
FÜLESD TELEPÜLÉSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATképviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökétől

90-2/2011/F.
Fülesd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  2011. május 16-án megtartott nyilvános 
ülésének 

1) jegyzőkönyve,
2) tárgysorozata,
3) határozatai: 7/2011. (V.16.) CKÖ határozatok.

Tárgysorozat

Tsp. Napirend Előadó

1. Előterjesztés  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
módosítására.

Tóth Jenő
CKÖ elnöke

2. Egyéb aktuális kérdések. Tóth Jenő
CKÖ elnöke

Fülesd, 2011. május 16.

Tóth Jenő
C.K.Ö. elnöke
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Jegyzőkönyv

Készült:  Fülesd Települési  Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete  2011. május 16-án 9.00 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Ifjúsági Klub (4964 Fülesd, Kis u. 4.)

Jelen vannak:

1. Tóth Jenő,

2. Tóth Elemér,

3. Pisák Pál Lajosné képviselők.

Távolmaradását bejelentette:

1. Tóth Csaba.

Tanácskozási joggal jelen van:

1. Dr. Birta Zsuzsanna Körjegyző,

2. Márton László Polgármester.

Tóth Jenő elnök köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  mivel  4 
képviselőből 3 jelen van. 

Tóth  Jenő  elnök ismerteti,  hogy  a  Nektv.  30/F.  §  (2)  bek.  alapján  a  képviselő-testület 
jegyzőkönyvét az elnök és a testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 
Indítványozza,  hogy a képviselő-testület  jelölje ki  Pisák Pál Lajosné képviselőt  a jegyzőkönyv-
hitelesítés feladatainak ellátásával. 
Megkéri a képviselő-testületet,  hogy aki egyetért azzal, hogy Pisák Pál Lajosné legyen a cigány 
kisebbségi önkormányzat jegyzőkönyv-hitelesítője az ülésen, az kézfelemeléssel szavazzon. 
Az elnök megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal  Pisák Pál Lajosnét 
képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölte. 

Indítványozza a meghívó szerinti napirend elfogadását. A képviselő-testület az ülés napirendjéről 
vita nélkül döntött.  Az Önkormányzat 3 egyhangú igen szavazattal napirendjét a következők 
szerint állapítja meg:

Tsp. Napirend Előadó
1. Előterjesztés  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 

módosítására.
Tóth Jenő

CKÖ elnöke
2. Egyéb aktuális kérdések. Tóth Jenő
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CKÖ elnöke
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A napirend tárgyalása:

Tsp. Napirendi pont Előadó
1. Előterjesztés  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 

módosítására.
Tóth Jenő

CKÖ elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Tóth Jenő CKÖ elnöke:

Szóban  is  ismerteti  az  írásban  kiadott  előterjesztést.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valamelyik 
képviselőnek kérdése, hozzászólása.

Dr. Birta Zsuzsanna Körjegyző:

Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat  tervezete a hatályos törvényi  előírásoknak 
megfelelően készült el. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, működése és gazdálkodása során a 
törvényi feltételek betartására. 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tóth Jenő CKÖ elnök:

Felteszi  szavazásra  az  első  napirendi  pontot.  Megkéri  képviselő-társait,  hogy  kézfelemeléssel 
szavazzanak az előterjesztés tárgyában. A képviselő-testület vita nélkül döntött.

A Fülesd Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 egyhangú igen  
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A  F Ü L E S D  T E L E P Ü L É S I  C I G Á N Y  K I S E B B S É G I 
Ö N K O R M Á N Y Z A T  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

7 / 2 0 1 1 .  ( V .  1 6 . )  C K Ö .  s z á mú  h a t á r o z a t a  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁRÓL. 

Fülesd Települési Cigány Kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete:

1. Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 25. § és 30/C. § (3) 
bek. a) pontja alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 

2. A 2/2007. (II. 14.) CKKT. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: CKÖ elnöke
Határidő: 2011. január 15.

Fülesd, 2011. május 16.
Tóth Jenő

CKÖ elnöke
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Bevezető

A kisebbségi önkormányzat  a nemzeti  és etnikai  kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény (továbbiakban: Nektv.) 25. §-a és 30/C. § (3) bekezdése a) pontja alapján saját,  át nem 
ruházható hatáskörben alakítja ki szervezetét és állapítja meg működésének részletes szabályait. 

A szervezeti és működési szabályzatot az alakuló ülést követő 3 hónapon belül kell megalkotnia a 
kisebbségi önkormányzatnak. (Nektv. 25. § a) pont)
A szervezeti  és  működési  szabályzatot  (továbbiakban:  Szabályzat)  a  Nektv.  30/F.  §  -a  alapján 
határozattal  kell elfogadni.  A Szabályzat  elfogadásához a megválasztott  képviselők több, mint a 
felének egybehangzó szavazata – minősített  többségű szavazat – szükséges. (Nektv. 30/H. § (3) 
bek.)
A Nektv. 6/A. § szerinti értelmező rendelkezések határozzák meg a kisebbségi közügy fogalmát:
1. kisebbségi közügy:
a)  az e  törvényben biztosított  egyéni  és közösségi  jogok érvényesülése,  a kisebbséghez tartozók  
érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a  
kisebbségek kulturális autonómiájának a kisebbségi önkormányzatok által történő megvalósítása és  
megőrzése  -  érdekében  a  kisebbségekhez  tartozók  meghatározott  közszolgáltatásokkal  való  
ellátásával,  ezen  ügyek  önálló  vitelével  és  az  ehhez  szükséges  szervezeti,  személyi  és  anyagi  
feltételek megteremtésével összefüggő ügy,
b)  a  közhatalmat  gyakorló  állami  és  helyi  önkormányzati  szervekben,  továbbá  a  kisebbségi  
önkormányzati szervekben való kisebbségi képviselethez és mindezek szervezeti, személyi és anyagi  
feltételeinek biztosításához kapcsolódó ügy.

