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TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
 
Ügyiratszám: 1/682-2/2019. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 

október 24-én 15.00 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácsterme 
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)   
 
Jelen vannak: Bartha József  
 Bartha Józsefné  
 Kolompár Anikó képviselők 
 
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

 dr. Németh Mária Anita jegyző; dr. Iker Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető; 
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető; Farkas Hajnalka 
önkormányzati ügyintéző;  

 
 dr. Gelencsér Mihály HVB elnök; Tapolcai Városi Televízió munkatársai 

 
Bartha Józsefné korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 3 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Bartha József képviselőt. Javasolja, hogy a képviselő-testület mai 
nyilvános alakuló ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
Javaslatát szavazásra teszi fel.  
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1/2019. (X.24.) Nkt.    H ATÁR O ZA T  

 
Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete mai nyilvános alakuló ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja: 
 

NAPIREND 
 
 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója 

az önkormányzati választásokról 
 

2. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele 
 

3. Helyi nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőinek 
megválasztása 
Előterjesztő: Bartha Józsefné, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat korelnöke 
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4. Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 

      Előterjesztő: Bartha Józsefné, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat korelnöke 

 
5. Döntés a 2019. évi képviselői tiszteletdíjak 

alakulásáról 
Előterjesztő: Bartha Józsefné, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat korelnöke 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1) A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati választásokról 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. 
Dr. Gelencsér Mihállyal, a HVB elnökével egyeztetve, a beszámolót maga ismerteti. 
2019. október 13. napján megtartott Roma Nemzetiségi választások eredményei Tapolca 
településen a következőképpen alakultak: 
 
 a névjegyzékben lévő választópolgárok száma:    50 fő 
 szavazóként megjelent választópolgárok száma:           30 fő  
 nem szavazott:        20 fő 
 beérkezett lezárt borítékok száma:       29 db 
 bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:     0 db 
 lebélyegzett szavazólapok száma:             29 db  
 eltérés a szavazóként megjelentek számától:     -1 
 érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:     2 
 érvényes szavazólapok száma:      27 db   

 
      

Érvényes szavazatok számának megoszlása: 

 

Bartha Józsefné képviselőjelöltre leadott szavazatok száma:   19 db 

Bartha József képviselőjelöltre leadott szavazatok száma:     11 db 

Kolompár Anikó képviselőjelöltre leadott szavazatok száma:     9 db 

Harsányi Józsefné képviselőjelöltre leadott szavaztok száma:     6 db 

 

A megválasztható képviselők száma 3 fő. Valamennyi jelölt a LUNGO DROM Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltje. 

Tapolcán a választások a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlottak le. A választás napján 
a Helyi Választási Bizottsághoz kifogás nem érkezett, rendkívüli esemény a nap folyamán nem 
történt. A választás eredményes volt. 
 
Bartha Józsefné korelnök: Köszöni a tájékoztatást. 
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2) A Képviselő-testület tagjainak eskütétele 
 

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai leteszik 
esküjüket, és átveszik megbízó levelüket. 

 
3) Helyi nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőinek választása 

Előterjesztő: Bartha Józsefné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat korelnöke 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a 
megválasztott nemzetiségi képviselők közül az alakuló ülésen társadalmi megbízatású elnököt, 
illetve elnökhelyettest kell választani. Bármelyik képviselő tehet javaslatot ezen személyekre. 
 
Bartha József képviselő: Elnöknek Bartha Józsefnét javasolja. 
 

Több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bartha Józsefné korelnök a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal és 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2019. (X.24.) Nkt.   H ATÁR O ZA T  
 

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő–testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) és 105. § (1) 
bekezdése alapján  
 

Bartha Józsefné 
8300 Tapolca, Fő tér 17. 

 
szám alatti lakost elnökévé megválasztja. 
 

 
Az alakuló ülést Bartha Józsefné, mint megválasztott elnök vezeti tovább. 

 
 

Bartha Józsefné elnök: Elnökhelyettesnek Bartha József képviselő-társát javasolja 
megválasztani. 
 

Több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bartha Józsefné elnök a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal és 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2019. (X.24.) Nkt.  H ATÁR O ZA T  
 
 

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő–testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
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évi CLXXIX. törvény 88. § (1) és 105. § (1) bekezdése 
alapján  

 
Bartha József 

8300 Tapolca, Fő tér 17. 
 
szám alatti lakost elnökhelyettesévé megválasztja. 
 

