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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 4/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2016. június 29-én 16 
órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Ruff Brigitta elnök-helyettes, Horváthné Vörösházi Ilona képviselő 
                             Goman Gyula képviselő jelölt, Horváth Katalin képviselő jelölt 
                              
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                       
Lakosság részéről: 4 fő  
 
Ruff Brigitta elnök-helyettes 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 Horváthné Vörösházi Ilona képviselőt jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona  képviselőt kijelölte.  
 
Ruff Brigitta elnök-helyettesjavaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 

1./ Társadalmi megbízatású elnök választása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök-helyettes  
 
2./ Társadalmi megbízatású elnök-helyettes választása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök-helyettes  
 
3./ Az elnök és elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Ruff Brigitta elnök-helyettes  
 
A Képviselő-testület a napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Társadalmi megbízatású elnök választása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök-helyettes  
 
Előadó tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Birkás Kálmán elnök halálával két főre csökkent a testület 
létszáma. Kérte az elnök személyére a javaslatot.  
 
 
Goman Gyula képviselő jelölt elmondta, hogy a szavazatszám szerinti sorrendben ő a következő 
képviselőjelölt 14 szavazattal. Mandátumával csak akkor kíván élni, ha elnöknek megválasztják. Az 
elnökválasztás után nyilatkozik mandátuma megtartásáról. Amennyiben az a szándéka a testületnek, 



 

2 
 

hogy őt választja meg elnöknek, akkor a roma kultúra, a hagyományok ápolása érdekében szeretne 
tenni. Célja, hogy emlékművet állítson az elhurcolt roma emberek emlékére.  
 
Ruff Brigitta elnök-helyettes elmondta, hogy eddig elnök-helyettesi tisztséget töltött be. Apósa 
végakarata az volt, hogy ő folytassa a munkáját, ezért ő szeretne elnök lenni. Szeretne a roma 
gyermekek felzárkóztatása érdekében tevékenykedni.  
 
Horváthné Vörösházi Ilona képviselő javasolta elnöknek Ruff Brigitta jelenlegi elnök-helyettest 
megválasztani.  Ruff Brigitta eddig is tudta, mi a feladata, bízik benne, hogy ellátja munkáját.  
 
Jakab Sándorné érdeklődő lakos kérte a testületi tagokat, hogy  pártatlanul lássák el feladataikat, 
ahova meghívást kapnak (értekezletek, egyéb fórumok), oda el kell menni. Nehéz dolguk lesz, hisz 
az a tapasztalata, hogy a helyi romákat csak úgy lehet összefogni, ha kapnak valamit.  
 
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
           6/2016. (VI. 29.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
Ruff Brigitta képviselőt elnöknek megválasztotta.  
 
 

Goman Gyula képviselőjelölt gratulált Ruff Brigittának az elnökké választásához. Bejelentette, 
hogy roma nemzetiségi képviselői mandátumával nem kíván élni, nem akar a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Pápateszér képviselője lenni. Nyilatkozata e jegyzőkönyv melléklete.  
 
 
2./ Társadalmi megbízatású elnök-helyettes választása  
     Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 
Előadó  javasolta, hogy elnök-helyettesnek Horváthné Vörösházi Ilona képviselőt válasszák meg. 
Kérte a testület döntését.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
           7/2016. (VI. 29.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
Horváthné Vörösházi Ilona  képviselőt 
elnök-helyettesnek megválasztotta.  

 
 
3./ Az elnök és elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Ruff Brigitta elnök  
 
Eőadó elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § (1) 
bekezdés szerint a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 
nélkül tiszteletdíjat állapíthat meg.    
 
Ruff Brigitta elnök nyilatkozott, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.  
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Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettes nyilatkozott, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.  
 
 
A testület az elnöknek, elnökhelyettesnek  tiszteletdíjat nem állapított meg.  
 
 
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,30 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Horváthné Vörösházi Ilona                                                                       Ruff Brigitta                                                                                          
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 


