
Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 

 

 

Szám: 1507-2/2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. november 27-én 18.00 órai 

kezdettel, a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott nyilvános üléséről és 

a közmeghallgatásról.  

 

Jelen vannak: 

 

Ignác Péterné elnök 

Gombai Attila Zoltán nemzetiségi képviselő 

Ignác Péter nemzetiségi képviselő 

 

Bedő Gábor köztisztviselő – a jegyző megbízásából 

2 fő nemzetiségi választópolgár. 

 

Hiányzó: nincs.  

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke  

 

Megállapítja, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete 

határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő képviselőből 3 fő az ülésen megjelent. Köszönti a 

jelenlévőket, és az ülést megnyitja.  

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól 95. §. (3) bekezdés alapján 

indítványozza, hogy ezen ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Ignác Péter nemzetiségi képviselőt 

jelölje ki a testület. 

 

Javaslatát a Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja. 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Megállapítja, hogy a 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól 95. §. (3) 

bekezdés figyelembevételével ezen ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Ignác Péter nemzetiségi 

képviselőt jelöli ki a testület. 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják 

meg. 
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Szavazásra bocsátja az írásban kiküldött meghívó szerinti – következő - napirendi javaslat 

elfogadását: 

 

1./Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó általános iskola felvételi körzetének 

véleményezése 

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

3./ Együttműködési megállapodás - Nemesszalók község Önkormányzatával 

4./ 2014. évi munkaterv  

5./ Közmeghallgatás 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az ülés 

napirendjét.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

 

1./Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó általános iskola felvételi körzetének 

véleményezése 

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 

Javasolja, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal által megküldött, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot 

ellátó általános iskola felvételi körzetének 2015/2016. tanévre vonatkozó tervezetét 

véleményezze, és azzal értsen egyet.  

A határozatról az elnöknek értesíteni kell a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályát.  

 

 

Az indítvánnyal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.  

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Szavazást kér a javaslat elfogadásáról.  

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

         

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

7/2014.(XI.27.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal által megküldött, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó általános 



 3 

iskola felvételi körzetének 2015/2016. tanévre vonatkozó tervezetét véleményezte, és azzal 

egyetért.  

 

A határozatról az elnök értesíti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát.  

 

            Határidő: 2014. november 28. 

            Felelős:   Ignác Péterné elnök  

 

 

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés megtételére felkéri Bedő Gábort – aki a jegyző 

megbízásából van jelen. 

 

 

Bedő Gábor köztisztviselő 

 

Elmondja, hogy Nek tv. 88. §. (1) bekezdése figyelembevételével megalkotásra került 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzata (3/2014.(X.22.) képviselő-testületi határozat). 

 

Az SZMSZ VII. Fejezet – A testület bizottságai 3) pontja végrehajthatatlan szabályozást 

tartalmaz: „A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell 

választani. Az elnök, az elnökhelyettes nem lehet a bizottság elnöke, tagja.”  

 

Ezen feltételekkel lehetetlen bizottságot alakítani! Nemesszalók Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata tagjainak száma 3 fő. Az elnök és elnökhelyettes kizárásával mindössze egy 

fő delegálható törvényesen a bizottságba, ezzel a bizottság tagjainak több mint a felét 

fizikailag lehetetlen a képviselők közül megválasztani.  

 

Az SZMSZ módosítása a fentiek miatt szükségszerű. A 2011. évi CLXXIX. törvény – a 

nemzetiségek jogairól – 104. §. (2) alapján: „A háromfős bizottság legalább egy tagja a 

nemzetiségi önkormányzat tagja,”  

 

Javasolja, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

3/2014. (X.22.) képviselő-testületi határozattal megalkotott Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az alábbiak szerint módosítsa: 

 

Az SZMSZ VII. Fejezet – A testület bizottságai – fejezet 3) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépjenek: „3) A bizottság létszáma 3 fő. A bizottság legalább egy tagja a 

nemzetiségi önkormányzat képviselője. Az elnök, az elnökhelyettes nem lehet a bizottság 

elnöke, tagja.” Az SZMSZ aktualizálásáról az elnöknek kell gondoskodni. 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
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Szavazást kér a javaslat elfogadásáról.  

