Vadászi Istvánné HVB tag: Az eskü szövegét előolvasom:  
„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!” 
 
Megkérem a képviselőket, hogy írják alá az esküokmányt, majd ezt követően adják át 
azt részemre. 
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3. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása  
Előterjesztő: Pintér Ferenc 

korelnök 
 
Pintér Ferenc korelnök: a törvény 105. § (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a 
települési nemzetiségi önkormányzat testülete tagjai közül társadalmi megbízatású 
elnököt választ. 
Kérek javaslatot az elnök személyére. 
 
Darab Attila: Pintér Ferencet javaslom az elnök személyére. 
 
Pintér Ferenc korelnök: a jelölést elfogadom. 
 
A javaslat elhangzását követően szavazással kerül sor az elnök megválasztására. 
 
Aki az elnök személyével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ismertetem a határozatot. 
 

13/2014. (X.20.) RNÖK határozat 
 

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében 
nyert felhatalmazás alapján Pintér Ferencet az önkormányzat elnökének 
megválasztja. 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 
Előterjesztő: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott elnöke 
 
Pintér Ferenc elnök: a törvény 105. § (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a 
települési nemzetiségi önkormányzat testülete tagjai közül az elnök helyettesítésére, 
munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. 
Kérek javaslatot az elnökhelyettes személyére. 
 
Pintér Ferenc elnök: Darab Attilát javaslom az elnökhelyettes személyére. 
 
Darab Attila: a jelölést elfogadom. 
 
Pintér Ferenc elnök: a javaslat elhangzását követően szavazással kerül sor az 
elnökhelyettes megválasztására. 
 
 
Aki az elnökhelyettes személyével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ismertetem a határozatot. 
 

14/2014. (X.20.) RNÖK határozat 
 
Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében 
nyert felhatalmazás alapján Darab Attilát az önkormányzat elnökhelyettesének 
megválasztja. 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és tagja tiszteletdíjának 
meghatározása 
Előterjesztő: Pintér Ferenc 

korelnök 
 
Pintér Ferenc elnök: a törvény 109. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi 
önkormányzat Képviselő-testülete az elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére tiszteletdíjat állapíthat meg. 
 
Miután tiszteletdíjat eddig sem állapított meg elnökének, elnökhelyettesének, 
tagjainak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, javaslom, hogy erről így döntsünk. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ismertetem a határozatot. 
 

15/2014. (X.20.) RNÖK határozat 
 
Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elnökének, elnökhelyettesének, képviselőjének nem állapít meg tiszteletdíjat. 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
Előterjesztő: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott elnöke 
 
Pintér Ferenc elnök: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jegyzőkönyv hitelesítőt is választani kell. 
 
Kérek javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Ez a személy nem lehet az 
elnök vagy az elnökhelyettes. 
 
Darab Attila elnökhelyettes: Vesztegné Todor Editet javaslom jegyzőkönyv 
hitelesítőnek a ciklus idejére. 
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ismertetem a határozatot. 
 

16/2014. (X.20.) RNÖK határozat 
 
Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
ciklus idejére Vesztegné Todor Editet jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: minden képviselőnek kiosztunk egy csomagot, amely 
tartalmaz egy vagyonnyilatkozat igénylő lapot – ezt kérjük most kitölteni és leadni -, a 
szükséges példányszámú vagyonnyilatkozat nyomtatványt - amit 30 napon belül le 
kell adni a Titkárságon -, valamint egy tájékoztatót a vagyonnyilatkozathoz és a 
köztartozásmentes adózói adatbázishoz, illetve egy gyakorlati útmutatót a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez. Ehhez ügyfélkapus 
jelszóra van szükség, ezért ha még nem regisztráltak, akkor ezt meg kell tenniük. 
Amennyiben szükség van segítségre, akkor Scheer Klára, az Adó Osztály 
munkatársa rendelkezésükre áll. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
       Pintér Ferenc     Vesztegné Todor Edit 

RNÖK elnöke     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
Víghné Bárány Tímea 


