
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. október 27-én  15,30 órai kezdettel tartott  

alakuló üléséről 
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Az ülésen meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

2/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Elnök választás módjának meghatározása 

3/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

4/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete elnökének megválasztása 

5/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Elnökhelyettes választás módjának meghatározása 

6/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

7/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete elnökhelyettesének megválasztása 

8/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Pénzügyi Bizottság létrehozása 

9/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

10/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Pénzügyi Bizottság Elnökének megválasztása 

11/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

12/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Pénzügyi Bizottság Tagjának megválasztása 

13/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztása 

14/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Felkérés szervezeti- és működési szabályzat 

elkészítésére 

15/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

tiszteletdíjának meghatározása 

16/2014.(X.27.) roma nemzetiségi 

önkormányzati határozata 

Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba 

vételét, folyószámla nyitása 
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Készült: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 15,30 

órai kezdettel tartott alakuló ülésén. 

 

 

Jelen voltak:  Juhász Dániel   képviselő 

  Szalai Zsuzsanna   képviselő 

  Wappel Virág   képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak:   Balázsné Aranyos Judit Helyi Választási Bizottság Elnöke 

  

A lakosság részéről a megjelent érdeklődők. 

       

Juhász Dániel korelnök képviselő: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az alakuló ülésen 

megjelenteket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a Képviselő-testület részéről a 

3 fő képviselő közül 3 fő jelen van.  

Javaslatot tett a napirendi pontokra. 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  HVB elnökhelyettesének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

 Előadó: Balázsné Aranyos Judit Helyi Választási Bizottság Elnöke 

2.)  Képviselők eskütétele 

3.) Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Korelnöke 

4.) Elnök megválasztása 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Korelnöke 

5.) Elnök-helyettes megválasztása 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

6.)  Képviselő-testület pénzügyi bizottságának létrehozása 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

7.)  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

 Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző 

8.)  Tiszteletdíjak meghatározása 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

9.)   Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla nyitása 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

1./  HVB elnökhelyettesének tájékoztatója a választás eredményéről, 

 megbízólevelek átadása 
  /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 Előadó: Balázsné Aranyos Judit Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Balázsné Aranyos Judit Helyi Választási Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a választás a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően és törvényesen zajlott le. A jegyzőkönyvhöz melléklet 

tájékoztató ismertetése után eredményes munkát kívánt a megválasztásra került Képviselő-

testületnek. 
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Juhász Dániel korelnök képviselő: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a választások 

lebonyolításával kapcsolatosan van-e kérdésük? 

Mivel kérdés vélemény nem hangzott el, így megkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy 

adja át a megbízó leveleket. 

 

Balázsné Aranyos Judit Helyi Választási Bizottság Elnöke a megbízóleveleket átadta a Képviselő-

testület tagjainak. 

 

2.)  Képviselők eskütétele 

 /Az eskü okmányok írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezik./  

 Előadó: Juhász Dániel korelnök képviselő 

 

Juhász Dániel korelnök képviselő: Felkérte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, hogy a 

képviselők eskütételének idejére szíveskedjenek felállni. 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvhöz melléklet szövegű 

– esküt letette a Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt. 

 

3.) Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Korelnöke 

 

Juhász Dániel korelnök képviselő: Elmondta, hogy az alakuló ülésről készülő jegyzőkönyvet a 

megválasztásra kerülő elnöknek és további két testületi tagnak kell aláírnia. Javasolta Wappel 

Virágot és személyét jegyzőkönyv hitelesítő képviselőknek. 

Megkérdezte, hogy van-e más javaslata a Képviselőknek. 

Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Wappel Virág és Szalai Zsuzsanna képviselőket megválasztja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2014.(X.27.) roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésére Wappel Virág és Szalai Zsuzsanna képviselőket 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

 

4.) Elnök megválasztása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Korelnöke 

 

Juhász Dániel korelnök képviselő: Elmondta, hogy előzetes egyeztetés alapján a megválasztott 

képviselők egyhangúan Szalai Zsuzsanna képviselőt javasolták a Cecei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökének. A szavazás tekintetében nem kérte titkos szavazás és zárt ülés tartását. 

