
Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 

 

 

Szám:    414/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. február 11-én 18.00 órai 

kezdettel, a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: 

 

Ignác Péterné elnök 

Gombai Attila Zoltán nemzetiségi képviselő 

Ignác Péter nemzetiségi képviselő 

 

Bedő Gábor köztisztviselő – a jegyző megbízásából 

Markos Róbertné meghívott – Pápa Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről 

 

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.  

 

Emlékezteti a képviselőket, hogy az 1/2014. (X.22.) képviselő-testületi határozatban az ülések 

állandó jegyzőkönyv hitelesítőjének Gombai Attila Zoltánt választották meg. 

 

Ezt követően javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat 

tárgyalják meg. 

 

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

elfogadását: 

 

1./ 2015. évi költségvetés 

2./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata - Nemesszalók község Önkormányzatával 

3./ 2015. évi munkaterv  

4./ Vegyes ügyek 

 

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

napirendjét.  

 

 

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a : 
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1./ 2015. évi költségvetés 

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Elmondja, hogy a költségvetés előzetes tárgyalások után került összeállításra. A 

költségvetésben rendelkezésre bocsátott támogatást botrányosan alacsony összegűnek tartja. 

Megjegyezi, hogy erre az évre összesen 165.800 Ft. támogatást kaptak, míg 2010.-ben ez az 

összeg pl. 659.000 Ft. volt.   

 

Röviden kitér azokra a lényegesebb dolgokra, melyből a költségvetés összegállításra került. 

Megkérdezi, hogy kíván-e hozzászólni valaki az elmondottakhoz, s megadja a szót. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szóbeli előterjesztés alapján fogadják el a 

Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését. 

 

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 

1/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Nemesszalók Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bevétel : 165.800 Ft 

 

Kiadás : 165.800 Ft 

Ebből: 

- útiköltség 50.000 Ft 

- programok 65.000 Ft 

- egyéb kiadások 50.800 Ft 

Összesen: 165.800 Ft 

A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.  
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Határidő :  2015. decemrer 31.-ig folyamatos 

Felelős:    Ignác Péterné elnök  

 

 

2./ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata - Nemesszalók község 

Önkormányzatával 
Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Elmondja, hogy a felülvizsgálni kívánt megállapodást 2014.11.27.-én fogadta el a képviselő-

testület. Az eltelt időben semmi olyan nem következett be, amely indokolná a megállapodás 

módosítását.  

 

Indítványozza, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Nemesszalók Község Önkormányzatával a hatályban lévő együttműködési megállapodást - a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. figyelembevételével – változatlan 

formában és változatlan tartalommal hagyja hatályban. 

 

Kéri a képviselők véleményét. 

 

 

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 

2/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesszalók 

Község Önkormányzatával a hatályban lévő együttműködési megállapodást - a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. figyelembevételével – változatlan formában és 

változatlan tartalommal hatályban tartja. 

 

A testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgármestert tájékoztassa. 

  

Határidő:  2015. február 15. 

Felelős:    Ignác Péterné elnök  
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3./ 2015. évi munkaterv 

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Javasolja, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

alkossa meg 2015. évi munkatervét. 

 

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az anyagi lehetőségek nagyon korlátozottak, de 

szükség van stratégia kidolgozására, 2015. évre munkaterv elfogadására. 

 

Javasolja, hogy a 2015. évi munkaterv az alábbiak szerint kerüljön elfogadásra: 

 

2015. február 

 - munkaterv elkészítése 

 - együttműködési megállapodások megkötése, jóváhagyása, 

 - farsangi mulatság 

2015. március 

 - nőnap 

 - szemétszedés 

2015. április 

 - iroda rendberakása 

 - cigány zászló készítés 

2015. május 

 - májusfa állítás 

 - pedagógus nap 

2015. június 

 - májusfa kitáncolása 

 - iskolai évzáró 

2015. július 

 - tábor 

 - szemétszedés 

2015. augusztus 

 - bográcsozás Nagyalásonyban a Ludas tónál 

 - számháború a Somlón 

2015. szeptember 

 - sportnap a Somlószőlősiekkel 

2015. október 

 - nyugdíjas nap 

 - roma nap 

2015. november 

 - családlátogatások 

2015. december 

 - mikulás 

 - adventváró Pápán 

 - közmeghallgatás 

 - évzárás 
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Gombai Attila Zoltán nemzetiségi képviselő 

 

Egyetért az elhangzott javaslatokkal. Támogatja, hogy ezek kerüljenek bele a 2015. évi 

munkatervbe. 

