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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 6/2014.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2014. december 
19-én 16 órakor megtartott nyilvános üléséről és közmeghallgatásról.  

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Jakab Sándorné elnök-helyettes, Ruff Brigitta k é p v i s e l ő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Völfinger Béla  polgármester 
                                                       Fehér Mária  címzetes főjegyző                                                   
                                                       Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
 
Távol maradt: Birkás Kálmán elnök 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő  
    
Jakab Sándorné elnök-helyettes Birkás Kálmán elnök távollétében köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  közül 2 fő megjelent, 1 fő távol maradt, 
a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ruff Brigitta képviselőt jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ruff Brigitta képviselőt kijelölte.  
Jakab Sándorné elnök-helyettes javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi  
      tevékenységéről    
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  távollétében Jakab Sándorné elnök-helyettes  
 
2./ Közmeghallgatás 
 
3./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 fő képviselő    
     megbízása  
      Előadó: Birkás Kálmán elnök  távollétében Jakab Sándorné elnök-helyettes  
 
4./ Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  távollétében Jakab Sándorné elnök-helyettes  
 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 



 2 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2014. évi  
      tevékenységéről    
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  távollétében Jakab Sándorné elnök-helyettes  
 
2./ Közmeghallgatás 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Birkás Kálmánné érdeklődő elmondta, hogy a kirándulásokra nagyobb érdeklődésre 
számítottak.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes elmondta, hogy a 2014. október 12-i választással került be a 
roma nemzetiségi önkormányzatba, melynek nagyon örült.  Nem tudja, mit vár el a roma 
lakosság a nemzetiségi önkormányzattól, ő szeret adni, de kapni is. Sajnos rossz híre van a 
pápateszéri cigányoknak, sok a bűncselekmény. Szeretné, ha ezen javítanának, maguk miatt.   
Szeretne együttműködni a környező községek roma nemzetiségi önkormányzataival.  
A 2014. november 22-én Peremartonban megrendezett KI MIT TUD-on szépen szerepeltek a 
pápateszéri fiatalok, jól érezték magukat.  
Kérte a települési önkormányzatot, hogy vonják be a nemzetiségi önkormányzatot is a 
különböző programokba.  
 
Birkás Kálmánné érdeklődő elmondta, hogy a polgármester úr már le is fogott a nemzetiségi 
önkormányzattól 50 ezer Ft-ot Mikulás csomagra és játszóházra. Pedig nincs is annyi roma  
óvodás gyerek.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy falunapon is lehetőséget biztosítanak fellépésre a 
nemzetiségi önkormányzatnak. Helyben is mutassák meg, mit tudnak.  
Megállapodást írtak alá a német és roma nemzetiségi önkormányzatokkal arról, hogy 
támogatják a gyermekprogramokat. Megbeszélte ezt az elnökökkel, akik aláírták a 
megállapodást. Ezeknek a programoknak a lényege a szeretet, a törődés megnyilvánulása. 
Véleménye szerint nem zenekarra kell elkölteni a pénzt, hanem a gyermekek javára kell 
fordítani. 
 
Birkás Kálmánné érdeklődő felvetette, hogy a kultúrház mindenkié, miért kell letenni 100 
ezer Ft-ot, ha ott bált akarnak rendezni?  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy azért, hogy az esetleges károk 
kifizetésére legyen fedezet. A legutóbbi kár 200 ezer Ft volt, amelyből 22 ezer Ft-ot fizetett ki 
a nemzetiségi önkormányzat. 
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérdezte, hogy a polgárőrség újjászervezése mikorra várható?  
Szeretné, ha roma tagjai is lehetnének.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy rövidesen megtörténik a polgárőrség  
újjáalakítása.  
Birkás Kálmánné érdeklődő elmondta, hogy az önkormányzattól nem fognak semmit kapni.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérdezte a polgármester úrtól, hogy számíthatnak-e az 
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önkormányzat támogatására? Élelmiszer segítségre nagy szükség lenne.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy szívesen segítik tavasszal  
vetőmaggal a roma családokat. Azt tartaná jónak, ha 1 Ft-ból 2 Ft-ot produkálnának. A 
gyermekjóléti és családsegítő  szolgálat, és a különböző szeretetszolgálatok adományoznak 
élelmiszert. A szociális tüzelőanyag programból minden jogosult igénylőnek 1 m3 tűzifát 
biztosít az önkormányzat.  
 
 
A tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.  
 
3./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 fő képviselő megbízása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  távollétében Jakab Sándorné elnök-helyettes 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 103. § (1)-(2)-(3) bekezdései értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő a 
megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31. 
napjáig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén 
a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, 
természetbeni juttatásban, költségtérítésben. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési 
szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A 
képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – 
nyilvános. Tekintettel arra, hogy a testület létszáma 3 fő, bizottság létrehozását nem, 2 fő 
képviselő megbízását javasolta: Jakab Sándorné és Ruff Brigitta.   
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes nyilatkozott, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  
 
Ruff Brigitta képviselő nyilatkozott, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérte a testület döntését.  

 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  

            10/2014. (XII. 19.) határozat 

 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi 
képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és 
ellenőrzésével megbízza JAKAB SÁNDORNÉ és RUFF 
BRIGITTA képviselőt.  
 

 
 
4./ Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök  távollétében Jakab Sándorné elnök-helyettes 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szervezeti és működési szabályzatban a 
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változásokat átvezették. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt SZMSZ tervezetet. 
Kérte a testület döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 

11/2014. (XII. 19.) határozat 
 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁPATESZÉR a Szervezeti és működési szabályzatát 
elfogadta.   
 
 

 
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,50 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Ruff Brigitta                                                                                                  Jakab Sándorné 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök-helyettes                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