Megkérte, hogy mindenek előtt szavazzon a Képviselő-testület a titkos szavazás és zárt ülés 

tartatása tekintetében. 

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

" Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének megválasztása tárgyában 

nem tart zárt ülés, és az elnök személyének megválasztása tárgyában nem tart titkos szavazást." 
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 Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének 

megválasztása tárgyában nem tart zárt ülés, és az elnök személyének 

megválasztása tárgyában nem tart titkos szavazást. 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zsuzsanna képviselő: Bejelentette tartózkodását személyes érintettség miatt a Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének megválasztása kapcsán. 

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

Juhász Dániel korelnök képviselő: "Szalai Zsuzsanna képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testület elnökének választása tekintetében a szavazásból - személyes 

érintettség miatt - kizárja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Szalai Zsuzsanna képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testület elnökének választása tekintetében a szavazásból - személyes 

érintettség miatt - kizárta. 

 

Juhász Dániel korelnök képviselő: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének Szalai Zsuzsanna 

megválasztott képviselőt 2014. október 17-i hatállyal megválasztja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének Szalai 

Zsuzsanna megválasztott képviselőt 2014. október 27-i hatállyal megválasztotta. 

 

5.) Elnök-helyettes megválasztása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Javasolta Wappel Virág képviselőt megválasztani a Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének.  

 

Wappel Virág képviselő: A jelölést elfogadta, egyúttal jelezte, hogy a szavazás tekintetében nem 

kérte titkos szavazás és zárt ülés tartását. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Megkérte a Képviselőket, hogy szavazzon a Képviselő-testület a titkos 

szavazás és zárt ülés tartatása tekintetében. 

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökhelyettesének megválasztása 

tárgyában nem tart zárt ülés, és az elnökhelyettesének megválasztása tárgyában nem tart titkos 

szavazást." 
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 Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökhelyettesének 

megválasztása tárgyában nem tart zárt ülés, és az elnökhelyettesének  

megválasztása tárgyában nem tart titkos szavazást. 

Határidő: azonnal 

 

Wappel Virág képviselő: Bejelentette tartózkodását személyes érintettség miatt a Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökhelyettesének megválasztása kapcsán. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Wappel Virág képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 

elnökhelyettesének választása tekintetében a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Wappel Virág képviselőt a  Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testület elnökhelyettesének választása tekintetében a szavazásból - személyes 

érintettség miatt - kizárta. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület elnökhelyettesének Wappel Virág 

megválasztott képviselőt 2014. október 27-i hatállyal megválasztja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület elnökhelyettesének 

Wappel Virág megválasztott képviselőt 2014. október 27-i hatállyal 

megválasztotta. 

 

6.)  Képviselő-testület pénzügyi bizottságának létrehozása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a Képviselő-testületnek pénzügyi 

bizottságot kötelező létrehoznia. 

Az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete létre hozza a Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságát." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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8/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete létre hozza a Cecei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságát. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Előzetes egyeztetés alapján javasolta Wappel Virágot a Pénzügyi 

Bizottság tagjának és Juhász Dániel képviselőt a bizottság elnökének, továbbá egy kültagot Szalai 

Ágnes  7013 Cece, Tompa M. u. 11. szám alatti lakost javasolta megválasztani. 

 

Juhász Dániel képviselő: A jelölést elfogadta, egyúttal bejelentette tartózkodását személyes 

érintettség miatt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottság 

elnökévé történő választása tekintetében. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

" Juhász Dániel képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi 

Bizottsági elnökének választása tekintetében a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Juhász Dániel képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testület Pénzügyi Bizottsági elnökének választása tekintetében a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Dániel megválasztott 

képviselőt a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Dániel 

megválasztott képviselőt a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság elnökének 

megválasztotta. 

