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JEGYZŐKÖNYV 
 
12/2019 
 
Készült: a Román Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében a képviselő-testület 
2019. október 28. napján megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:  Krista Béla HVB elnök 
   Varga Zsuzsanna HVB elnökhelyettes 
   Varga István Tamás jegyző 
   dr. Czakó Anita aljegyző 

Mihucz György képviselő 
   Nagy Béláné képviselő 
   Birescu Mihaela Narcissza képviselő 
   Pelyváné Pilán Zsófia képviselő 
   Kreszta Anita képviselő 
 
Nagy Béláné korelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és 
megnyitja azt. Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Napirend: 
 

 Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a román nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás eredményéről 

 Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 
 Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele 
 Elnök, elnökhelyettes megválasztása 
 Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
 Tiszteletdíjjal kapcsolatos döntések meghozatala 
 Jegyzői tájékoztató az összeférhetetlenségről, a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről, a KOMA adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségről, képzési 
kötelezettségről és egyéb kötelezettségekről 

 Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
A testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal egyetért a napirend megtárgyalásával. 
 
 
1 Napirend -  Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a román nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás eredményéről 
 
Nagy Béláné korelnök felkéri Krista Bélát, a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: 
HVB) elnökét tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Krista Béla HVB elnökrészletesen tájékoztatja a megjelenteket az október 13-i választás 
eredményéről.  
 
2 Napirend – Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 
 
Nagy Béláné korelnök megköszöni a részletes tájékoztatást. Javasolja a jegyzőkönyv 
hitelesítőjeként Pelyváné Pilán Zsófia képviselőt kijelölni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2019.(X.28) RNÖ. Határozat 
A  Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete Pelyváné Pilán Zsófia képviselőt 

jelöli ki a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Béláné korelnök 
 
 

3 Napirend- Eskütétel 
 
Krista Béla HVB elnök  tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 100 §. alapján a nemzetiségi önkormányzati 
képviselő és a nemzetiségi települési önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a 
megválasztását követő ülésen esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
Felkéri a testület tagjait, hogy tegyék le az alábbi szövegű esküjüket. 
 
„Én .. (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti (nemzetiség megjelölése) 
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 román nemzetiség érdekeit képviselem, 
ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok 
fáradozni. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
A testület tagjai leteszik esküjüket, majd aláírjál eskütételi okmányaikat. 
 
4 Napirend – Elnök és elnökhelyettes megválasztása 
 
Nagy Béláné korelnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökéről és elnökhelyetteséről a képviselő-testület titkos szavazással dönt. A titkos szavazás 
lebonyolítására a képviselő-testület 2 fős szavazatszámláló bizottságot választ egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással. A titkos szavazást borítékba helyezett szavazólapon, külön 
helyiség és urna igénybevételével kell lebonyolítani.  
 
Nagy Béláné korelnök javasolja Kreszta Anita és Birescu Mihaela Narcissza 
szavazatszámláló bizottsági tagként történő megválasztását. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság 

tagjainak Kreszta Anita képviselőt és Birescu Mihaela Narcissza képviselőt választja meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Béláné korelnök 
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Nagy Béláné korelnök a szavazás lebonyolításához szünetet rendel el. 
 
Nagy Béláné korelnök a titkos szavazás után folytatja az ülést, átadja a szót a 
szavazatszámláló bizottságnak. 
 
Kreszta Anita képviselő, a szavazatszámláló bizottság tagja ismerteti a titkos szavazás 
eredményét.  
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat elnökévé Mihucz 

Györgyöt választja meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Mihucz György elnök 
 
 
Nagy Béláné korelnök átadja az ülés vezetését az elnöknek.  
 
Mihucz György elnök javasolja Nagy Béláné képviselő elnökhelyettesként történő 
megválasztását. 
 
Mihucz György elnök a titkos szavazás lebonyolításához szünetet rendel el. 
 
Mihucz György elnök a titkos szavazás után, folytatja az ülést, átadja a szót a 
szavazatszámláló bizottságnak.  
 
Birescu Mihaela Narcissza képviselő a szavazatszámláló bizottság tagja ismerteti a titkos 
szavazás eredményét.  
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

47/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
elnökhelyettesének Nagy Béláné képviselőt választja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mihucz György elnök 

 
 
5 Napirend – Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
 
Mihucz György elnök elmondja, hogy a képviselő-testület a működésének részletes 
szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló határozatban állapítja meg. Felkéri 
Varga István Tamás jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak ismertetésére. 
 
Varga István Tamás jegyző részletesen ismerteti az SZSMSZ tartalmát. 
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Mihucz György elnök javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását és 
szavazást rendel el. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a szervezeti és működési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal megalkotja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mihucz György elnök 

 
Mihucz György elnök tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Njtv. 103. § (1), (2) és 
(3) szakasza alapján  a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 
harminc napon belül 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. A 
vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem 
gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 
költségtérítésben. A vagyonnyilatkozatot az erre kijelölt bizottság, vagy legalább két 
képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A szervezeti 
és működési szabályzat szerint a vagyonnyilatkozatokat az elnökhelyettes és az elnök által 
kijelölt képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő-testület vagyonnyilatkozatainak 
nyilvántartására és ellenőrzésére Nagy Béláné elnökhelyettest és Pelyváné Pilán Zsófia 
képviselőt jelöli ki. 
 
Mihucz György elnök elmondja, hogy az Njtv. lehetőséget biztosít arra a nemzetiségi 
önkormányzatnak, hogy bizottságot hozzon létre. 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja a képviselő-testületnek, hogy állandó 
bizottságot ne hozzon létre.  
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete állandó bizottságot nem hoz létre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mihucz György elnök 

 

6 Napirend – Tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Mihucz György elmondja, hogy az Njtv. 109. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzat 
testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 
állapíthat meg. Mivel a korábbi években sem került sor tiszteletdíj megállapítására, javasolja, 
hogy az új képviselő-testület tagjai számára se kerüljön megállapításra.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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50/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az elnök, elnökhelyettes és a tagok 
részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mihucz György elnök 

 
7 Napirend- Jegyzői tájékoztató az összeférhetetlenségről, a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről, a KOMA adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségről, képzési 
kötelezettségről és egyéb kötelezettségekről 
 
Mihucz György elnök átadja a szót Varga István Tamás jegyzőnek. 
 
Varga István Tamás jegyző részletesen tájékoztatja a jelenlévőket az összeférhetetlenségről, a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a KOMA adatbázisba történő regisztrációs 
kötelezettségről, valamint a képzési kötelezettségről. 
 
8 Napirend - Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Mihucz György elnök elmondja, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat hogy az Njtv. 
80. § (2) bekezdése értelmében a Battonya Város Önkormányzatával kötött együttműködési 
megállapodást felül kell vizsgálni. erre az alakuló üléstől számított 30 nap áll rendelkezésre. 
Célszerű a jegyzőt megbízni a megállapodás áttekintésével. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2019.(X.28.) RNÖ. Határozat 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat Battonya képviselő-testülete a Battonya Város 
Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatával Varga István 
Tamás jegyzőt bízza meg.  

Határidő: 2019. november 27. 
Felelős: Mihucz György elnök 

 
 
Mihucz György elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
Mihucz György      Pelyváné Pilán Zsófia  
  elnök         jgykv hitelsítő  
       
 