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

8/2014.(XI.27.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (X.22.) 

képviselő-testületi határozattal megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

Az SZMSZ VII. Fejezet – A testület bizottságai – fejezet 3) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

„3) A bizottság létszáma 3 fő. A bizottság legalább egy tagja a nemzetiségi önkormányzat 

képviselője. Az elnök, az elnökhelyettes nem lehet a bizottság elnöke, tagja.” 

 

Az SZMSZ aktualizálásáról az elnök gondoskodik. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős:   Ignác Péterné elnök  

 

 

3./ Együttműködési megállapodás - Nemesszalók község Önkormányzatával 

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A 

megállapodás tervezetet Nemesszalók Község Önkormányzata már megtárgyalta és elfogadta. 

Amennyiben Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete is 

egyetért a tervezettel, akkor a megállapodás megkötésére sor kerülhet. 

 

Örömét fejezi ki, hogy a 8-4 évvel ezelőtti ciklusban nem sikerült elérni, hogy az akkor még 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyiséget kapjon, jelen megállapodás pedig már 16 órás 

ingyenes helyiséghasználatot is tartalmaz. Ez és a megállapodás többi pontja is előrelépést 

jelez a két Önkormányzat kapcsolatában. 

 

Indítványozza, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Nemesszalók Község Önkormányzatával az előterjesztésben ismertetett együttműködési 

megállapodást - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. figyelembevételével – 

kösse meg. A testület hatalmazza fel az elnököt a megállapodás aláírására. 

 

Kéri a képviselők véleményét. 

 

 

Az indítvánnyal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.  
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Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Szavazást kér a javaslat elfogadásáról.  

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

9/2014.(XI.27.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesszalók 

Község Önkormányzatával az előterjesztésben ismertetett együttműködési megállapodást - a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. figyelembevételével - megköti. 

 

A testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 

 

            Határidő: 2014. december 1. 

            Felelős:   Ignác Péterné elnök  

 

 

4./ 2014. évi munkaterv  

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Javasolja, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

alkossa meg 2014. évi munkatervét. 

 

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az év vége már nagyon közel és az anyagi 

lehetőségek sem tisztázottak még, de mégis szükség van stratégia kidolgozására, a hátralévő 

rövid időre munkaterv elfogadására. 

 

Javasolja, hogy a munkatervbe kerüljön be pl.: 

- Mikulásnapi játszóház 

- Adventi est a falu főterén (közös ének, tea-, forralt bor kínálással)  

 

Kéri, hogy a jelenlévők ötletekkel segítsék a munkaterv kialakítását.  

 

 

Markos Róbertné kér szót. 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

A szót megadja. 
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Markos Róbertné: 

 

Javasolja, hogy a munkatervbe az következők is kerüljenek be: 

- Évzáró testületi ülés, szerény vendéglátással 

- Együttműködési megállapodás helyi vállalkozókkal, iskolával, óvodával, rendőrséggel 

Pápai RNÖ-vel. 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Megköszöni a javaslatokat.  

 

 

Gombai Attila Zoltán nemzetiségi képviselő 

 

Egyetért a elhangzott javaslatokkal. Támogatja, hogy ezek kerüljenek bele a 2014. évi 

munkatervbe. 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Indítványozza, hogy az RNÖ 2014. évi mukatervébe a következők kerüljenek bele: 

- Mikulásnapi játszóház 

- Adventi est a falu főterén (közös ének, tea-, forralt bor kínálással)  

- Évzáró testületi ülés, szerény vendéglátással 

- Együttműködési megállapodás helyi vállalkozókkal, iskolával, óvodával, rendőrséggel 

Pápai RNÖ-vel. 

 

Szavazást kér a javaslat elfogadásáról.  

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

         

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

10/2014.(XI.27.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi 

munkatervébe az alábbi feladatok kerülnek bele: 

- Mikulásnapi játszóház 

- Adventi est a falu főterén (közös ének, tea-, forralt bor kínálással)  

- Évzáró testületi ülés, szerény vendéglátással 

- Együttműködési megállapodás helyi vállalkozókkal, iskolával, óvodával, rendőrséggel 

Pápai RNÖ-vel. 

 

A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a munkaterv végrehajtásáról gondoskodjon. 

             

Határidő: 2014. december 31. 

            Felelős:   Ignác Péterné elnök  
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5./ Közmeghallgatás 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Köszönti a megjelenteket a Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közmeghallgatásán. 

 

Külön köszönti a megjelent Markos Róbertné helyi lakost a Pápa Városi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét. 