I. Fejezet

A Nektv. 6/A. § (1) bek. 2. pontja szerint:  kisebbségi önkormányzat: a törvényben meghatározott  
közszolgáltatási  feladatokat  ellátó,  testületi  formában  működő,  jogi  személyiséggel  rendelkező,  
demokratikus  választások  útján  e  törvény  alapján,  külön  törvény  által  meghatározott  eljárási  
rendben  létrehozott  szervezet,  amely  a  kisebbségi  közösséget  megillető  jogosultságok  
érvényesítésére,  a  kisebbségek  érdekeinek  védelmére  és  képviseletére,  a  kisebbségi  közügyek  
települési, területi (megyei, fővárosi) vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre.

A testület létrejöttének módja:
A kisebbségi önkormányzati képviselők általános választása során a kisebbségi közügy ellátására 
megválasztott 4 képviselőből létrejövő testület.

A kisebbségi önkormányzat neve: Fülesd  Települési  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat
A kisebbségi önkormányzat rövidített neve: CKÖ
A kisebbségi önkormányzat székhelye: 4964 Fülesd, Kis u. 22.

I. Fejezet
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1. A kisebbségi önkormányzat jogállása (Nektv. 24/B. §)
a) A  kisebbségi  önkormányzati  jogok  a  kisebbséghez  tartozó  választópolgárok  közösségét 

illetik  meg,  akik  jogaikat  törvényben  meghatározott  módon,  választott  képviselőik  útján 
gyakorolják.

b) A kisebbségi önkormányzat jogi személy.
A hatáskörök a testületet illetik meg. 
A kisebbségi önkormányzatot az elnök képviseli.

A  kisebbségi  önkormányzat  hatáskörének  jogszerű  gyakorlását  a  bíróság  védi, 
jogszabálysértő döntését bíróság bírálhatja felül. (Nektv. 24/C. §) 

2. Feladata
a) Kötelező  feladata:  a törvény által  kötelezően előírt  feladatok ellátása különösen:  (Nektv. 

30/A. § (1) bek.)
 a saját kezdeményezésre a helyi önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör 

ellátása,
 saját  kezdeményezésre  más  kisebbségi  önkormányzat  által  átruházott  feladat-  és 

hatáskör ellátása.
 Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározása,
 Vagyonhasználat szabályozása,
 költségvetés, zárszámadás, gazdálkodást érintő döntések elfogadása.

b) Önként  vállalt  feladatok:  a  cigány  etnikum  kulturális  hagyományainak  ápolása  a 
rendelkezésre álló források keretei között. 

3. Hatásköre
A települési  kisebbségi  önkormányzat  -  jogszabályi  keretek  között  -  saját  hatáskörében  
határozza meg:
a) szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül,
b)  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  nevét,  jelképeit,  kitüntetéseit,  továbbá  ezek  
odaítélésének feltételeit és szabályait,
c) az általa képviselt kisebbség helyi ünnepeit,
d)  a  törzsvagyon  körét,  kizárólagos  rendelkezése  alatt  álló  vagyona  használatának  
szabályait,
e) intézmény alapítását, átvételét és fenntartását,
f) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt,
g) önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást,
h) pályázat kiírását,
i) ösztöndíj alapítását,
j) a helyi önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,
k)  a  helyi  önkormányzat  rendeletében  költségvetését,  zárszámadását,  a  települési  
önkormányzat által rendelkezésére bocsátott források felhasználását,
l) műemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését,
m) részt vesz a helyi bíróságok ülnökeinek választásában. (Nektv. 25. §)

Hatáskör átruházás
A kisebbségi önkormányzat  testülete a feladat-  és hatáskörét szerveire (elnök, bizottság), 

valamint – törvényben meghatározottak szerint – társulására átruházhatja. A testületnek határozatot 
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kell  hoznia a feladat-,  illetve hatáskör  átruházásról.  A hatáskör gyakorlásához utasítást  adhat,  a 
hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. 

Nektv. 30/C. §  (1) A települési kisebbségi önkormányzat testülete a feladat- és hatáskörét a  
szerveire  (elnök,  bizottság),  valamint  -  törvényben  meghatározottak  szerint  -  társulására  
átruházhatja.
(2)  A  települési  kisebbségi  önkormányzat  a  szerveire  (elnök,  bizottság)  átruházott  hatáskör  
tekintetében  utasítást  adhat  a  hatáskör  gyakorlásához,  és  e  hatáskört  visszavonhatja.  Az  
átruházott hatáskör tovább nem ruházható át.
(3) A települési kisebbségi önkormányzat az át nem ruházható feladat- és hatáskörében dönt:
a) szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról vagy felülvizsgálatáról, módosításáról  
az alakuló ülést követő 3 hónapon belül,
b)  költségvetéséről,  zárszámadásáról,  a  települési  önkormányzat  vagyonán  belül  a  részére  
elkülönített vagyon használatáról,
c)  a  helyi  önkormányzat  által  rendelkezésére  bocsátott  források  tervezéséről  és  
felhasználásáról,
d) intézmény alapításáról, átvételéről, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény vezetőjének  
kinevezéséről, felmentéséről,
e)  a helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvett feladattal kapcsolatos  
megállapodás megkötéséről,
f) gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozásáról, megszüntetéséről és az ezekben való  
részvételről,
g) önkormányzati társulás létrehozásáról és az ilyen társuláshoz való csatlakozásról,
h) érdek-képviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, más szervezettel  
való együttműködési megállapodás megkötéséről,
i) elnökének, elnökhelyettesének megválasztásáról,
j) bizottság létrehozásáról,
k) a törzsvagyona körének meghatározásáról,
l) az ülnökök megválasztásáról,
m) az olyan ügyben, amely a törvény szerint az át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A testület hatáskört nem ruház át az elnökre, bizottságára.