 

 

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 

3/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi 

munkaterve: 

 

2015. február 

 - munkaterv elkészítése 

 - együttműködési megállapodások megkötése, jóváhagyása, 

 - farsangi mulatság 

2015. március 

 - nőnap 

 - szemétszedés 

2015. április 

 - iroda rendberakása 

 - cigány zászló készítés 

2015. május 

 - májusfa állítás 

 - pedagógus nap 

2015. június 

 - májusfa kitáncolása 

 - iskolai évzáró 

2015. július 

 - tábor 

 - szemétszedés 

2015. augusztus 

 - bográcsozás Nagyalásonyban a Ludas tónál 

 - számháború a Somlón 

2015. szeptember 

 - sportnap a Somlószőlősiekkel 

2015. október 

 - nyugdíjas nap 

 - roma nap 

2015. november 

 - családlátogatások 

2015. december 
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 - mikulás 

 - adventváró Pápán 

 - közmeghallgatás 

 - évzárás 

 

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

             

Határidő:  2015. december 31. 

Felelős:    Ignác Péterné elnök  

 

 

4./ Vegyes ügyek 

Előadó: Ignác Péterné elnök 

 

a./ Közbeszerzési terv 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dönteni kell, hogy lesz-e közbeszerzés alá tartozó 

beruházásuk, mert akkor közbeszerzési tervet kell készíteni. A költségvetés ismeretében elég 

abszurd a helyzet, de a törvények alapján kötelező erről dönteni. 

 

Indítványozza, hogy a testület nyilvánítsa ki, hogy 2015. évben nem lesz közbeszerzés alá 

tartozó tevékenység, ezért közbeszerzési terv nem készül.  

 

Szavazást kér a javaslat elfogadásáról.  

 

 

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

határozatot hozza:  

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

4/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évben nem lesz közbeszerzés alá 

tartozó tevékenysége, ezért közbeszerzési tervet nem készít. 

 

 

b./ Megállapodások jóváhagyása 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

Elmondja, hogy az előző ülésen felhatalmazást kapott, hogy Nemesszalók Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata nevében együttműködési megállapodásokat kössön. A mai napig 3 

megállapodás született. Megállapodás köttetett a Pápai Rendőrkapitánysággal, Somlószőlős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzatával. 
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Ismerteti a megállapodásokat (jkv. mellékletei). 

 

Kéri, hogy a képviselő-testület az együttműködési megállapodásokat hagyja jóvá.  

 

 

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

határozatot hozza:  

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

5/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Pápai Rendőrkapitánysággal, 

Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Pápa Városi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzatával megkötött megállapodásokat jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzítettek 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Ignác Péterné elnök  

 

 

c./ Farsang 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

Indítványozza 2015.02.14.-én 8.00 órától egész napos farsangi rendezvény kerüljön 

megrendezésre. Bemutatja az előzetesen elkészített meghívót (jkv. melléklete). Kéri, hogy a 

rendezvényre 50.000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület. 

 

Kéri a véleményeket. 

 

A hozzászólásokból kiderül, hogy az elnök előzetesen már egyeztetett a képviselőkkel. A 

képviselők hozzászólásukban támogatják az indítványt. 

 

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

határozatot hozza:  

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

6/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015.02.14.-én 8.00 órától egész napos 

farsangi rendezvényt tart. A rendezvényre 50.000 Ft-ot biztosít a képviselő-testület 2015. évi 

költségvetéséből. 

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a rendezvény megszervezéséről és megtartásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2015.02.14. 