 

Bemutatja az újonnan alakult nemzetiségi képviselőtestületet: 

Ignác Péterné elnököt - önmagát 

  Ignác Péter nemzetiségi képviselőt - férjét 

Felkéri Gombai Attila Zoltán nemzetiségi képviselőt, hogy mint a testület 3. tagja, mutassa be 

önmagát. 

 

 

Gombai Attila Zoltán nemzetiségi képviselő 

 

Bemutatkozása során elmondja, hogy 2 éve él a településen. Élettársi kapcsolatban él a 

jelenlévő Markos Róbertnével a Pápa Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. 

Kapcsolatukból 3 hete született meg közös gyermekük. Végzettségét tekintve mérnök, 

jelenleg villanyszerelőként dolgozik. 

Maximális támogatásáról biztosította a helyi nemzetiség tagjait és ígéretet tett rá, hogy 

legjobb tudása szerint végzi majd képviselői munkáját.  

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Megköszöni Gombai Attila Zoltán bemutatkozását. 

 

Bemutatja a jelen lévő Bedő Gábor bácsit, aki a kapcsolattartó lesz a Közös Önkormányzati 

Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között. Elmondja, hogy a korábbi (8-4 évvel 

ezelőtti) ciklusban már sikeresen dolgoztak együtt.   

 

Megköszöni a helyi nemzetiségi választópolgároknak, hogy a 2014. október 12.-én leadott 

szavazataikkal lehetővé tették a helyi nemzetiségi önkormányzat megalakulását. 

Kihangsúlyozza, hogy az, hogy megalakulhattak az a választáson megjelenteknek köszönhető. 

 

Elmondja, hogy az elmúlt 4 évben nem volt a településen nemzetiségi képviselet. - Erről az 

időszakról nincs mit mondania. 

 

Kérte, hogy a helyi roma nemzetiség tagjai javaslataikkal, kérdéseikkel, panaszaik 

elmondásával segítsék a munkájukat. 

 

A szót átadja a megjelenteknek.  

 



Markos Robertne:

Megigeri, hogy ugy is, mint a helyi nemzetiseg tagja es ugy is, mint a Papa Varosi Roma
Nemzetisegi Onkormanyzat elnoke tamogatni fogja a nemesszaloki Roma Nemzetisegi
Onkormanyzat munkajat. Szorgalmazni fogja a ket nemzetisegi onkormanyzat kozott az
egyiittmukodesi megallapodas megkoteset.

Orsos Gyorgy:

Oromet fejezi ki, hogy 4 eves kimaradas utan ismet van roma nemzetisegi kepviselet a
telepiilesen. Az elkovetkezo 5 ev munkajahoz jo erot, egeszseget es kitartast kivan.

Ignac Peterne a nemzetisegi onkormanyzat elnoke

Megkoszoni a hozzaszolasokat.
Tovabbi hozzaszolas hianyaban a kozmeghallgatast bezarja.

Miutan egyeb napirend nines, az elnok 19.15 orakor bezarja az (ilest.

K. m. f.

eterne Ignac Peter
elnok j egyzokonyv-hitelesito



Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
9533 Nemesszalok. Rakoczi u. 15.

MEGHIVO

Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Ertesitem, hogy Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata 2014. november 27.-en
18:00 orai kezdettel nyilvanos testuleti lilest es kozmeghallgatast tart.
Az ules helye: Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

N a p i r e n d:

1 ./Nemzetisegi nevelesi-oktatasi feladatot ellato altalanos iskoia felveteli korzetenek
velemenyezese
2.1 Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat modositasa
3./ Egyuttmukodesi megallapodas - Nemesszalok kozseg Onkormanyzataval
47 2014. evi munkaterv
5./ Kozmeghallgatas

Nemesszalok, 2014.11.24.

Ignac Peterne sk.
elnok



MEGHIVO!
* •

A Nemesszaloki Roma Nemzetisegi Onkormanyzat 2014.
november 27-en 18 oral kezdettel kozmeghallgatassal
egybekotott iilest tart.

Az tiles helye: Onkormanyzati Hivatal
Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

Ignac Peterne sk.
RNO elnok



Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

J E L E N L E T I I V

Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
2014. ...:\... .ho <O napjan... .f#$?..6rai kezdettel megtartott

nyilvanos/zart iilesen megjelentekrol.

sorszam
1.
2.