II. Fejezet

A kisebbségi önkormányzat és szervei feladat-, és hatásköreik meghozatala útján gyakorolják. A 
képviselő-testület és bizottságai testületként működnek, döntéseiket ülésen hozzák. 

1. A kisebbségi önkormányzat testülete
A kisebbségi  önkormányzati  feladat-  és  hatáskörök  a  Nektv.  24/B.  §  (2)  bekezdése  alapján  a 
testületet illetik meg. 

2. A kisebbségi önkormányzat szerve, a bizottság
A Nektv. 30/L. § (1) bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzat testülete bizottságot 
(bizottságokat)  hozhat  létre.  A  bizottság  tagjainak  legalább  fele  a  települési  kisebbségi 
önkormányzat képviselője.
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A bizottság elnökét és tagjai közül egy főt a települési kisebbségi önkormányzati képviselők közül 
kell  választani.  A  települési  kisebbségi  önkormányzat  elnöke  és  elnökhelyettese  nem  lehet  a 
bizottság elnöke, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke a bizottság tagja sem. A bizottság 
tagjainak száma legfeljebb 3 fő.
A bizottságnak nem képviselő tagjai is lehetnek, akiknek megválasztásuk után esküt kell tenniük. 
A bizottság megalakításához minősített többséggel hozott határozat szükséges. (Nektv. 30/H. § (3) 
bek.)
A bizottság tagjainak megválasztása zárt  ülésen, nyílt  vagy titkos szavazással történhet.  (Nektv. 
30/G. §)

A testület bizottságot nem hoz létre. 

III. Fejezet

1. A testület működése

A kisebbségi önkormányzat testülete alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 
Az alakuló ülés rendjét a Nektv. 30/D. §-a határozza meg. 

a) Alakuló ülés
A  kisebbségi  önkormányzat  alakuló  ülését  a  helyi  választási  bizottság  elnöke  hívja  össze  a 
választást  követő 15 napon belüli  időpontra.  Az alakuló ülést a legidősebb települési  kisebbségi 
önkormányzati képviselő, a korelnök vezeti.
Megbízatása addig tart, amíg a testület tagjai közül meg nem választja a társadalmi megbízatású 
elnököt.  Az  alakuló  ülésen  választják  meg  az  elnök  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  a 
szintén társadalmi megbízatású elnökhelyettest is.
A társadalmi megbízatású tisztségviselők választási rendjére a Nektv. 30/E. § (3) bekezdését kell 
alkalmazni. 

A települési  kisebbségi  önkormányzati  képviselők  az  alakuló  ülésen  anyanyelvükön,  magyarul, 
illetőleg mindkét nyelven esküt tesznek. 
Az eskü szövegét a Nektv. 67. §-a az alábbiak szerint határozza meg:

„Én ......................................... (név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény  
szerinti ...................................... (kisebbség megjelölése) kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy  
képviselői  tisztségem  ellátása  során  kisebbségi  közösségemhez  hű  leszek,  az  Alkotmányt  és  a  
jogszabályokat  megtartom,  a  tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm,  munkám  során  választóim  
akaratához  híven,  lelkiismeretesen  járok  el,  minden  igyekezetemmel  a  ......................................  
kisebbség (kisebbség megjelölése) anyanyelvének, hagyományainak,  kultúrájának a megőrzésén és  
fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”

Az eskü megtörténtéig a képviselők nem gyakorolhatják jogaikat, vagyis  nem vehetnek részt az 
önkormányzat munkájában. 
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b) Rendes ülés
A  kisebbségi  önkormányzat  képviselő-testület  évente  legalább  négy  ülést  tart.  Ezen  felül  a 
kisebbségi testület szükség szerint ülésezhet. (Nektv. 30/E. § (1) bek.)

A  települési  kisebbségi  önkormányzat  testülete  évente  legalább  egyszer  közmeghallgatást  tart. 
(Nektv. 30/I. §)

c) Rendkívüli ülés

Az elnök köteles  összehívni  az ülést,  ha azt  a kisebbségi  önkormányzati  képviselők több, mint 
egyharmada indítványozza. Azaz az indítványt legalább két képviselőnek kell benyújtania. 
Az elnök ezen felül saját hatáskörben is összehívhatja a rendkívüli ülést, ha úgy ítéli meg, hogy 
olyan kérdésben kell dönteni, amellyel a következő ülés időpontja nem várható meg. 
A kisebbségi testület  rendes ülésén eseti  jelleggel  is  hozhat  határozatot  rendkívüli  ülés későbbi 
időpontjában történő megtartásáról. 

2. A testületi ülés összehívása
A kisebbségi önkormányzat ülését az elnök hívja össze és vezeti. (Nektv. 30/E. § (1) bek.)
Az elnöki  tisztség betöltetlensége,  vagy tartós akadályoztatása esetén az ülést  az elnökhelyettes 
hívja  össze,  és  vezeti.  Az  elnöki  és  elnökhelyettesi  tisztség  betöltetlensége  vagy  tartós 
akadályoztatása esetén az ülést a legidősebb képviselő (korelnök) hívja össze és vezeti.

A rendes ülést az elnök írásos meghívó küldésével, 5 nappal az ülés előtt hívja össze.
A meghívó kötelező tartalma:

 Az ülés helye, ideje
 Tervezett napirendi pontok, és azok előadói
 Kapcsolódó írásos előterjesztések

Az  előterjesztéseknek  tartalmaznia  kell  mindazon  tényeket,  adatokat,  információkat,  melyek  a 
megalapozott döntéshez szükségesek.
A meghívót az elnök írja alá.

A meghívót állandó jelleggel meg kell küldeni:
 kisebbségi képviselőknek,
 mindenkori körjegyzőnek
 mindenkori polgármesternek.