 8 

Felelős:    Ignác Péterné elnök 

 

  

d./ Újság kiadása 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

Javasolja, hogy időszaki kiadványként 2-3 oldal terjedelemben újságot jelentessenek meg, 

amit minden családhoz juttassanak el. Ebben adjanak számot a munkáról, tájékoztassanak a 

rendezvényekről. Erre 5.000 Ft biztosítását indítványozza. 

 

Kéri a véleményeket. 

 

A hozzászólásokból kiderül, hogy az elnök előzetesen már egyeztetett a képviselőkkel. A 

képviselők hozzászólásukban támogatják az indítványt. 

 

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

határozatot hozza:  

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

7/2015. (II. 11.) RNÖ határozat 

 

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzata időszaki kiadványként 2-3 oldal 

terjedelemben újságot jelentet meg. Az újságban adnak számot a munkáról, tájékoztatnak a 

rendezvényekről. A kiadványra 5.000 Ft-ot biztosít a képviselő-testület 2015. évi 

költségvetéséből. 

 

A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a kiadvány elkészítéséről és terjesztéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Ignác Péterné elnök 

 

  

d./ Tájékoztató 

 

Ignác Péterné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúl időszak mivel telt el. 

 

- Pápán jótékonysági koncerten vettek rész. 

- Szervezett véradáson voltak a Pápai HEMO-ban. 

 

Bejelentette, hogy a közeljövőben Devecserbe mennek jótékonysági koncertre – egy 

daganatos kisfiúért. 



A kepviselo-testiilet 3 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo
hatarozatot hozza:

Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata
8/2015. (II. 11.) RNO hatarozat

Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata Ignac Peterne elnok beszamolqjat az elmult
idoszakrol elfogadja.

Ignac Peterne a nemzetisegi onkormanyzat elnoke

Miutan egyeb napirend nines 19.05 orakor bezarja az ulest.

K. m. f.

Ignac Peterne Gombai Artila Zoltan
elno'k j egyzokony v-hitelesito



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

MEGHIVO

Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Ertesitem, hogy Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata 2015. februar 1 l.-en 18:00
orai kezdettel nyilvanos testiileti iilest es kozmeghallgatast tart.
Az ules helye: Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

N a p i r e n d:

I./ 2015. evi koltsegvetes
2.1 Egyuttmiikodesi megallapodas felillvizsgalata - Nemesszalok kozseg Onkormanyzataval
3./ 2015. evi munkaterv
4./ Vegyes ugyek

Nemesszalok, 2015.02.10.

Ignac Peterne sk.
elnok



Nemesszalok RomaNemzetisegl Onkormanyzata
9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

2015
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EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS

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:

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

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

3./ A koltsegvetes tervezetenek 5sszeallitasa elott a jegyzo az RNO'tekinteteben annak
elnokevel attekinti a kovetkezo koltsegvetesi evre vonatkozo feladatait, az RNO beveteli
forrasait. A felek az RNO koltsegvetesenek elokeszitesevel es megalkotasaval, valamint a
koltsegvetessel osszefuggo adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesitesevel az onkormanyzati
hivatal penztigyi iigyintezqjet bizzak meg.

4./ Az RNO kdtelezettsegvdllaldsdnakpenziigyi ellenjegyzese az alabbiak szerint tortenik:
a) Kotelezertsegvallalas penziigyi ellenjegyze"sere a hivatal megfelelo kepesit^su penztigyi
tigyintezoj e j ogosult.
b) A penztigyi 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 kifizet6s 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 penztigyi
ellenjegyzesre jogosultnak errol irasban tajekoztatni kell a kotelezettsegvallalot, illetve a
nemzetisegi onkormanyzat ehioket. Ha a nemzetisegi onkormanyzat ehioke, tajekoztatas
ellenere, a tajekoztatas ellenere irasban penziigyi ellenjegyzesre utasitja az ellenjegyzot, az
koteles az utasitasnak eleget tenni. E tenyrol a nemzetisegi onkormanyzat kepviselo-testuletet
haladektalanul irasban kell ertesiteni.
d) A penziigyi ellenjegyzes tenyet az ellenjegyzo a kotelezettsegvallalas dokumentuman
,,penztigyi ellenjegyzes" megjelolessel, alairasaval igazolja.