3.

nev
IGNAC PETERNE
GOMBAI ATTILA

ZOLTAN
IGNAC PETER
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elnok

elnokhelyettes
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Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Felado: nemesszalok@gamma.compunet.hu Nemesszal6ki Kozos Onkorrricmyzati Hivatal
[nemesszalok@emw.hu] neveben

Kuldve: 2014. november 18. 8:53
Cimzett: nemesszalok.jegyzo@emw.hu
Targy: FW: A nemzetisegi nevelesi-oktatasi feladatot eliato altalanos iskolak felveteli korzetenek

tervezete - Nemesszalok
Mellekletek: kisero level.pdf; Nemesszaloki roma nemz__6nk.pdf

From: Terray-Sogor Csilla [mailto:terray.csilla@vemkh.gov.hu]
Sent: Monday, November 17, 2014 3:15 PM
To: nemesszalok@emw.hu
Subject: FW: A nemzetisegi nevelesi-oktatasi feladatot eliato altalanos iskolak felveteli korzetenek tervezete -
Nemesszalok

Tisztelt Elnok Asszony/Elnok Ur!
Tisztelt Kor/Jegyzo Asszony/Ur!
Tisztelt Cimzetes F6jegyzo Asszony/Ur!

Mellekelten megkuldom Dr. Vajda Viktoria foigazgato asszony levelet es az annak mellekletet kepezo,
Nemesszalokra vonatkozo, nemzetisegi nevelesi-oktatasi feladatot eliato altalanos iskolak felv£teli korzethatar-
tervezetet.
Felhfvom szives figyelmet, hogy a nemzetisegi onkormanyzat hatarozatat meg kell kuldeni.

Tisztelettel;
Szucs Attila foosztalyvezeto megbfzasabof:

Terray-Sogor Csilla

hatosagi referens
Veszprem Megyei Kormanyhivatal
Oktatasi Foosztaty
8200 Veszprem, Megyehaz ter 1,
tel: 06-88/620-015
fax: 06-88/620-010

Ezen uzenet es annak barmely csatolt anyaga bizairnas. jogi vedelem alatt all a nyilvanos kozfestol vedett Az uzenetet kizaroiag a cimzett, iiietve az a!ta!a
meghataimszottak hasznalhatjak fei. Ha On nem az uzenet cimzettje. ugy kerjuk. hogy telefonon, vagy e-mail-ben ertesitse erro! az uzenet kuidojet es toroije
az uzenetet, valamint annak osszes csatolt rpeliekietet 3 rendszerebc Ha On nem az uzenet cfmzettje, abban az esetben tilos az uzenetet vagy annak
barmely csatoit meliekletet ieniasoinia, eimentenie, az uzenet tanalmat barkive! kozoinie vagy azzai visszaelnie

1 his message and any attachment are confidential and are leqaily privileged mended solely for [he use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorised to receive it. if you are not the intended recipient, please telephone or email the send r and deiete this message and any
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited
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A nemzeti koznevelesrol sz6lo 2011. evi CXC. torveny 50. § (8) es (10) bekezd^se
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

amely letrejott Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata (9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15.)
kepviseleteben eljar Varga Jeno polgarmester - a tovabbiakban: Onkormanyzat,
Masreszrol Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata (9533 Nemesszalok, Rakoczi
u. 15.) kepviseleteben eljar Ignac Peterne elnok - a tovabbiakban: RNO - (a tovabbiakban
egyiitt: felek) kozott alulirott helyen es idoben az alabbi feltetelekkel:

I./ A nemzetisegek jogairol szolo 2011. evi CLXXIX. torveny (a tovabbiakban: Nj. tv.) 80. §
(2) bek. a) pontja es az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban:
Aht.) 27. § (2) bek. felhatalmazasa alapjan az Nj. tv. rendelkezeseinek vegrehajtasa celjabol a
felek jelen megallapodast kotik.

1.1 Az RNO tagjait az onkormanyzat hivatalaban (tovabbiakban: hivatal) es az onkormanyzati
intezmenyekben a telepulesi kepviselokkel azonos jogok illetik meg a nemzetiseg helyzetet
erinto kerdesekben. Az RNO tagja jogosult a roma nemzetiseget erinto onkormanyzati
ugyeket tartalmazo iratokba betekinteni, azokrol a hivatalban jegyzetet, feljegyzest kesziteni,
az iratvedelemre, iratkezelesre vonatkozo szabalyok betartasaval. Az Onkormanyzat
kozvetleniil es illetekes bizottsagai utjan szakmai segitseget nyujt az RNO reszere a
nemzetiseg hagyomanyainak, kulturajanak apolasahoz, sport tevekenysegehez.