 
4) Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása 
   Előterjesztő: Bartha Józsefné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Bartha Józsefné elnök: Úgy tudja, hogy az együttműködés csak a törvényben meghatározott 
legalapvetőbb feltételek biztosítására terjed ki. 
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Úgy általánosságban az önkormányzat működésére. Minden 
önkormányzatnak kell, hogy legyen szervezeti és működési szabályzata, ezt jogszabály írja elő. 
Ez tartalmazza az önkormányzatra vonatkozó legfontosabb adatokat, a működés feltételeit. Így 
az elnevezést, a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által meghatározott feladatait, a 
testületi ülések megtartásának módját, a vagyonnal való gazdálkodás legfontosabb szabályait 
stb. Erről szól a II. határozati javaslat. Az I. határozati javaslat pedig a vagyonnyilatkozatokra 
vonatkozik. Minden képviselőnek a megválasztástól számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot kell tennie. Mivel jelen esetben 3 tagú testületről van szó, legalább két fő 
képviselőt kellene kijelölni a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére. 
 
Bartha Józsefné elnök: E feladatra Bartha József és Kolompár Anikó képviselő-társait kívánja 
kijelölni. 
Kéri Jegyző Asszonyt, hogy az elmúlt öt évben a nemzetiségi önkormányzatot érintő törvényi 
változásokról írásban folyamatosan tájékoztatni szíveskedjen őt. Az együttműködésük Tapolca 
Város Önkormányzatával kizárólag a törvény által kötelezően előírt dolgokra terjed ki a 
jövőben, ezen felül semmiféle megállapodás megkötése nem áll módjukban. Amit a törvény 
rögzít elfogadják, de megállapodni nem fognak Tapolca önkormányzatával.  
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: A szervezeti és működési szabályzat megalkotása kötelező, 
ez nem tartalmaz semmiféle együttműködést a két önkormányzat között. Az együttműködési 
megállapodás megkötése is kötelező jogszabály erejénél fogva, az a következő ülés napirendi 
pontjai között szerepel majd, s az is csak a legminimálisabb dolgokat fogja tartalmazni, amit a 
jogszabályok előírnak. Az, hogy a jövőben hogy alakulnak a dolgok, a két fél hozzáállásán 
múlik.  
 
Bartha Józsefné elnök: Nem fognak együttműködni, nem tehetik meg. A pályázatokban sem 
vesznek részt, semmiféle kötelezettséget nem vállalnak át a települési önkormányzattól.  
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: A vonatkozó jogszabályokat papír alapon továbbítani fogja 
elnök asszonynak.  
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Több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bartha Józsefné elnök a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2019. (X.24.) Nkt.  H ATÁR O ZA T  
 
 

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete a képviselők vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartására és ellenőrzésére  
 

Bartha József 
és 

Kolompár Anikó 
 
képviselőt jelöli ki. 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2019. (X.24.) Nkt.  H ATÁR O ZA T  
 

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő – testülete a szervezeti és működési 
szabályzatát a melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 

 
 

5) Döntés a 2019. évi képviselői tiszteletdíjak alakulásáról 
Előterjesztő: Bartha Józsefné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Bartha Józsefné elnök: Úgy gondolja, a napirendi pont tárgyalása tárgytalan. Tiszteletdíj 
fizetésére nincs pénzügyi fedezet, s úgy gondolja a jövőben sem lesz.  
 
dr. Németh Mária Anita jegyző: Ettől függetlenül dönteni kell róla az alakuló ülésen.  
 
Bartha Józsefné elnök: A nemzetiségi önkormányzati képviselőknek a korábbi évekre 
visszatekintve sohasem volt tiszteletdíja. A törvény alapján ez adható, a település adhatja, de a 
település soha egy forinttal sem járult hozzá. Ez szomorú, de el kell mondania, s bárhol van, el 
is mondja.  
 

Több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bartha Józsefné elnök a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - 

az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2019. (X.24.) Nkt.  H ATÁR O ZA T  
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Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. évben nem állapít meg 
tiszteletdíjat a képviselők részére. 
 
A díjazás lehetőségét a következő évi költségvetési 
előirányzatok tervezése során felülvizsgálja. 

 
 
 

Több napirendi pont nem lévén Bartha Józsefné elnök megköszöni a nyilvános alakuló ülésen 
való részvételt, és azt 15.25 órakor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

   
 Bartha Józsefné Bartha József 
  elnök elnökhelyettes 
 