Teljesites igazoldsa:
a) A kiadas teljesitesenek utalvanyozasa elott okmanyok alapjan ellenorizni es igazolni kell a
kiadasok jogossagat, osszegszeriiseget, a szerzodes, megrendele's, megallapodas teljesiteset.
b) A teljesites igazolasanak a Kincstar altal szamfejtett szemelyi jellegii juttatasok kifizeteset
kiveve ki kell terjednie valamennyi kiadasra.
c) Teljesites igazolas eliatasara az RNO elnoke, tavollete eseten az elnokhelyettes, mindketto
tavollete, akadalyoztatasa, illetve osszeferhetetlensege eseten az RNO kepviselo-testiiletenek
tagj a jogosult.
d) Penzugyi teljesitesre benyujtott bizonylat teljesites igazolqjanak a kifizetese jogossagat,
osszegszeriiseget, a szerzodes, megrendeles, megallapodas, egyeb kotelezettsegvalialas
teljesiteset kell alairasaval igazolnia.
e) Az igazolasi kotelezettseg vegrehajtasat
,,A kiadas teljesitesenek jogossagat, osszegszeruseget, a szerzpdes, megrendeles,
megallapodas teljesiteset igazolom" szoveg megelolesevel es az igazolas idopontjanak
feltiintetesevel kell az arra jogosultnak alairasaval igazoliii,
f) A kotelezettsegvalialas alapjan vegzett teljesites megtortentet a szolgaltatasnak megfelelo
mellekletekkel dokumentaltan (szallitolevel, munkalap, felmeresi naplo, muszaki atveteli
jegyzokonyv, stb. kell igazolni. Az igazolas tortenhet a szamlan, a kifizetesi bizonylaton
kozvetleniil, illetve a teljesitest igazolo kiilon nyomtatvanyon.

Ervenyesites:
a) A teljesitesigazolas alapjan az e~rvenyesitest a Mvatal munkatarsa vegzi a helyi
Szabalyzatban foglaltak szerint
b) Az ervenyesites megtortentet ervenyesitesi zaradekban kell rogziteni, amelynek
tartalmaznia kell az ,,ervenyesitve" megjel51est, az ervenyesites datumat, az ervenyesito
alairasat.
c) Az ervenyesito ellenorzi az osszegszerusegeti, a fedezet megletet es azt, hogy a megelozo
iigymenetben a vonatkozo jogszabalyokban, bels6 szabalyzatokban foglaltakat betartottak-e.
d) Az ervenyesites megtortentet, illetve feladatanak teljesiteset az ervenyesfto ervenyesitesi
zaradekkal igazolja.

Utalvdnyozds:
a) A kiadas utalvanyozasa az ervenyesitett olcmany alapjan az elnok, illetve az elnokhelyettes,
akadalyoztatasuk, osszeferhetetlenseguk eseten az RNO kepviselo-testiiletenek tagj a jogosult.
b) Utalvanyozni keszpenzes fizetesi mod eseten az ervenyesitett penztarbizonylatra favezetett,
mas esetbenkiilon irasbeli rendelkezessel lehet. . : ; : ; . ' " . ' : : . "'• " •
c) Az utalvanyon fel kell tiintetni: - :

- az utalvanyozo keltezessel ellatott alairasat;
- az ntalvany szots ... .!,. ,.....,..., : ,
- a koltsegvetesi evet;
- a kotelezettsegvalialas nyilvantartasba veteli szamat,
- a befizeto es a kedvezmenyezett megnevezeset, cimet,
- a fizetes idopontjat, modjat es osszeget, }
- a megterhelendo, jovairando bankszamla szamat es megnevezeset.

57 Az Onkonnanyzat 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 kepvlselo-testuleti iileseken,
- az RNO kepviselqje tanacskozasi joggal reszt vegyen a bizottsagok iilesein,



- a tanacskozasi jog gyakorlasanak biztositasahoz az Onkormanyzat hivatala megkuldi az
RNO elnoke reszere azokat az RNO-t erinto eloterjeszteseket.
- az Onkormanyzat biztositja, hogy az RNO napirendi ponthoz kapcsolodo es a megfelelo
idoben 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 teleptilesi kepviselo
reszt vehet az RNO rendezvenyein.

