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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2016. január 27-én 11.00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk 

                        Zajk, Iskola utca 1. 

 

Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő, 

Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna 

aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

 

Grózner Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 

tagja az ülésen megjelent. A mai ülés a téma fontosságára tekintettel telefonon került 

összehívásra. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata 
     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  

 

Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1./ Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás  

     felülvizsgálata 
     Előadó: Grózner Tiborné polgármester  
  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Grózner Tiborné polgármester: A napirend tárgyalásához az előterjesztést megkaptuk. A Zajk 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felül kell 

vizsgálnunk, ez törvényben foglalt kötelezettségünk. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai szerint az 

együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 

esetén pedig az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A tavaly 

januárban Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületével megkötött 

együttműködési megállapodás a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés szempontjából 

felülvizsgálatra került. A települési önkormányzat részéről a nemzetiségi önkormányzat 

működéséhez biztosított személyi, tárgyi és technikai feltételekben változás nem történt, a 

gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos rendelkezések azonban kiegészítésre, módosításra 

kerültek. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének szabályai beépülnek a 
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megállapodás tervezetébe, mivel a belső ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések 

megállapodásban történő rögzítését az Állami Számvevőszék elvárja. A módosításokat 

félkövér, dőlt, aláhúzott betűkkel jelöltük a kiküldött anyagban. Zajk Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Képviselő-testülete már tárgyalta az együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatát és elfogadta a felülvizsgált szerződést. 

 

Grózner Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. 

Önkormányzatunk teljesíti a törvényekben és az együttműködési megállapodásban foglalt 

kötelezettségeit a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban. A Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökével tartom a kapcsolatot, a felmerülő kérdésekben 

egyeztetést folytatunk le. Javaslom a felülvizsgált együttműködési megállapodás elfogadását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

1/2016. (I. 27.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zajk Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Képviselő-testületével kötött, 2015. január 30-án aláírt 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta és elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: megállapodás aláírására 2016. január 31. 

                 felülvizsgálatra 2017. január 31. 

Felelős:    Grózner Tiborné polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális  

                osztályvezető 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

Grózner Tiborné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 11.15 órakor 

bezárom.  

 

K.m.f.  

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné  

jegyző polgármester 

 


