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Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 6/2015. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2015. december 17-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel 

a Fő út 112. szám alatt megtartott üléséről 
 
Jelen vannak: 
Darab Attila, Pintér Ferenc, Vesztegné Todor Edit 
 
Jelen van továbbá: 
Polgármesteri Hivatal részéről: Mohainé Jakab Anikó, Vighné Bárány Tímea 
 
Pintér Ferenc elnök: köszöntöm a nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjait, Jegyző 
asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy a 3 fős RNÖK Képviselő-testületből 3 
fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom. 
 
Napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Dabas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületével 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
 
3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Pintér Ferenc elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

22/2015.(XII.17.) RNÖK határozat 
 

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló képviselő-testületi döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Dabas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületével 
Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök 
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3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
Pintér Ferenc elnök: jelen jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Vesztegné Todor Editet 
javaslom. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását. 
 

23/2015.(XII.17.) RNÖK határozat 
 

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen 
ülésről készült jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Vesztegné Todor Editet 
választja meg.  
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló képviselő-testületi döntés 
meghozatalára 
 
Pintér Ferenc elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, 
mondjon néhány szót az előterjesztésről. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) 
bekezdése értelmében a Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról határozatot alkothat. A 
határozatban a Képviselő-testület felhatalmazást ad a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének a felmerülő kiadások teljesítésére. A határozat azokat a felhatalmazásokat és 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza, amelyek a 2016. évi költségvetés elfogadásáig 
szükségesek a folyamatos működéshez, az illetmények, szerződésbeli kötelezettségek 
teljesítéséhez. 
 
Pintér Ferenc elnök: kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása? 
 
Nincs. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

24/2015.(XII.17.) RNÖK határozat 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét a 2016. évi költségvetés megalkotásáig a folyamatos működéshez 
szükséges szerződésbeli kötelezettségek teljesítésére. 
 
Határidő: azonnal 

 
Felelős: Pintér Ferenc 

RNÖK elnöke 
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(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Dabas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületével 
 
Pintér Ferenc elnök: felvettük a kapcsolatot a dabasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével, és megállapodtunk abban, hogy az oktatás, a kultúra, a sport, szociális, gazdasági 
és jogvédelmi területen a cigányság érdekében együttműködési megállapodást kötünk. 
Terveink között szerepelnek közös programok szervezése, közös pályázatok benyújtása. 
 
Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása? 
 
Nincs. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadást. 
 

25/2015.(XII.17.) RNÖK határozat 
 
Vecsés Város Roma Nemzetségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
együttműködési megállapodást köt Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testületével a két település roma lakosai érdekeinek előmozdítására. 
 
(3 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Pintér Ferenc elnök: van-e valakinek az Egyebek napirendben belül kérdése, javaslata? 
 
Nincs. 
 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Pintér Ferenc     Vesztegné Todor Edit 
RNÖK elnöke     jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Vighné Bárány Tímea 