3./ A koltsegvetes tervezetenek osszeallitasa elott a jegyzo az RNO tekinteteben annak
elnokevel artekinti a kovetkezo koltsegvetesi evre vonatkozo feladatait, az RNO beveteli
forrasait. A felek az RNO koltsegvetesenek elokeszitesevel es megalkotasaval, valamint a
koltsegvetessel osszeiuggo adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesitesevel az onkormanyzati
hivatal penziigyi iigyintezojet bizzak meg.

4./ Az RNO kotelezettsegvdllaldsdnakpenzugyi ellenjegyzese az alabbiak szerint tortenik:
a) Kotelezettsegvallalas penziigyi ellenjegyzesere a hivatal megfelelo kepesitesii penziigyi
ugyintezoje jogosult.
b) A penzugyi ellenjegyzesre jogosultnak az ellenjegyzest megelozoen meg kell gyozodnie
arrol, hogy:
ba) A jovahagyott koltsegvetes fel nem hasznalt, illetve le nem kotott, a kotelezettsegvallalas
targyaval osszefuggo kiadasi eloiranyzata rendelkezesre all-e, illetve a befolyt vagy varhatoan
befolyo bevetel biztositja-e a fedezetet.
bb) Az eloiranyzat-felhasznalasi terv szerint a kifizetes varhato idopontjaban a fedezet
rendelkezesre all-e.
be) A kotelezettsegvallalas nem serti-e a gazdalkodasra vonatkozo szabalyokat.
c) Amennyiben a kotelezettsegvallalas nem felel meg az eloirtaknak, a penziigyi
ellenjegyzesre jogosultnak errol irasban tajekoztatni kell a kotelezettsegvallalot, illetve a
nemzetisegi onkormanyzat elnoket. Ha a nemzetisegi onkormanyzat elnoke, tajekoztatas
ellenere, a tajekoztatas ellenere irasban penzugyi ellenjegyzesre utasitja az ellenjegyzot, az
koteles az utasitasnak eleget tenni. E tenyrol a nemzetisegi onkormanyzat kepviselo-testiiletet
haladektalanul irasban kell ertesiteni.
d) A penzugyi ellenjegyzes tenyet az ellenjegyzo a kotelezettsegvallalas dokumentuman
,,penzugyi ellenjegyzes" megjelolessel, alairasaval igazolja.



Teljesites igazoldsa:
a) A kiadas teljesitesenek utalvanyozasa elott okmanyok alapjan ellenorizni es igazolni kell a
kiadasok jogossagat, osszegszeruseget, a szerzodes, megrendeles, megallapodas teljesiteset.
b) A teljesites igazolasanak a Kincstar altal szamfejtett szemelyi jellegu juttatasok kifizeteset
kiveve ki kell terjednie valamennyi kiadasra.
c) Teljesites igazolas ellatasara az RNO elnoke, tavollete eseten az elnokhelyettes, mindketto
tavollete, akadalyoztatasa, illetve osszeferhetetlensege eseten az RNO kepviselo-testiiletenek
tagja jogosult
d) Penziigyi teljesitesre benyujtott bizonylat teljesites igazolqjanak a kifizetese jogossagat,
Ssszegszeruseget, a szerzodes, megrendeles, megallapodas, egyeb kotelezettsegvallalas
teljesiteset kell alairasaval igazolnia.
e) Az igazolasi kotelezettseg vegrehajtasat
,,A kiadas teljesitesenek jogossagat, osszegszeruseget, a szerzodes, megrendeles,
megallapodas teljesiteset igazolom" szoveg megjelolesevel es az igazolas idopontjanak
feltuntetesevel kell az arra jogosultnak alairasaval igazolni.
f) A kotelezettsegvallalas alapjan vegzett teljesites megtortentet a szolgaltatasnak megfelelo
mellekletekkel dokumentaltan (szallitolevel, munkalap, felmeresi naplo, miiszaki atveteli
jegyzokonyv, stb. kell igazolni. Az igazolas tortenhet a szamlan, a kifizetesi bizonylaton
kozvetleniil, illetve a teljesitest igazolo kulon nyomtatvanyon.

