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Készült: 2014. október 27-én 15
00 órakor megtartott Füzesgyarmati Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén a Pol-

gármesteri Hivatal dísztermében. 

 

 

Jelen vannak:  Éri Lajos roma nemzetiségi képviselő 

 Jónás Tamás roma nemzetiségi képviselő 

 Lakatos Béla roma nemzetiségi képviselő 

  

  

Meghívottak:   dr. Oláh Ernő Választási Bizottság Elnöke  

 dr. Makai Sándor jegyző 

 Fehér László aljegyző 

  

Jegyzőkönyvvezető: Nemesné Wágner Beáta 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

HIMNUSZ 

 

Lakatos Béla korelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Napirend elfogadása előtt jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölés-

re kér javaslatot. 

Jónás Tamás:  javasolom Lakatos Bélát. 

Lakatos Béla: aki elfogadja személyemet jegyzőkönyv hitelesítőnek, kézfeleme-

léssel jelezze.  

A jelenlévők kézfelemeléssel, egyhangúan elfogadták a javaslatot. 

Lakatos Béla: a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.  
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Megállapítja, hogy nincs más napirendi javaslat. Aki elfogadja a meghívóban 

szereplő napirendek megtárgyalását, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

1/2014. (X. 27.) RNÖ határozat: 

 

Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2014. október 27-i alakuló ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről  

Előadó: dr. Oláh Ernő a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása 

Előadó: dr. Oláh Ernő a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3. Javaslat a társadalmi megbízatású elnök személyére, az elnök megválasz-

tására 

Előadó: Lakatos Béla korelnök 

 

4. Javaslat a társadalmi megbízatású elnökhelyettes személyére, az elnökhe-

lyettes megválasztása   

Előadó: elnök 

 

5. A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatának elfogadása 

Előadó:  elnök 

 

6. Bejelentések 

 

Első napirend 

 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízó-

levelek átadása 

Előadó: dr. Oláh Ernő a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Lakatos Béla korelnök: Felkéri dr. Oláh Ernőt a Helyi választási Bizottság elnö-

két az 1. napirend megtartására. 

 

dr. Oláh Ernő a Helyi Választási Bizottság elnöke megtartja tájékoztatását a vá-

lasztás eredményéről. 
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Második napirend 

 

Az önkormányzati képviselők eskütétele az esküt előmondó dr. Oláh Ernő Helyi 

Választási Bizottság Elnöke előtt. 

 

A képviselők leteszik az alábbi esküt: „Én …………, mint a nemzetiségek 

jogairól szóló törvény szerinti  roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fo-

gadom), 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 vég-

zem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek 

során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fo-

gok fáradozni.  

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen!” 

 

dr. Oláh Ernő a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket a 

megválasztott képviselőknek: Éri Lajosnak, Jónás Tamásnak és Lakatos Bélá-

nak, akik aláírják az esküokmányt. 

 

Éri Lajos képviselő kéri, hogy kerüljön be a jegyzőkönyvbe, hogy Ő 15
10   perc-

kor elhagyja az alakuló ülést, képviselői tisztségéről azonban nem mond le. Éri 

Lajos elhagyta a termet. 

 

 

Harmadik napirend 

 

Javaslat a társadalmi megbízatású elnök személyére, az elnök megválasztása    

Előadó: Lakatos Béla korelnök 

 

Lakatos Béla korelnök: A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat tár-

sadalmi megbízatású elnökének személyére Jónás Tamást javasolja. Megkérde-

zi, hogy van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat más személyre. Megállapít-

ja, hogy nincs más javaslat. Megkérdezi az érintettet, hogy kéri e zárt ülésen tár-

gyalni a választását.  

 

Jónás Tamás képviselő: Nem kért zárt ülést. 

 

Lakatos Béla korelnök: Aki egyetért azzal, hogy Jónás Tamás képviselő legyen 

a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású el-

nöke az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:  

 

H A T Á R O Z A T  

2/2014. (X. 27.) RNÖ határozat: 

 

Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tár-

sadalmi megbízatású elnöknek Jónás Tamás képviselőt megválasztotta. 

 

 

Lakatos Béla korelnök: Átadja az ülés vezetését Jónás Tamás elnöknek.  

 

 

Negyedik napirend 

 

Javaslat a társadalmi megbízatású elnökhelyettes személyére, az elnökhelyettes 

megválasztása   

Előadó: Jónás Tamás elnök 

 

Jónás Tamás elnök: A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat társa-

dalmi megbízatású elnökhelyettes személyére Lakatos Bélát javasolja. Megkér-

dezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat más személyre. Megálla-

pítja, hogy nincs más javaslat. Megkérdezi Lakatos Bélát, hogy kéri e zárt ülé-

sen tárgyalni a választását.  

 

Lakatos Béla képviselő nem kért zárt ülést. 

 

Jónás Tamás elnök: Aki egyetért azzal, hogy Lakatos Béla legyen a Füzesgyar-

mati Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettese 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg:  

 

H A T Á R O Z A T  

3/2014. (X. 27.) RNÖ határozat: 

 

Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tár-

sadalmi megbízatású elnökhelyettesnek Lakatos Béla képviselőt megválasztotta. 

 

 



Ötödik napirend 

 

A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

Előadó:  Jónás Tamás elnök 

 

Jónás Tamás elnök: Javaslatot tesz a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására. Megkérdezi, 

hogy van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat, kiegészítés.  

Megállapítja, hogy nincs más javaslat. 

Aki elfogadja a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:. 

 

H A T Á R O Z A T  

4/2014. (X. 27.) RNÖ határozat: 

 

Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szer-

vezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 

 

Felkéri az Elnököt, hogy a Szabályzatot tegye közzé, hirdesse ki a város honlap-

ján is. 

 

Határidő: 2014. október 31. 

Felelős: Jónás Tamás elnök 

 

 

Hatodik napirend 

 

Bejelentések. 

 

Jónás Tamás elnök: Elmondja, hogy átvételre került a nemzetiségek jogairól 

szóló törvény, a vagyonnyilatkozat tételi, összeférhetetlenségi, méltatlansággal 

kapcsolatos NAV-os bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos nyomtatvány, 

amelyben haladéktalanul el kell járnunk. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, javaslata. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Megköszöni min-

denkinek a részvételt, és az ülést 15 óra 15 perckor bezárja. 

K. m. f. 

 

 Jónás Tamás Lakatos Béla 

 elnök jkv. hitelesítő 