A  meghívót  meg  kell  küldeni  a  költségvetés  és  zárszámadás  tárgyalásakor  a  Körjegyzőség 
gazdálkodási ügyintézőjének.
A  meghívót  fentieken  túl  eseti  jelleggel  meg  kell  küldeni  az  egyes  napirendi  pontokhoz 
kapcsolódóan a tárgyban érintett személyeknek. 

A  meghívók  kiküldésével  egyidejűleg  gondoskodni  kell  annak  kihirdetéséről  is,  mely  a 
hirdetőtáblán való kifüggesztéssel történik. 
A körjegyző illetve – akadályoztatása esetén - megbízottja részvétele a kisebbségi önkormányzat 
ülésén kötelező. 
A jegyző köteles jelezni a települési kisebbségi önkormányzat testületének, illetőleg az elnöknek, ha 
döntéseiknél jogszabálysértést észlel. (Nektv. 30/H. § (4) bek.)
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A rendkívüli  ülést az elnök írásos meghívóval  vagy szükség esetén annak mellőzésével szóban, 
vagy telefonon hívja össze az ülést kezdete előtt legalább egy nappal. 
A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt olyan tartalommal kell megfogalmazni, hogy 
abból egyértelműen kiderüljön a rendkívüli ülés összehívásának szükségessége. Tartalmaznia kell a 
rendelkezésre álló összes adatot, tényt, információt, és az összehívás indokoltságát. Az indítványt 
írásban két példányban kell  az elnökhöz benyújtani.  Az elnök a rendkívüli  ülést  3 napon belül 
köteles összehívni. 

3. A testületi ülés nyilvános vagy zárt
A kisebbségi önkormányzat ülése fő szabályként nyilvános (Nektv. 30/E. § (2) bek.)
Az ülés helye az Ifjúsági Klub (4964 Fülesd, Kis u. 4.), ahová a választópolgárok is be tudnak jutni. 
A nyilvánosság kizárásával tartható kisebbségi önkormányzati ülések eseteit a törvény felsorolja. A 
kisebbségi önkormányzatnak zárt ülést kell tartania:

 választás,
 kinevezés,
 felmentés,
 vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása,
 fegyelmi eljárás megindítása,
 fegyelmi büntetés kiszabása és 
 állásfoglalást igénylő személyi  ügy tárgyalása, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 

egyezik bele, továbbá az 
 összeférhetetlenségi 
 kitüntetési ügyekben, valamint ha 
 törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja. (Nektv. 30/E. § (3) bek.)
 a testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sért. (Nektv. 30/E. § 

(4) bek.)

Személyi ügy tárgyalása önmagában nem jogosítja fel a testületet arra, hogy zárt ülést tartson, csak 
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
Amennyiben  törvény nyilvános  tárgyalás  tartását  az  érintett  beleegyezéséhez  köti,  a  kisebbségi 
önkormányzat beszerzi a beleegyező nyilatkozatot, és ennek alapján nyilvános ülésen tárgyalhatja 
meg az ügyet, vagy ennek hiányában köteles a napirendi pontot zárt ülésen megvitatni. 

Kisebbségi önkormányzat zárt ülésén a kisebbségi önkormányzat tagjain kívül a jegyző, továbbá 
meghívása  esetén  az  érintett  és  a  szakértő  vehet  részt,  illetőleg  az,  akinek  meghívását  törvény 
kötelezővé teszi. (Nektv. 30/E. § (5) bek.)

1. A tanácskozás rendje
 Az ülés megnyitása
 Határozatképesség megállapítása
 Az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület szavazással, vita nélkül fogad el,
 Az elnök javaslatára a testület jegyzőkönyv-hitelesítőt választ, aki az elnökkel együtt aláírja 

az ülésről készült jegyzőkönyvet,
 A napirend tárgyalása,
 Az ülés berekesztése.

A napirend tárgyalásának rendje
47



 Az  elnök  szóban  is  ismerteti  a  meghívóval  kiküldött  előterjesztéseket.  Ismerteti  azon 
tényeket,  adatokat,  információkat,  melyeket  az  írásban  kiadott  előterjesztések  nem 
tartalmaznak. Ismerteti döntési javaslatát.

 Vitát nyit az előterjesztés felett.
 A  vita  során  a  képviselők  kérdéseiket,  hozzászólásaikat  megfogalmazhatják,  döntési 

javaslatra vonatkozó módosító indítványokat terjeszthetnek szóban vagy írásban a testület 
elé. Hozzászóláskor a szó megadása, megtagadása, megvonása az elnök feladata. 

 Hosszúra nyúlt vita esetén az elnök a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.
 Az elnök a vitát lezárja.
 Módosító indítványokat a testület szavazással fogadhatja el.
 A  módosításokkal  egybefoglalt  döntési  javaslatról  az  elnök  végszavazással  döntet  a 

testülettel.
 Az elnök folyamatosan felügyeli az ülés során a rend fenntartását.
 Az  elnök  gondoskodik  az  ülés  teljes  ideje  alatt  a  határozatképesség  fenntartásáról. 

Határozatképtelenség megállapítása esetén az ülést felfüggeszti.
 Az elnök tárgyalási szünetet rendelhet el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmények 

felmerülésekor azt meghatározott időre félbeszakíthatja, berekesztheti.

2. A döntéshozatal szabályai

A települési kisebbségi önkormányzat döntése a határozat. (Nektv. 30/F. § (1) bek.)
A  kisebbségi  képviselők  akkor  hozhatnak  kisebbségi  önkormányzati  döntést,  ha  ülésük 
határozatképes. 
A kisebbségi testület akkor határozatképes, ha a kisebbségi képviselők több, mint fele jelen van. A 
határozatképességet az elnök állapítja meg az ülés megnyitását követően. (Nektv. 30/H. § (1) bek.)
A  Nektv.  30/H.  §  (2)  bekezdése  alapján  döntéshozatalból  kizárható  az,  akit  vagy  akinek 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét. 
A  kizárásról  az  érintett  képviselő  kezdeményezésére  vagy  bármely  más  települési  kisebbségi 
önkormányzati  képviselő  javaslatára  a  testület  dönt.  A  kizárt  képviselő  a  határozatképesség 
szempontjából jelenlévőnek minősül.