6./ Az Onkormanyzat figyelemmel kiseri a roma nemzetiseget erinto jogalkotasi
folyamatokat, es barmely szintu (orszagos, megyei, helyi, stb.) jogszabalyi valtozasrol
tajekozta^a az RNO-t a kolcsonosseg elve es gyakorlata alapjan.

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

8./ Az Onkormanyzat a nemzetisegi Onkormanyzat mukodesi felt^teleinek - tisztsegviseloi es
kepviseloi megbizas ellatasanak, valamint az onkormanyzati feladatok ellatasat szolgalo
rendezvenyek megtartasanak — biztosftasahoz a nemzetisegi Onkormanyzat reszere biztositja a
Nemesszalok, Rakoczi u. 76. szam alatti Snkormanyzati lakast heti 16 oraban.

9.1 Az Onkormanyzat az RNO reszere az allam altal biztositott tamogatdsi osszegen felul
kiegeszito tamogatast nem nyujt.

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

11./ 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 kolcsonosentajekoztatjaegymast

12.1 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, alkarmazdttai az iigyfelek szamara
segitseget nyujtanak az alkalmazott nyomtatvanyok kitoltesehez, mellekletekkel tSrteno
felszerelesehez, beadvanyok szerkesztesehez.

137 Az RNO palyazatival kapcsolatban a felek az alabbiakban allapodnak meg:
Az RNO palyazatait az ehiok, az.'eln6khelyettes5 illetve a kepviselok maguk keszitik el. A
palyazati anyagok osszeallitasa soran kerhetik a hivatal segitseget. Akadalyoztatasuk eseten
azt kel!6 idopontig jelzik, illetoleg megfelelo mas szakemberre javaslatot tesznek. A palyazat
elkeszitesehez az RNO palyazatkeszitqje kozvetlentil, kiilso arra alkahnas szakemberhez is
fordulhat.

14./ Az RNO a nemzetisegi koztigyek iatezese erdekeben jogosult az Onkormanyzatnal es
szervernel eljarast kezdemenyezni, tajekoztatast kerni, resziikre javasiatot tenni. A



kezdemenyezes joga magaban foglalja a az onkormanyzati fenntartasu (tulajdonban levo)
intezmenyek miikodesevel kapcsolatos, anemzetisegjogait serto gyakorlat megszuntetesenek,
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 rendeikezo szerv vezetoje a
megkereses targyat illetoen nem rendelkezik hataskorrel vagy illetekesseggel, koteles a
megkeresest 3 napon belul a hataskorrel es illetekesseggel rendeikezo szervhez attenni.

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

167 Az Onkormanyzat koteles a helyi kozneveles, helyi hagyomanyapolas es kultura, az
eselyegyenloseg, tarsadalmi felzarkoztatas, a szociahs 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 tekhiteni.

17./ Jelen megaliapodassal nem erintett kerdesek tekinteteben az Nj. tv., valamint
Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek rendeletei, hatarozatai es az
RNO hatarozatai az iranyadok.

18./ Az egytittmukodesi megallapodast Nemesszalok Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-
testulete es Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata Kepviselo-testiilete hatarozatlan
idore kotik. Az egytittmukodesi megallapodast minden ev januar 31. napjaig, altalanos vagy
idokozi valasztas eseten az alaku!6 ulest koveto 30 napon belul felul kell vizsgalni.

A fenti megallapodast felek kepviselteben eljaro szemelyek jovahagyolag alairjak.

