
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 6/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án 
15 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Ruff Brigitta képviselő  
                              
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                       
Távol maradt: Jakab Sándorné képviselő.  
 
Birkás Kálmán elnök 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.  
 
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
 

1./ Jakab Sándorné képviselő lemondása 
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Jakab Sándorné képviselő lemondása 
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
Előadó ismertette Jakab Sándorné roma nemzetiségi képviselő elnök-helyettes lemondását. Kérte a 
testületet, hogy határozatban állapítsa meg a képviselői megbízás megszűnését, erről a képviselőt, a  
megyei kormányhivatalt és a helyi választási bizottságot tájékoztassa.  
Kérte a testület döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  

 

 

 



            8/2015. (VIII. 18.) határozat 

 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPATESZÉR 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. §  
(2) bekezdése szerint Jakab Sándorné képviselői lemondása miatt 
megállapítja képviselői megbízatásának megszűnését.  
 
Felkéri az elnököt, hogy határozatával tájékoztassa a képviselőt,  
a Helyi Választási Bizottságot és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Birkás Kálmán  

                          elnök  
 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
Birkás Kálmán elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy az augusztus 15-ére tervezett roma napot 
megtartani nem tudták, mivel a benyújtott pályázati kérelmet még nem bírálták el.  
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  15,30 órakor bezárta.   
  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Ruff Brigitta                                                                                          Birkás Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 