Ervenyesites:
a) A telj esitesigazolas alapj an az ervenyesitest a hivatal munkatarsa vegzi a helyi
Szabalyzatban foglaltak szerint.
b) Az ervenyesites megtortentet ervenyesitesi zaradekban kell rogziteni, amelynek
tartalmaznia kell az ,,ervenyesitve" megjelolest, az ervenyesites datumat, az ervenyesito
alairasat.
c) Az ervenyesito ellenorzi az osszegszeruseget, a fedezet megletet es azt, hogy a megelozd
ugymenetben a vonatkozo jogszabalyokban, belso szabalyzatokban foglaltakat betartottak-e.
d) Az ervenyesites megtortentet, illetve feladatanak teljesiteset az ervenyesito ervenyesitesi
zaradekkal igazolja.

Utalvdnyozds:
a) A kiadas utalvanyozasa az ervenyesitett okmany alapjan az elnok, illetve az elnokhelyettes,
akadalyoztatasuk, osszeferhetetlenseguk eseten az RNO kepviselo-testiiletenek tagja jogosult.
b) Utalvanyozni keszpenzes fizetesi mod eseten az ervenyesitett penztarbizonylatra ravezetett,
mas esetben kiilon irasbeli rendelkezessel lehet.
c) Az utalvanyon fel kell tiintetni:
- az utalvanyozo keltezessel ellatott alairasat,
- az utalvany szot,
- a koltsegvetesi evet,
- a kotelezettsegvallalas nyilvantartasba veteli szamat,
- a befizeto es a kedvezmenyezett megnevezeset, cimet,
- a fizetes idopontjat, modjat es osszeget,
- a megterhelendo, jovairando bankszamla szamat es megnevezeset.

5./ Az Onkormanyzat a kozsegben elo roma nemzetiseg eletkoriilmenyeinek es anyagi
helyzetenek javitasa erdekeben biztositja, hogy:
- a nemzetisegi onkormanyzat elnoke vagy az altala megbizott onkormanyzati kepviselo
tanacskozasi joggal reszt vegyen a kepviselo-testiileti iileseken,
- az RNO kepviselqje tanacskozasi joggal reszt vegyen a bizottsagok ulesein,



- a tanacskozasi jog gyakorlasanak biztositasahoz az Onkormanyzat hivatala megkiildi az
RNO elnoke reszere azokat az RNO-t erinto eloterjeszteseket.
- az Onkormanyzat biztositja, hogy az RNO napirendi ponthoz kapcsolodo es a megfelelo
id6ben az Onkormanyzathoz benyujtott irasos velemenyet a bizottsagi tagok, valamint a
kepviselok idoben megkapjak.
- az RNO eloterjeszteset, velemenyet a bizottsag es a kepviselo-testulet erdemben targyalja,
illetve a targyalas soran figyelembe veszi,
- meghivas eseten a polgarmester vagy az altala felkert szemely, illetve a telepulesi kepviselo
reszt vehet az RNO rendezvenyein.

67 Az Onkormanyzat figyelemmel kiseri a roma nemzetiseget erinto jogalkotasi
folyamatokat, es barmely szintii (orszagos, megyei, helyi, stb.) jogszabalyi valtozasrol
tajekoztatja az RNO-t a kolcsonosseg elve es gyakorlata alapjan.

77 Az Onkormanyzat a hivatala es a nevelesi intezmenye bevonasaval segitseget nyujt az
RNO reszere a gyermek-es ifjusagvedelem teriileten, a gyermekek eletkorulmenyeinek
allando figyelemmel kiseresevel.

87 Az Onkormanyzat a nemzetisegi Onkormanyzat mukodesi felteteleinek - tisztsegviseloi es
kepviseloi megbizas ellatasanak, valamint az onkormanyzati feladatok ellatasat szolgalo
rendezvenyek megtartasanak - biztositasahoz a nemzetisegi Onkormanyzat reszere biztositja a
Nemesszalok, Rakoczi u. 76. szam alatti onkormanyzati lakast heti 16 oraban.

97 Az Onkormdnyzat az RNO reszere az allam altal biztositott tamogatasi osszegen feliil
kiegeszito tamogatast nem nyujt.

107 A jegyzo vagy megbizottja, az RNO iilesein, amennyiben torvenysertest eszlel, azt az
iilesenjelzi.

117 Az RNO hatekony munkat vegez a roma nemzetiseg tarsadalomba torteno beilleszkedese
erdekeben, ezzel segitve az Onkormanyzat roma nemzetiseggel kapcsolatos politikajat es napi
operativ feladatait. Az Onkormanyzat es az RNO a roma nemzetiseggel kapcsolatos
politikajarol az egyezteto megbeszelesek soran kolcsonosen tajekoztatja egymast.