A Nektv. 6/A. § (2) bekezdés e) pontja szerint hozzátartozó:
 egyenesági rokon,
 egyenesági rokon házastársa,
 testvér,
 házastárs,
 élettárs.

Döntést  –  határozatot-  a  kisebbségi  képviselők  szavazás  útján  hozhatnak.  A  szavazásban  a 
települési  kisebbségi  önkormányzati  képviselők  vehetnek  részt.  A  szavazás  általában  nyílt, 
kézfelemeléssel történik. 
Titkos  szavazás  azon  esetekben  tartható,  amikor  egyébként  zárt  ülés  elrendelésére  is  lehetőség 
nyílna. 

Titkos szavazás bonyolítása:
A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik. A titkos szavazást szavazatszámláló 
bizottság  bonyolítja  le.  A  titkos  szavazásról  és  a  szavazás  eredményéről  jegyzőkönyvet  kell 
készíteni, mely az ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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A szavazatszámláló bizottság három tagú, tagjait a képviselők alkothatják. A tagok személyére az 
elnök tesz javaslatot, melyről a testület döntést hoz. 

Név  szerinti  szavazást  a  jelen  lévő  képviselők  több  mint  fele  kezdeményezheti  a  kisebbségi 
önkormányzat ülésén. (Nektv. 30/G. §)
Név szerinti szavazást a Nektv. 30/J. §-a ír elő, a képviselő-testület megbízatása előtti feloszlásának 
kimondásához.  A döntés  fontossága  miatt  a  név  szerinti  szavazás  mellett  minősített  többség is 
szükséges.
Az elnök – névsor szerinti sorrendben – szavazásra hívja fel a jelenlévő képviselőket, akik szóban 
közlik, hogy igennel vagy nemmel szavaznak, illetőleg tartózkodnak a szavazástól. A jegyzőkönyv 
ekkor név szerint tartalmazza a leadott szavazatokat. 
A szavazásra bocsátott határozati javaslatot az elnök terjeszti a képviselők elé. Az elfogadáshoz a 
jelen  lévő  települési  kisebbségi  önkormányzati  képviselők  több  mint  a  felének  igen  szavazata 
szükséges. (egyszerű többség)

A Nektv. meghatározza azokat az eseteket, melyekben a határozatot minősített többséggel, azaz a 
megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó szavazatával kell meghozni:

 A testület át nem ruházható feladat- és hatáskörében (Nektv. 30/C. § (3) bek.)
 A kisebbségi  önkormányzat  testülete  megbízatásának  lejárta  előtti  feloszlásához  (Nektv. 

30/J. §)
 Az elnök sorozatos törvénysértő tevékenysége miatti kereset benyújtásához (Nektv. 30/P. §)
 A kisebbségi önkormányzat tulajdonosi döntéseihez (Nektv. 60. § (1) bek.)
 Vagyonnal való gazdálkodáshoz (Nektv. 30/A. §)

Fentieken túl az Szabályzat nem határoz meg olyan tárgyköröket, melyekben minősített többséggel 
meghozható csak meg a döntés.

3. Közmeghallgatás
A Nektv. 30/I. §-a kimondja,  hogy a kisebbségi önkormányzat  testületének évente legalább egy 
alkalommal közmeghallgatást kell tartania. 
A közmeghallgatáson a kisebbségi önkormányzat testülete tagjainak határozatképes számban jelen 
kell lenniük.
A  közmeghallgatás  egy  nyilvános  képviselő-testületi  ülés,  amelyen  a  kisebbségi 
önkormányzatoknak  lehetőségük  nyílik  arra,  hogy  beszámoljanak  a  lakosságnak  a  kisebbségi 
önkormányzat  tevékenységéről,  működéséről,  pénzügyi  helyzetéről,  gazdálkodásukról, 
megismertetik  a  jövőre  vonatkozó  hosszabb,  illetve  rövidebb  távú  terveiket,  célkitűzéseiket.  A 
választópolgárok  közérdekű  bejelentést  tehetnek,  kérdést,  véleményt,  javaslatot  mondhatnak  a 
kisebbségi önkormányzat munkájáról, a közügyek intézéséről.

A közmeghallgatást  az  elnök hívja  össze  az ülés  előtt  legalább 5 nappal.  Az összehívás  írásos 
meghívóval  történik.  A meghívó  megküldésével  egyidejűleg  meg  kell  hirdetni  a  Körjegyzőség 
hirdető tábláján. 
A meghívót meg kell küldeni:

 kisebbségi képviselőknek,
 körjegyzőnek,
 polgármesternek.

A közmeghallgatás rendje:
 A közmeghallgatás megnyitása
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 Határozatképesség megállapítása
 Az elnök beszámolója
 Választópolgárok kérdései, bejelentései, véleményei, javaslatai.
 Konzultáció.
 A közmeghallgatás berekesztése.

A  közmeghallgatásról  a  testületi  ülésnél  megfogalmazottaknak  megfelelően  jegyzőkönyvet  kell 
készíteni. 

4. A testületi ülés jegyzőkönyve

A kisebbségi önkormányzat üléséről jegyzőkönyv készül. A zárt ülésről külön kell jegyzőkönyvet 
készíteni.  A továbbiakban a zárt  ülés jegyzőkönyvét  – mellékleteivel  együtt  – a nyilvános ülés 
jegyzőkönyveitől elkülönítetten kell kezelni.

A kisebbségi önkormányzat üléséről a jegyzőkönyv kizárólag magyar nyelven készül. 

