JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácskozó
termében 2014. október 20-án 10 órai kezdettel Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat alakuló testületi üléséről.
Jelen vannak:
Ludányi István
Szappan Lászlóné
Csemer Norbert
Varga Piroska
Beke Andrea

Helyi Választási Bizottság elnöke
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Beke Andrea jegyző

A HVB elnöke megállapította, hogy a megválasztott Képviselők jelen vannak, az ülés
határozatképes.

Napirendi pontok:
1. HVB elnökének beszámolója a 2014.október 12-én megtartott települési
nemzetiségi önkormányzati választásokról
Előterjesztő: Ludányi István HVB elnök
2. A képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Ludányi István HVB elnök
3. Az elnök és elnökhelyettes megválasztása
Előterjesztő: Varga Piroska levezető korelnök
4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás
Előterjesztő: Beke Andrea jegyző
5. Tiszteletdíjak kérdése
Előterjesztő: Elnök
1. HVB elnökének beszámolója a 2014.október 12-én megtartott települési
Ludányi István HVB elnök: Köszöntötte a megjelent megválasztott képviselőket, a jegyzőt
és a vendégeket.
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a 2014. október 12-i települési nemzetiségi önkormányzati
választás Mátraverebélyen rendben lezajlott, az eredmény ellen kifogás, jogorvoslati kérelem
nem érkezett.
A megválasztott képviselők szavazati aránya a következőképpen alakult:
Szappan Lászlóné 33, Csemer Norbert 35, Varga Piroska 44 szavazatot kapott.
2. A képviselők eskütétele és a megbízólevelek átadása
Ludányi István: Beszámolója után felkérte a tagokat az eskütételre, megkért minden
jelenlévőt, álljon fel az eskütétel alatt.

A képviselők az esküt letették, azután a HVB elnöke átadta a megbízóleveleket és gratulált, jó
munkát kívánva az elkövetkező 5 évre.
Az ülés vezetését átadta Varga Piroska korelnöknek.
Varga Piroska: Megköszönte Ludányi Istvánnak a Bizottság munkáját és a beszámolót és
átvette az ülés vezetését.
3. Az elnök és elnökhelyettes megválasztása
Varga Piroska: Köszöntötte képviselőtársait, a jegyzőt és a megjelent vendégeket. Rátért a
második napirendi pontra javaslatot kért az elnök és elnökhelyettes személyére. Megkérdezte,
kívánják-e a testületi tagok a zárt ülés elrendelését.
A testületi tagok nem kértek zárt ülést.
Csemer Norbert: Varga Piroskát javasolta elnöknek.
Szappan Lászlóné: Elmondta, hogy Ő nem támogatja Varga Piroska jelölését, saját magát
alkalmasabbnak tartja a posztra.
Varga Piroska: Két jelölés érkezett az elnök személyére, egyenként teszi fel szavazásra a
kérdést, elrendeli a névszerinti szavazást.
Elsőként Szappan Lászlóné személyére tett javaslatot tette fel szavazásra,:Ki támogatja, hogy
Szappan Lászlóné legyen a Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csemer Norbert: nem
Szappan Lászlóné: igen
Varga Piroska: nem.
Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(X.20.) számú határozata
Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy nem támogatja Szappan
Lászlóné elnökké történő megválasztását..
Másodikként Varga Piroska személyére tett javaslatot teszi fel szavazásra: Ki támogatja, hogy
Varga Piroska legyen a Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csemer Norbert: igen
Szappan Lászlóné: nem
Varga Piroska: igen
Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(X.20.) számú határozata
Mátraverebélyi Roma
megválasztotta elnökét.
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4.Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás
Beke Andrea jegyző: Az Elnök Asszony felkérésére tájékoztatta a képviselőket, hogy
megválasztásukat követő 30 napon belül eleget kell tenniük vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek. Átadta a kitöltendő dokumentum csomagokat.
Elmondta, hogy amennyiben a megadott határidőn belül nem tesznek eleget
kötelezettségüknek, nem gyakorolhatják képviselői jogosultságukat.
5.Tiszteletdíjak kérdése
Varga Piroska: Tiszteletdíjak kifizetését jelenleg nem javasolja, esetleg későbbiekben
visszatérnek a témára.
Hozzászólás nem érkezett.
Az elnök a testületi-ülést bezárja, megköszöni a jelenlévőknek a részvételüket.
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