Nemesszalok, 2014. rf



PAPAI NEMESSZALOKI
RENDORKAPITANYSAG ROMA NEMZETISEGI

ONKORMANYZAT

Szam: 19030/1205-̂ /2014. alt

E G Y U T T M U K O D E S I M E G A L L A P O D A S

amely letrejott egyreszt a Papai Rendorkapitanysag (8500 Papa, Szechenyi u. 18.)
kepviseleteben Szappan Csaba r. alezredes rendorkapitany - a tovabbiakban
Rendorkapitanysag - masreszrol

a Nemesszaloki Roma Nemzetisegi Onkormanyzat (9533 Nemesszalok, Rakoczi
u. 15.) kepviseleteben Ignac Peterne elnok - a tovabbiakban: Nemzetisegi Onkormanyzat -
kozott

Az egyuttmukodes celja a Rendorseg es a roma nemzetiseg kozott konfliktus- es eloitelet-mentes
viszony megteremtese, kiemelt figyelemmel a biinmegelozesre, az aldozatta, biinelkovetove,
illetve szenvedelybetegge valas elkeriilesere es az ismeretterjeszto kommunikaciora.

Figyelemmel kiserve a kozbiztonsagra is hato valtozasokat, a Roma Integracio Evtizede
Program Strategiai Tervrol szolo 68/2007. (VI. 28.) OGY hatarozat, az ahhoz kapcsolodo
kormanyzati intezkedesi tervrol szolo 1105/2007. (XII. 27.) Kormanyhatarozat, a
Nemzetisegek jogairol szolo 2011. evi CLXXEX. torveny, az altalanos rendorsegi feladatok
eiiaiasara letrehozott szerv es a roma kisebbsegi onkormanyzatok kozotti egyuttmukodesrol,
kapcsolattartasrol szolo 22/2011. (X.21.) ORFK utasitas, valamint a Rendorsegrol szolo 1994.
evi XXXTV. torveny altal rogzitett kotelezettsegek es jogok menten a Rendorkapitanysag,
valamint a Nemzetisegi Onkormanyzat szorosabb egyuttmukodesre torekszenek.

Az egyuttmukodes szakmai alapja a Veszprem Megyei Rendor-fokapitanysag es Veszprem Megyei
Cigany Kisebbsegi Onkormanyzat altal 2008. november 11-en alairt egyiittmukodesi megallapodas.

Az egyuttmukodes soran a ket szervezet szem elott tartja az etnikai jogok es az emberi
meltosag vedelmet, valamint a kozbiztonsagra kedvezotleniil hato helyi es megyei szintu
tarsadalmi jelensegek egyiittes, koordinalt kezeleset^ a bunmegelozes tarsadalmi es hatosagi
eszkoztaranak az adott jelenseghez, esemenyhez igazitott hasznalatat.

Felek rogzitik, hogy a megallapodasban foglaltak szerint, illetve a letrejott programok,
valamint a kapcsolattartas soran a jogszabalyok es az allami iranyitas egyeb jogi eszkozei altal
meghatarozottak szerint jarnak el.

A Rendorkapitanysag vallalja

1. A megallapodassal kapcsolatban felmerult kerdesek koordinalasa celjabol helyi
osszekoto tisztet jelol ki a Rendorkapitanysag allomanyabol, akinek a szemelyerol, es az
esetleges valtozasokrol folyamatosan tajekoztatja az onkormanyzatot.

2. A rendori intezkedesek hatekonysaganak javitasa erdekeben az allomany reszere
szervezett tovabbkepzesekbe beepiti a ciganysag tortenetevel, eletvitelevel, kulturajaval
foglalkozo tarsadalomtudomanyi ismereteket.



3. A cigany szarmazasu kozepiskolas fiatalok rendorre valasanak elosegitese erdekeben
felhivast tesz kozze, osztalyfonoki orakon vesz reszt, nyilt napokat tart minden tanevben
a vegzos diakok koreben.

4. A ciganysagot erinto buncselekmenyek idoszeru kerdeseirol, valamint az aldozatta es
elkovetove valas elkerulese erdekeben tajekoztatast nyujt a szukseges es ajanlott
magatartasokrol. A tervezett vagy bevezetett intezkedeseirol tajekoztatja a cigany
nemzetisegi onkormanyzat kepviseloit, szukseg eseten donteseihez kikeri velemenyuket.