A jegyzőkönyv tartalma:
 A határozatképességet meg kell állapítani, és az ülés teljes időtartama alatt biztosítani kell,
 a testületi ülésen jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani a képviselők közül, aki az ülésről 

készült jegyzőkönyvet az elnökkel együtt aláírja,
 a  tárgyalandó  napirendet  elő  kell  terjeszteni,  melyet  a  testületnek  el  kell  fogadni,  ezt  a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell,
 a  napirendek  tárgyalásánál  az  előterjesztést  vagy  ismertetni  kell,  vagy  utalni  kell  a 

jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli előterjesztésre – melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik,
 tartalmaznia kell a hozzászólásokat, a szavazás arányát és a döntést határozati formában.

A  jegyzőkönyv  elkészítéséről  a  Nektv.  30/F.  §  (2)  bekezdés  rendelkezése  alapján  az  elnök 
gondoskodik. 
A jegyzőkönyv tartalmáért a kisebbségi önkormányzat elnöke, illetve a hitelesítésére – a kisebbségi 
testület által a tagjai közül kijelölt – képviselő felel, akik a jegyzőkönyvet aláírják. 
Az elkészült jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a jegyzőnek, aki 5 
napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. (Nektv. 30/F. § (2) bek.)

A nyilvánosság érvényesülése érdekében a választópolgárok betekinthetnek a kisebbségi testület 
üléseinek jegyzőkönyveibe, ide értve azok mellékleteit is. Kivételt képeznek a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvek.  A  zárt  ülés  jegyzőkönyvébe  a  választópolgárok  nem  tekinthetnek  be.  Kivétel: 
biztosítani kell annak az adatnak a megismerését, amelyet  zárt ülés jegyzőkönyvében rögzítettek 
ugyan, de az adatvédelmi törvény szerint közérdekűnek, vagy közérdekből nyilvánosnak minősül.

5. A testület határozatának jelölése
A határozatok száma naptári  évenként 1-gyel  kezdődnek, az év feltüntetése után a testületi  ülés 
időpontja, majd a kisebbségi önkormányzat rövidített neve szerepel a határozatok jelölésében. 
A kisebbségi önkormányzat minden döntését határozati formába kell foglalni. 
Ha a megelőző ciklusban is működött kisebbségi önkormányzat és a választások útján újra alakul 
ugyanaz  az  etnikai,  vagy nemzetiségi  kisebbséghez  tartozó  kisebbségi  önkormányzat,  akkor  az 
alakuló ülésen hozott határozatokat folyamatosan kell számozni.
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1. A határozatok kihirdetésének módja
A  kisebbségi  önkormányzat  határozatait  a  Körjegyzőség  hirdetőtábláján,  valamint  a 
www.fulesd.hu-n – az önkormányzat hivatalos honlapján- teszi közzé. 

IV. Fejezet

1. A képviselők jogállása

A képviselő  tagja  a  kisebbségi  önkormányzat  testületének,  kisebbségi  ügyekben  az  adott  helyi 
kisebbség érdekeit képviseli,  részt vesz a döntések előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás 
szervezésében. 
A képviselő megbízás alapján képviselheti a települési kisebbségi önkormányzat testületét. (Nektv. 
30/K. § (3) bek. c) pont)
A képviseletre a testület határozatban adhat megbízást. Megbízatás csak konkrét feladatra szólhat. 
A  képviselő  jogai  és  kötelezettségei  megválasztásával  keletkeznek  és  megbízatásának 
megszűnésével  szűnnek meg.  A képviselő  jogait  az  eskü letételéig  nem gyakorolhatja.  (Nektv. 
30/D. § (3) bek.)
A  képviselőt  alapvető  jogaihoz  kapcsolódva  megilleti  a  testületi  ülésen  való  megjelenés,  a 
hozzászólás  és  a  szavazás  joga.  Kisebbségi  önkormányzati  ügyben  felvilágosítást  kérhet  az 
elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől vagy a jegyzőtől, és részére még az adott testületi 
ülésen szóban, illetőleg legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. A képviselőt a 
testületi  munkában való részvétel  időtartamára fel kell  mentei a munkavégzés alól, és az emiatt 
kiesett jövedelmének megtérítését a kisebbségi önkormányzattól kérheti. 

A képviselőnek nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy részt vegyen a kisebbségi önkormányzat  
munkájában.  Amennyiben  nem  látja  el  a  megbízatásával  járó  feladatokat,  a  kisebbségi 
önkormányzat testülete részben vagy egészben megvonhatja a díjazását.

A képviselő megbízatása megszűnik a következő esetekben (Nektv. 30/K. § (5) bek.):
a) a képviselő megbízatásának megszűnésével,
b) írásbeli vagy a testületi ülés jegyzőkönyvébe foglalt lemondással,
c) választójog elvesztésével,
d) összeférhetetlenség kimondásával,
e) testület feloszlásával, feloszlatásával,
f) ha egy éven át nem vesz részt a testület ülésén.

a) A  kisebbségi  önkormányzat  képviselőtestülete  megbízatásának  megszűnésével,  vagyis 
akkor, ha

 a négy éves ciklusra megválasztott képviselő-testület megbízatása lejárt, 
 az Alkotmánnyal ellentétesen működő képviselő-testületet az Alkotmánybíróság feloszlatta,
 a  képviselő-testület  minősített  többséggel,  vagyis  a  képviselők  több  mint  felének 

szavazatával kimondta feloszlását,
 a képviselők száma nem emelkedik a megválasztható képviselők számának fele fölé.

b) A  képviselő  írásban  benyújtja  lemondását  vagy  azt  a  testületi  ülés  jegyzőkönyvébe 
foglaltatja. A lemondás a bejelentését, illetve az erről szóló nyilatkozat átvételét követően 
nem vonható vissza. 
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c) Az  összeférhetetlenség  kimondásával:  a  képviselő  az  összeférhetetlenségi  okot  a 
megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül 
köteles megszüntetni.  Abban az esetben, ha e kötelezettségének nem tett  eleget,  bármely 
képviselő  indítványozhatja,  hogy  a  testület  határozati  formában  döntsön  az 
összeférhetetlenség  kérdésében.  A  határozat  felülvizsgálatát  az  érintett  képviselő  a 
bíróságtól kérheti. 

