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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 1/2017.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2017. január 18-
án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Ruff Brigitta  elnök, Horváth Katalin képviselő  
 
 
Távol maradt: Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettes 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária  címzetes főjegyző                                                   
                                                        
 
    
Ruff Brigitta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  közül 
2 fő megjelent,  a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth Katalin képviselőt jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth Katalin képviselőt kijelölte.  
Ruff Brigitta elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 

N a p i r e n d 
 

 
 

1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által  
      kötött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
      Előadó: Ruff Brigitta elnök  
 
2./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által  
      kötött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
      Előadó: Ruff Brigitta elnök  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ruff Brigitta elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el, kérte a testület döntését.  
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A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
1/2017. (I. 18.) határozat 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér úgy határoz, hogy - figyelemmel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvényben foglaltakra - a 7/2012. (V. 23) határozattal jóváhagyott, Pápateszér 
Község Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást a következők szerint 
módosítja:  
 
1. A megállapodás 1. Általános szempontok 2. mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép:  

„A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér gazdálkodásának végrehajtó 
szerve – megállapodás alapján – a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: önkormányzati hivatal).  
 

2. A megállapodás 2. pontja Az együttműködési lehetőségek területei és formái 1. mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Pápateszér Község Önkormányzata a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében 
biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a kulturális szolgáltatással, 
nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, 
tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és 
elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással 
kapcsolatos önkormányzati feladatokat.” 

 
3. A megállapodás 3.1. A költségvetési koncepció elkészítése  pontja hatályát veszti.  
4. A megállapodás 3.2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér költségvetési  
           határozatának elkészítése pontja 4. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér költségvetési határozatának 
szerkezetére az Áht. 26. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) bekezdésében 
előírtakat kell alkalmazni.  

5.  A megállapodás 5. Beszámolási kötelezettség pontja 1. bekezdése hatályát veszti.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,20 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Horváth Katalin                                                                                              Ruff Brigitta                                                                                           
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök          


