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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

október 5-én megtartott rendes nyilvános ülésén  

 

Az ülés helye: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyisége  

                        2135 Csörög, Arany János utca 53.  

 

Jelen vannak:  
Virág József elnök 

Lakatos Adrienn tag 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

Eseti tanácskozási joggal: Hegedűsné Kripák Ildikó 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd 

Sándorné vezeti.  

 

Virág József elnök 15 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és köszönti a 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 tagja jelen van, az ülés 2 fővel 

határozatképes.  

 

Virág József elnök ismerteti az ülés napirendjét, kéri 3. napirendként felvenni a 2019. évi 

belső ellenőrzési terv előterjesztésének a megtárgyalását.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2018. október 5.-i rendes nyílt ülése 

kezdetén, Virág József elnök által ismertetett és kiegészített napirendet 2 igen szavazat, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, amely az alábbi:  

  

 

N A P I R E N D  

 

NYÍLT ülés:  

 

1. Döntés a Csörög Község Önkormányzata és a Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

2. Döntés Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

munkatervéről. 

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

3. Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

       Előterjesztő: Virág József elnök 

 

  4.  Egyebek 
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Napirend 

 

1. Döntés a Csörög Község Önkormányzata és a Csörög Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

 

Virág József elnök elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat és a Csörög Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)  80. § (2) bekezdése értelmében minden év január 31. napjáig, 

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni. A Njtv. 80. §-a rögzíti a települési önkormányzat feladatait, valamint az együttműködési 

megállapodás kötelező tartalmi elemeit. A megállapodás aktuális felülvizsgálata eredményeként 

megállapítást nyert, hogy a 2017. december 21. napján hatályba lépett törvénymódosítás érintette a 

Njtv. hivatkozott 80. §-át, ezért a szükségessé vált a megállapodás módosítása. A megállapodásban az 

1.3, 1.5, 6.1, 13.3, 13.5, 13.6 és 14.1 pontjában a változott tartalmak egyértelműen jelölve, új 

szövegrészek vastagítva szerepelnek. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek 

figyelembevételével az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.   

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

10/2018.(XI.05.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörben eljárva úgy dönt, hogy Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott 

megállapodás aláírására. 
Határidő: 1. 2018. november 5, ill. 2018. november 30.  

Felelős: Virág József elnök 

  

 

 

 

 

2. Döntés Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervéről. 

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

Virág József elnök elmondja, hogy Önkormányzatunk 2019. évi munkatervére vonatkozó 

javaslatot jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé.  



4 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

11/2018.(XI.05.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 

munkatervet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.   

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős: Virág József elnök 

 

 

3. Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

Előterjesztő: Virág József elnök 

 

Virág József elnök elmondja, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 

32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-

testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Mötv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a 

helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. A helyi önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás alapján a fentiek mellett a jegyző a Csörög Települési 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat függetlenített belső ellenőrzését is biztosítja. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglalt 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

12/2018.(XI.05.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2019. évi belső ellenőrzési tervben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi kontrollja 

tárgyú belső ellenőrzéssel egyetért.   

Határidő: 2018. november 5., végrehajtásra: 2019. december 31.  

Felelős: Virág József elnök 
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4. Egyebek 

 

Virág József elnök elmondja, hogy a cigánytánc népszerűsítését, tanulását a Roma 

Önkormányzat 2019-ben kívánja támogatni, valamint rendezvényterv benyújtását tervezi 

2019. évre.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2018. december 

6.-án mikulás várást szervez 14.00-17.00 óráig a Béke téren. Minden arra járó gyermek és 

felnőtt meg lesz ajándékozva, melyhez adományok ajánlását várja. Továbbá elmondja, hogy 

minden hónap első csütörtökén szakmaközi megbeszélést tart a Művelődési Házban a 

jelzőrendszeri tagokkal, melyhez várja a kisebbségi önkorányzat részvételét is.  

 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Virág József elnök a Képviselő-testület nyílt ülését 

bezárja.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Virág József a Képviselő-testület nyílt, rendes ülését 15 óra 40 

perckor bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

Virág József                        Lakatos Adrienn  

                                          elnök                                              tag 


