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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 

 

 

Készült:  Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 24-én 

(csütörtökön) 18.30 órakor  megtartott alakuló üléséről. 
 

 

Az ülés helye:  Kistarcsai Polgármesteri Hivatal  

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
 

 

Jelen vannak: Antal Péter, Csaja Mihályné, Jeney Ferencné, Navratil Krisztina, 

Szabóné Tóth Katalin képviselők 
 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Tomeczné Brancs Katalin, igazgatási irodavezető 

   Csépánné Kövesi Tünde, igazgatási ügyintéző 

  

   

Meghívottak:   Gyolcs Géza, HVB elnöke 

     Kozma Sándorné HVB elnök helyettese 
 

 

A jegyzőkönyvet Csépánné Kövesi Tünde készítette. 
 

 

 

Javasolt napirend:  

  

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Csaja Mihályné Korelnök 

 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: Elnök 

 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Elnök 

 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

Előadó: Elnök 

 

 

Csaja Mihályné köszönti a megjelenteket, majd felkéri Gyolcs Gézát, a Helyi Választási 

Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a választás eredményéről. 

 

Gyolcs Géza köszönti a megjelenteket, majd megtartja tájékoztatóját a választás eredményéről. 

 

Csaja Mihályné a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87. § (1) bekezdése 

alapján a nemzetiségi önkormányzat testületének alakuló ülését az illetés választási bizottság 

elnöke a választást követő 15 napon belüli időpontra hívja össze. A törvény 87. § (5) bekezdése 
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alapján az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselő, mint 

korelnök vezeti a képviselő-testület elnökének megválasztásáig. Ugyanezen törvény 100. §-a 

alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő és a nemzetiségi települési önkormányzati 

képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen – választása szerint – 

anyanyelvén vagy magyarul, vagy mindkét nyelven a 155. § szerinti szöveggel – választása 

szerint – esküt vagy fogadalmat tesz, és erről esküokmányt ír alá. Felkéri Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, hogy tegyék le az esküt, majd írják alá az esküokmányt. 

 

A megválasztott képviselők ünnepélyesen esküt tettek. Esküvevő: Gyolcs Géza. 

A képviselők aláírták az esküokmányt. 

 

 

Csaja Mihályné megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 5 fő. Ismerteti a tervezett 

napirendi pontokat, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el tárgyalásra a 

napirendi pontokat: 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Csaja Mihályné, korelnök 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: Elnök 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Elnök 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

Előadó: Elnök 

 

 

Szavazáskor 5 fő volt jelen. 
 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

40/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint 

fogadja el tárgyalásra a napirendi pontokat: 
 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Csaja Mihályné, korelnök 

 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: Elnök 

 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Elnök 

 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

Előadó: Elnök 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Csaja Mihályné korelnök 
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Elfogadott, tárgyalt napirend:  

 

 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

Előadó: Csaja Mihályné, korelnök 

 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

Előadó: Elnök 

 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Elnök 

 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

Előadó: Elnök 

 

 

Csaja Mihályné jegyzőkönyv hitelesítőnek Jeney Ferencné képviselőt javasolja. A következő 

határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 

a 2019. október 24-i alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Jeney Ferencnét választja. 

 

 

Szavazáskor 5 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

41/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2019. október 24-i 

alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Jeney Ferencnét választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Csaja Mihályné korelnök  

 

 

 

1. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

 

 

Csaja Mihályné a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése 

alapján az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja 

az önkormányzat elnökét. Elnöknek Szabóné Tóth Katalint javasolja. Megállapítja, hogy más 

javaslat nem érkezett az elnök személyére, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Szabóné Tóth Katalint választja. 

 

Szavazáskor 5 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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42/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Szabóné Tóth Katalint választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Csaja Mihályné korelnök 

 

 

Csaja Mihályné gratulál a megválasztott elnöknek és átadja az ülés vezetését. 

 

 

 

2. Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

 

 

Szabóné Tóth Katalin a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) 

bekezdése alapján az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül 

megválasztja az önkormányzat elnökhelyettesét. Elnökhelyettesnek Csaja Mihálynét javasolja. 

Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett az elnökhelyettes személyére, majd a következő 

határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Csaja Mihálynét választja. 

 

 

Szavazáskor 5 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

43/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Csaja Mihálynét választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

 

 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

 

Szabóné Tóth Katalin a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) 

bekezdése alapján az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat megalkotja szervezeti és 

működési szabályzatát. Miután az önkormányzat rendelkezik Szervezeti és Működési 

Szabályzattal, így annak módosítása szükséges. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. § és 

5.§-a a kiküldöttek szerint módosul, valamint az 1. számú melléklete az alábbiak szerint 

módosul: Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek jegyzéke: 1. Szabóné 

Tóth Katalin elnök, 2. Csaja Mihályné elnökhelyettes, 3. Antal Péter képviselő, 4. Jeney 
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Ferencné képviselő, 5. Navratil Krisztina képviselő. A következő határozatot teszi fel 

szavazásra: Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. 

 

 

Szavazáskor 5 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

44/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a Kistarcsai 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

 

 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

 

 

Szabóné Tóth Katalin a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § 

alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről az alábbi tájékoztatást adja: A nemzetiségi 

önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően 

minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő 

saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy 

élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. A 

vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő nem 

gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 

költségtérítésben. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 

bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő 

vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános. 

A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság 

tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a 

vagyonnyilatkozat ellenőrzésére kijelölt bizottságnál vagy a kijelölt képviselőknél bárki írásban 

kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság vagy a kijelölt képviselők a soron 

következő ülésén tájékoztatják a képviselő-testületet, közgyűlést. A vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos eljárás során felhívásra a képviselő köteles a saját, illetve hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul 

írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az 

eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. A nemzetiségi önkormányzat 

hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. A 

nemzetiségi önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés keretében 

tárgyalja meg. Javasolja, hogy a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak 

vagyonnyilatkozatát Navratil Krisztina és Antal Péter képviselők tartsák nyilván és 

ellenőrizzék. A következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 
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Önkormányzat úgy dönt, hogy a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak 

vagyonnyilatkozatát Navratil Krisztina és Antal Péter képviselők tartják nyilván és ellenőrzik.  

 

 

Szavazáskor 5 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

45/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Kistarcsai Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak vagyonnyilatkozatát Navratil Krisztina és Antal 

Péter képviselők tartják nyilván és ellenőrzik.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Szabóné Tóth Katalin elnök 

 

 

Szabóné Tóth Katalin a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről is 

tájékoztatást ad a képviselő-testületet tagjai részére: a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

107.§ (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított 

harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A nemzetiségi önkormányzati képviselő 

az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap 

utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, igazolni az adatbázisba való felvételének 

megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően 

megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek 

nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a megyei 

kormányhivatalt. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 107.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 

méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megszünteti annak az 

önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal szemben – a lehetséges 

jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az 

ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi. 

 

 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

  .......................................................   ........................................................  

 Szabóné Tóth Katalin Jeney Ferencné 

 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 

 