  

Wappel Virág képviselő: A jelölést elfogadta, egyúttal bejelentette tartózkodását személyes 

érintettség miatt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi 

Bizottságának tagjává történő választása tekintetében. 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

" Wappel Virág képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi 

Bizottsági tagjává választása tekintetében a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Wappel Virág képviselőt a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testület Pénzügyi Bizottsági tagjává választása tekintetében a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 
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Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Wappel Virág képviselőt a 

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Wappel Virág 

képviselőt a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta. 

  

 Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kültagot Szalai Ágnes 7013 Cece, 

Tompa M. u. 11. szám alatti lakost a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság kültagjának 

megválasztja." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kültagot  Szalai 

Ágnes 7013 Cece, Tompa M. u. 11. szám alatti lakost a Képviselő-testület 

Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztotta. 

  

Szalai Zsuzsanna elnök: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Cece Község Önkormányzat 

Jegyzőjét, hogy a fenti döntésekkel összhangban terjessze elő a következő ülésre a  Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatát." 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Cece Község 

Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fenti döntésekkel összhangban terjessze elő a 

következő ülésre a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatát. 

Határidő: következő ülés 

Felelős: jegyző 

 

 

 

7.)  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 
 Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző  

 

Albert Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ülés anyagával megküldésre 

került a képviselők kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató, felhívta a figyelmet a tájékoztatóban 

foglaltakat megismerésére, és annak betartására. 
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8.)  Tiszteletdíjak meghatározása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Előzetes egyeztetések alapján javasolta az írásos előterjesztésben foglalt 

képviselői tiszteletdíjak meghatározását. 

Megkérdezte, hogy van-e eltérő javaslata a Képviselő-testület tagjainak. 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi 

határozati javaslatot: 

"A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Cecei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat a tiszteletdíjak meghatározása tekintetében az alábbi döntést hozza: 

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének tiszteletdíját 2014. október 27-i hatállyal 

bruttó 38.650 Ft-ban állapítja meg.  

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottsági elnökének tiszteletdíját 2014. október 27-i 

hatállyal bruttó 19.325.-Ft-ban állapítja meg.  

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottsági tagjának tiszteletdíját 2014. október 27-i 

hatállyal bruttó 11.595.-Ft-ban állapítja meg. 

A tiszteletdíjat a képviselő-testületi  üléseken való részvétel arányában kell kifizetni. A  részvétel 

megállapítására a nyilvános és zárt ülésekről készült jegyzőkönyv mellékletét  képező jelenléti ív 

szolgál. " 

 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat a tiszteletdíjak meghatározása tekintetében az alábbi 

döntést hozta: 

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének tiszteletdíját 2014. október 

27-i hatállyal bruttó 38.650 Ft-ban állapítja meg.  

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottsági elnökének tiszteletdíját 2014. 

október 27-i hatállyal bruttó 19.325.-Ft-ban állapítja meg.  

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottsági tagjának tiszteletdíját 2014. 

október 27-i hatállyal bruttó 11.595.-Ft-ban állapítja meg. 

A tiszteletdíjat a képviselő-testületi üléseken való részvétel arányában kell 

kifizetni. A részvétel megállapítására a nyilvános és zárt ülésekről készült 

jegyzőkönyv mellékletét  képező jelenléti ív szolgál.  

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

9.)   Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla nyitása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Az előterjesztésben foglalt javaslatot terjesztette elő elfogadásra. 

Megkérdezte, hogy van-e eltérő javaslata a Képviselő-testület tagjainak. 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi 

határozati javaslatot: 

"Cece Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 

Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vételét, egyúttal a folyószámla nyitását Cece 

Nagyközség Önkormányzat számlavezető intézeténél kezdeményezi." 
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Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014.(X.27.)roma nemzetiségi önkormányzati határozata 

Cece Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vételét, egyúttal a 

folyószámla nyitását Cece Nagyközség Önkormányzat számlavezető intézeténél 

kezdeményezi. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: elnök 

 

Szalai Zsuzsanna elnök: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

16,30 órakor a Képviselő-testület nyilvános alakuló ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

 

 

Szalai Zsuzsanna          Albert Zsuzsanna 

     elnök           jegyző 

 

 

 

 

 

Juhász Dániel 

Jegyzőkönyv hitelesítő képviselő. 