d) A képviselő akkor veszti el választójogát, ha 
 jogerős ítélet  alapján a cselekvőképességet  korlátozó vagy kizáró gondnokság alá 

helyezték, 
 szándékos  bűncselekmény  elkövetése  miatt  végrehajtandó  szabadságvesztésre 

ítélték, és a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltotta, 
 szabadságvesztés  büntetését  vagy  büntetőeljárásban  elrendelt  intézeti 

kényszergyógykezelését tölti.
e) A települési kisebbségi önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-

testület  ülésén.  E  jogkövetkezmény  nem  alkalmazható,  ha  ezt  a  helyzetet  a  kisebbségi 
önkormányzat  többi tagja idézte elő azzal, hogy nem küldtek számára meghívót,  és nem 
értesítették az ülések időpontjáról és helyéről.

A települési képviselő nem hívható vissza, megbízatása a felsoroltakon kívül nem szüntethető meg.

2. A kisebbségi önkormányzat tisztségviselői (elnök, elnökhelyettes)

Az alakuló ülésen kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül a képviselők több mint felének 
szavazatával társadalmi megbízatású elnököt választ. 
Az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére – szintén minősített többséggel – elnökhelyettest 
választ. (Nektv. 30/N. § (1) bek.)

A kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a testületet illetik meg, e jogköröket az elnök 
csak  akkor  gyakorolhatja,  ha  határozati  formában  átruházzák  rá.  Az  elnök  kisebbségi 
önkormányzati ügyekben a testület ellenőrzése és irányítása alatt járhat el, ami magába foglalja az 
utasítás adásának jogát is.

Az elnök saját jogkörei a kisebbségi önkormányzat működéséhez kapcsolódnak.
Az elnök külön megbízás nélkül is jogosult képviselni a kisebbségi önkormányzatot,  valamint ő 
hívja össze és vezeti a testületi üléseket, továbbá gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről.
A kisebbségi önkormányzat elnöke gyakorolja a szószólót megillető jogokat. (Nektv. 40. § (1) bek.)

A Nektv. 30/O. § (1) bek. alapján a kisebbségi önkormányzat elnöki tisztségével összeférhetetlen:
30/O.  §  (1)  Nem lehet  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  elnöke:  a  köztársasági  elnök,  az  
Alkotmánybíróság  tagja,  az  országgyűlési  biztos,  az  Állami  Számvevőszék  elnöke,  alelnöke  és  
számvevője, a Kormány tagja, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a  
központi  államigazgatási  szerv  köztisztviselője,  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyeletének  
elnöke, alelnöke és köztisztviselője, a közigazgatási hivatal vezetője és köztisztviselője, a területi,  
helyi  államigazgatási  szervnek  az  a  köztisztviselője,  akinek  feladatkörébe  az  adott  települési  
kisebbségi önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége a települési (területi) kisebbségi  
önkormányzatra  kiterjed,  a  területileg  illetékes  helyi  önkormányzat  jegyzője  (főjegyzője,  
körjegyzője),  a  polgármesteri  hivatalának  köztisztviselője,  a  bíró,  ügyész,  közjegyző,  bírósági  
végrehajtó, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, a területileg  
illetékes  területfejlesztési  tanács  munkaszervezetének  tagja,  az,  aki  ugyanannál  a  települési  
kisebbségi önkormányzatnál a települési kisebbségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott  
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intézmény, gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője, aki a vezetői megbízást a települési  
kisebbségi önkormányzattól kapta.
(2)  Az  elnök  az  összeférhetetlenségi  okot  a  megválasztásától,  illetve  az  összeférhetetlenségi  ok  
felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.
(3) Ha az elnök a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármelyik települési  
kisebbségi önkormányzati képviselő indítványára a testület dönt az összeférhetetlenség kérdésében,  
indokolt esetben a határozatában kimondja az összeférhetetlenség fennállását.
(4) Az (l)-(3) bekezdés rendelkezéseit az elnökhelyettesre és a települési kisebbségi önkormányzati  
képviselőre is alkalmazni kell.

A Nektv. 30/P. § (1) bek. alapján az elnök megbízatása megszűnik:
a) a képviselői megbízás megszűnésével (Nektv. 30/K. § (5) bek. a)-f) pontjai)
b) ha bíróság szünteti meg a tisztségét. 

Az elnök megbízatásának megszűntetéséről a kisebbségi önkormányzat testülete nem dönthet, az 
elnök nem hívható vissza, a testület csak – minősített többséggel hozott határozat alapján – kérheti a 
bíróságtól az elnök tisztségének megszüntetését, vagy e tisztségből való felfüggesztését sorozatos 
törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt. 

Az  összeférhetetlenségre,  a  megbízás  keletkezésére  és  a  megbízás  megszűnésére  vonatkozó 
szabályokat az elnökhelyettesre is alkalmazni kell. 

3. Tiszteletdíj
A települési  kisebbségi  önkormányzat  tagjai  részére  az  általuk  végzett  munka  és  az  azzal  járó 
felelősség  elismeréseként  –  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  költségvetésének  terhére  – 
tiszteletdíj állapítható meg, amelynek mértékéről a Nektv. 30/Q. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
30/Q.  §  (1)  A  települési  kisebbségi  önkormányzat  testülete  az  elnökének,  elnökhelyettesének,  
tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a települési kisebbségi  
önkormányzat költségvetése terhére - tiszteletdíjat állapíthat meg.
(2)  A  települési  kisebbségi  önkormányzat  elnökének  tiszteletdíja  nem  lehet  magasabb,  mint  a  
köztisztviselői illetményalap háromszorosa, elnökhelyettes esetében nem érheti el az elnök részére  
megállapított összeget.
(3) Bizottság elnöke, tagja esetében a tiszteletdíj nem lehet magasabb a kisebbségi önkormányzat  
elnöke tiszteletdíjának 30%-ánál.
(4) A települési kisebbségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a települési  
kisebbségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának 25%-ánál.
(5)  Az  elnök  és  az  elnökhelyettes  tiszteletdíját  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  képviselő-
testülete összegszerűen állapítja meg.
(6)  Az  elnök  tiszteletdíjat,  más  járandóságot  -  a  költségtérítés  kivételével  -  nem  vehet  fel  a  
kisebbségi  önkormányzat  által  létrehozott  közalapítványban,  közhasznú  társaságban  végzett  
tevékenységéért.