5. A telepulesen mukodo altalanos iskola azon osztalyaiban, ahol nagyobb letszamban
vesznek reszt az oktatasban cigany tanulok - igeny szerint - bevezeti a DADA
programot, valamint ,,Az Iskola rendore" program kereten beliil bun- es baleset-
megelozesi, aldozatvedelmi, drog-prevencios foglalkozasokat tart.

A Nemzetisegi Onkormanyzat vallalja

6. Tajekoztatja a Rendorkapitanysagot a Nemzetisegi Onkormanyzat kepviseloinek
szemelyerol, elerhetosegerol, az esetleges valtozasokrol.

7. Segitseget nyujt a rendori tovabbkepzeseken a ciganysag tortenetet, kulturajat
bemutato nepismereti eloadasok megszervezeseben az ismeretekkel biro cigany
ertehnisegiek bevonasaval.

8. A rendorseg altal tartando prevencios celu tajekoztato programok megszervezeseben
segitseget nyujt, biztositja a cigany szarmazasu lakossag rendezvenyen valo, minel
nagyobb letszamu reszvetelet.

9. Tajekoztatassal, informaciok atadasaval torekszik a ciganysag koreben kialakult,
rendorseggel szembeni eloiteletek csokkentesere.

A Rendorkapitanysag es a Nemzetisegi Onkormanyzat vallalja

10. A megallapodasban foglaltak figyelemmel kiserese celjabol a helyi osszekoto tiszt es
az onkormanyzat kepviselqje folyamatos munkakapcsolatot tart. Tajekoztatjak
egymast, valamint a telepuleseken mukodo cigany onkormanyzati kepviseloket es a
rendorkapitanysag korzeti megbizottait az aktualis kerdesekrol,

11. Evente kozos munkatervet keszitenek az aktualis feladatok meghatarozasaval,
evenkent ertekelik tevekenysegiiket.

12. A Rendorkapitanysag a ciganysag celzott csoportjai, kiemelten a gyermek-es
fiatalkoruak, valamint fiatal fehiottek szamara - elsosorban az osszekoto tiszt
javaslatai alapjan, a helyi igenyeknek megfeleloen - eloadasokat szervez,
ismeretterjeszt6 anyagokat tesz kozze, az onkormanyzat kapcsolattartqja pedig
vallalja, hogy a rendezvenyeket a ciganysag koreben nepszerusiti, a tajekoztatokat az
erintettekhez eljuttatja.

13. Jelen megallapodas modositasat irasban barmelyik fel kezdemenyezheti, vagy azt
irasbanj harminc napos felmondasi idovel fehnondhatja.

Papa, 2014. december 18.

-*
fy&iS

Szappan Csab^^^ezredes %
Roma Nemze



EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS

Amely letrejott egyreszroi Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata 9533

Nemesszalok, Rakoczi u. 15. (tovabbiakban: RNO) kepviseli Ignac Peterne elnok
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jelen egytittmukodesi megallapodas kereteben vallalja:
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3. A szerzodes felek kozott 6nkentesen jott letre. Felek a szerzodesben rogzitettek szerint

miikodnek egyiitt. A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyv

rendelkezesei az iranyadok. . ; : . .;

4. Jelen szerzodest 2 szamozott oldalbol all, melyet Felek mint akaratukkal mindenben

megegyezot elozetes ertelmezes utcin 2 peldanyban alairnak.
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Amely letrejott egyreszrol Nemesszalok Roma Nemzetisegi Onkormanyzata 9533

Nemesszalok, Rakoczi u. 15. (tovabbiakban: RNO) kepviseli Ignac Peterne elnok
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kozott az alabbi feltetelekkel:
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jelen egyiittmukodesi megallapodas kereteben vallalja:



3. A szerzodes felek kozott onkentesen jott letre. Felek a szerzodesben rogzitettek szerint

mukodnek egyiitt. A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyv

rendelkezesei az iranyadok.

4. Jelen szerzodest 2 szamozott oldalbol all, melyet Felek mint akaratukkal mrndenben

megegyezot elozetes ertelmezes utan 2 peldanyban alairnak.

Kelt: .UUtftMIIGIQh. 2015...
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