
 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. 
12.10. napján 16:00-tól megtartott ülésének: 

 

 

a.) jegyzőkönyve  
b.) tárgysorozata  
c.) határozatai   15-17 /2016.   

 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

 
1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének lemondására és új 

elnök megválasztására 
Előadó: Papp Imre elnök 
 

2. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának 
módosítására 
Előadó: Papp Imre elnök 
 
 
 
 
Egyebek:      
 
 
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 
 

- Dr. Szép Béláné jegyző 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

 

Tiszaszentmárton, 2016.12.20. 
      Papp Imre 

T.R.N.Ö.elnöke 



27. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi Házban 
2016.12.10. napján megtartott ülésén 
 

J E L E N    V A N N A K: 

� Papp Imre - elnök 

� Szabó József – képviselő  

� ifj. Papp Imre – képviselő 

� Takács Edina aljegyző 

 
 
Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 
jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt 
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a 
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

1. Tárgy  (1. tsp.) : Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
lemondására és új elnök megválasztására  
Előadó: Papp Imre elnök 

 
 
Papp Imre elnök: elmondja, hogy nehéz időszakon van túl, az idei év rosszul sikerült a 
termelésben, és teendői megsokasodtak, nem érzi, hogy méltón el tudná látni a teendőit a 
jövőben, ezért szeretne lemondani elnöki tisztségéről 2016.12.31. hatállyal, de továbbra is 
képviselő kíván maradni. 

Szabó József: nagyon sajnálja, hogy így alakultak a dolgok, de megérti, hiszen a család 
eltartása nagy terhet ró mindenkire, és egy sikertelen év után nehéz nekivágni egy újabbnak 

ifj. Papp Imre: elfogadja a lemondást, és javaslatot tesz arra, hogy Szabó József legyen az 
elnök. Kettőjük közül őt agilisabbnak látja erre. 

Szabó József: ha úgy dönt a testület, ő vállalja az ezzel járó feladatokat 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, javaslat nem érkezett, így szavazásra tette föl 
a napirend fölött a kérdést az elnök: 

A képviselő testület 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta 
el:  

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

15/2016. (XII.10.) határozata 



28. 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének lemondásáról 
 
Képviselő testület:  
 
 
Elfogadja id. Papp Imre elnök lemondását! 
 
 
 
Határozatról értesül: 

1. érintett 
 
 
A képviselő testület 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta 
el:  

 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

16/2016. (XII.10.) határozata 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat új elnöke személyének megválasztásáról 
 
 

Képviselő testület:  
 
 
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és képviseletében teljes 
jogkörrel eljárónak Szabó Józsefet választja meg, aki 2017.január 1. napjától tölti be 
tisztségét.  
 
 
Határozatról értesül: 

1. érintett 
 
 

2. Tárgy  (2. tsp.) : Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 

27.) határozatának módosítására 
 
Előadó: Papp Imre elnök 

 

Papp Imre: elmondja, hogy szükséged felvenni a 013350 kormányzati funkciót, mely az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok funkció. Így például 
vagyonnal való rendelkezés, bérbe adás. 

A napirenddel kapcsolatban nem érkezett kérdés, így az elnök szavazásra tette föl a kérdést. 
A képviselő testület 3 igen szavazattal a következő határozatot fogadta el: 



29. 
 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

17/2016. (XII.10.) határozata 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának módosításáról 

 
 
Képviselő testület:  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 

5. Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

- 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
- 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
- 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 
 
Határozatról értesül: 

1. Törzskönyvi nyilvántartás 
 
 
 

Egyebek: 
 
Szabó József: felveti, hogy mivel ő jegyzőkönyvvezető volt, javasolja mag helyett ifj. Papp 
Imrét. 
 
id. Papp Imre: támogatja 
így a képviselő testület két igen szavazattal egy tartózkodás mellett a következő határozatot 
fogadta el: 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

18/2016. (XII.10.) határozata 

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyv hitelesítője 
megválasztásáról 

 
 
Képviselő testület:  
 
Megválasztja ifj. Papp Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 



30. 
 

Több napirend nem volt, egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés, 
hozzászólás nem érkezett. 
 Papp Imre az ülést bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
Papp Imre             Szabó József 
elnök                                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