Az elnök, az elnökhelyettes, valamint a bizottsági tagok egyidejűleg nem vehetik fel a képviselő 
részére járó tiszteletdíjat is.

A kisebbségi  önkormányzat  a  tiszteletdíj  törvényben  szabályozott  felső  határát  nem lépheti  át, 
azonban dönthet úgy is, hogy egyáltalán nem állapít meg díjazást. A tiszteletdíj természetesen csak 
akkor állapítható meg, ha a kisebbségi önkormányzat  tervezett  éves bevételei  annak kifizetésére 
fedezetet biztosítanak. 
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V. Fejezet

Költségvetés, vagyon
A kisebbségi önkormányzat testületi határozatban meghatározott kisebbségi közügy ellátása esetén 
jogosult állami támogatásra. 
A testület  saját  hatáskörben  –  a  települési  önkormányzat  rendeletében  foglalt  keretek  között  – 
határozza meg költségvetését. 
A  kisebbségi  önkormányzat  az  államháztartás  része,  költségvetésére  az  Áht.  szabályait  kell 
alkalmazni. 
A települési  kisebbségi önkormányzat  gazdálkodási  feladatait  a Körjegyzőség hivatala  látja el  a 
helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat megállapodása alapján. 
A megállapodást mindkét testületnek határozatba kell foglalnia. 
A kisebbségi önkormányzat a kisebbségi közügyek ellátása során vagyonával önállóan gazdálkodik. 
Gazdálkodásának biztonságáért a kisebbségi önkormányzat testülete, annak szabályszerűségéért az 
elnök felelős.

A  települési  kisebbségi  önkormányzat  megalakulását  követő  2  hónapon  belül  a  kisebbségi 
közügyek  ellátásához,  a  működési  feltételek  biztosításához  szükséges  ingó  és  ingatlan 
vagyontárgyakat a helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába 
adja. (Nektv. 59. § (3) bek.)
Feladat- és hatáskör átruházás esetén a szükséges vagyontárgyakat az átadó önkormányzat (helyi 
önkormányzat,  kisebbségi  önkormányzat)  az  átvevő  kisebbségi  önkormányzat  tulajdonába  vagy 
használatába adja, külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Az átadás nem akadályozhatja 
a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. 
Az  ingyenes  használatba  adott  vagyontárgyak  körét  a  helyi  önkormányzat  a  rendeletében 
elkülönítetten határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat  használatára  átadott  vagyontárgyak esetében a tulajdonost megillető 
jogosultságok (hasznosítás és a rendelkezés joga)  – a használaton kívül - a helyi önkormányzatot 
illetik meg. 
A kisebbségi önkormányzat vállalkozásban nem vehet részt. 

Záró rendelkezések

Ezt a szervezeti és működési szabályzatot a Fülesd Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő-testület 2011. május 16. napján 7/2011. (V. 16.) számú határozatával fogadta el. 
A  Szabályzat  1.  számú  melléklete  tartalmazza  a  kisebbségi  önkormányzat  használatára  átadott 
vagyontárgyakat.
A Szabályzat a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, és a fulesd.hu honlapon történő közzététellel 
lesz kihirdetve.
Hatályát  veszti  a 2/2007. (II. 14.) CKKT. számú határozattal  elfogadott  Szervezeti  és Működési 
Szabályzat.

Fülesd, 2011. május 16.

Tóth Jenő
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Fülesd Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzathoz: használatra átadott vagyontárgyak  

1. Fülesd, Kis u. 22. szám alatti ingatlan
2. 2 db íróasztal,
3. 1 db kétajtós szekrény,
4. 6 db csővázas fehér szék,
5. 1 db kisasztal,
6. 2 db kis szék (plüss),
7. 1 db kis szekrény,
8. 1 db kávéfőző,
9. 1 db nyomtató,
10. 1 db faxos telefon,
11. 1 db számítógép monitorral és klaviatúrával és 2 db hangfallal

Tsp. Napirendi pont Előadó
2. Egyéb aktuális kérdések. Tóth Jenő

CKÖ elnök

Tóth Jenő CKÖ elnök:

Elmondja,  hogy üdvözli  azt,  hogy a Polgármester  úr eljön a képviselő-testület  üléseire.  Vannak 
olyan kérdések, melyek tisztázása megkívánja a Polgármester jelenlétét.

Márton László Polgármester:

Elmondja,  hogy  felülvizsgálatra  került  a  település  polgári  védelmi  riasztási  terve.  A  Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzat  tagjai  a  kitelepítési  alegység  tagjai  lesznek  Böszörményi  Sándor 
vezetésével. Kitelepítés esetén a fogadó állomásunk Vaja. Remélhetőleg gyakorlaton túl nem fog 
sor kerülni kitelepítésre. 

Más  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A cigány kisebbségi  önkormányzat  határozatot  nem 
hozott a 2. napirendi pont tárgyában. 

Tóth Jenő CKÖ elnök:

A képviselő-testület napirendjét megtárgyalta. Mivel más hozzászólás nem hangzott el, megköszöni 
a megjelenteknek a részvételt, és az ülést bezárja. 

k.m.f.
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Tóth Jenő 
CKÖ elnöke

Pisák Pál Lajosné
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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