127 Az RNO segitseget nyujt a nemzetisegi Onkormanyzathoz fordulok szamara, tajekoztatja
oket az Onkormanyzat rendeleteiben foglalt jogaikrol, kotelezettsegeikrol. A hivatal
munkajanak es a nemzetisegi Onkormanyzathoz fordulok jogervenyesitesenek elosegitese
erdekeben a nemzetisegi Onkormanyzat kepviseloi, alkalmazottai az iigyfelek szamara
segitseget nyujtanak az alkalmazott nyomtatvanyok kitoltesehez, mellekletekkel torteno
felszerelesehez, beadvanyok szerkesztesehez.

137 Az RNO palyazatival kapcsolatban a felek az alabbiakban allapodnak meg:
Az RNO palyazatait az elnok, az elnokhelyettes, illetve a kepviselok maguk keszitik el. A
palyazati anyagok osszeallitasa soran kerhetik a hivatal segitseget. Akadalyoztatasuk eseten
azt kello idopontig jelzik, illetoleg megfelelo mas szakemberre javaslatot tesznek. A palyazat
elkeszitesehez az RNO palyazatkeszitqje kozvetleniil, kulso arra alkalmas szakemberhez is
fordulhat.

147 Az RNO a nemzetisegi kozugyek intezese erdekeben jogosult az Onkormanyzatnal es
szerveinel eljarast kezdemenyezni, tajekoztatast kerni, reszukre javaslatot tenni. A



kezdemenyezes joga magaban foglalja a az onkormanyzati fenntartasu (tulajdonban levo)
intezmenyek mukodesevel kapcsolatos, a nemzetiseg jogait serto gyakorlat megsziintetesenek,
egyedi dontes megvaltoztatasanak, visszavonasanak kezdemenyezeset is. Amennyiben az
RNO az Onkormanyzat valamely szervehez fordul kezdemenyezessel, ugy errol egyidejiileg a
polgarmestert is tajekoztatja. Ha a hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo szerv vezetqje a
megkereses targyat illetoen nem rendelkezik hataskorrel vagy illetekesseggel, koteles a
megkeresest 3 napon beliil a hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo szervhez attenni.

157 Az RNO tudomasul veszi es vallalja, hogy az Onkormanyzat donteset igenylo
kezdemenyezeseit ~ a rendkiviili eseteket kiveve - a kepviselo-testiilet uleset legalabb 15
nappal megelozoen eljuttatja a hivatalhoz. Amennyiben a kezdemenyezes onkormanyzati
bizottsag velemenyet is igenyli, ugy az RNO a kezdemenyezeset a kepviselo-testiilet uleset
legalabb 21 nappal megelozoen eljuttatja a hivatalhoz.

167 Az Onkormanyzat koteles a helyi kozneveles, helyi hagyomanyapolas es kultura, az
eselyegyenloseg, tarsadalmi felzarkoztatas, a szocialis ellatas, valamint a kollektiv
nyelvhasznalat kerdeskoreben a roma nemzetisegi lakossagot e minosegeben erinto
onkormanyzati dontes elokeszitese soran beszerezni az RNO egyeterteset, es azt a rendelet-
tervezet, valamint a hatarozat-tervezet keszitese soran figyelembe venni. Ha az RNO a
megkeresesre 30 napon beliil nem nyilatkozik, ugy az egyeterteset megadottnak kell tekinteni.

11.1 Jelen megallapodassal nem erintett kerdesek tekinteteben az Nj. tv., valamint
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testtiletenek rendeletei, hatarozatai es az
RNO hatarozatai az iranyadok.

187 Az egyuttmukodesi megallapodast Nemesszalok Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-
testiilete es Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata Kepviselo-testulete hatarozatlan
idore kotik. Az egyuttmukodesi megallapodast minden ev januar 31. napjaig, altalanos vagy
idokozi valasztas eseten az alakulo ulest koveto 30 napon beliil feliil kell vizsgalni.

A fenti megallapodast felek kepviselteben eljaro szemelyek jovahagyolag alairjak.

Nemesszalok, 2014

Varga Jeno Ignac Peterne
polgarmester elnok
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