Jegyzőkönyv
Az ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. július 18. 15.00 – 16.00 óráig a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ülésén
A megjelent roma nemzetiségi önkormányzati képviselők neve:
Burai Lajos elnök
Burai Krisztián elnökhelyettes
Horváth Vilmos képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Burai Lajos elnök:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Burai Krisztián elnökhelyettest.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jegyzőkönyv hitelesítő személyével 3
igen szavazattal egyetértett.
Ezt követően ismertette a napirendet, amelyet javasol elfogadásra, kérte a testületet,
kézfelnyújtással szavazzanak.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirenddel 3 igen szavazattal
egyetértett.

Javasolt és elfogadott napirendi pont:
1. A megüresedett képviselői mandátum betöltése, képviselő eskütétele
Előterjesztő: Burai Lajos elnök
2. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Előterjesztő: Burai Lajos elnök
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1. Tárgyalt napirendi pont:
A megüresedett képviselői mandátum betöltése, képviselő eskütétele
Burkovics Róbert jegyző:
Oláh Zsolt képviselő elnökhelyettes bejelentette, hogy nem tud aktívan részt venni az
önkormányzat munkájában, ezért lemondott a tisztségéről, így nem tudja ellátni a nemzetiségi
képviselői elnökhelyettesi feladatait. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 68. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi képviselő helye megüresedik, helyébe a
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2014. október 12-i választáson a soron következő legtöbb
szavazatot Horváth Zsolt kapta 55 szavazattal.
Burai Lajos elnök:
Horváth Zsolt vállalja a képviselői mandátumot. Megkérem Horváth Zsoltot, hogy az esküt a
Jegyző Úr olvasata után tegye meg.
Burkovics Róbert jegyző:
„Én ……………………….., mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi
közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem,
minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk,
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

A nemzetiségi önkormányzati képviselő a törvényben előírt esküt letette és aláírta és átvette
az esküokmányt.

2. Tárgyalt napirendi pont:
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Burai Lajos elnök:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztassa az új képviselőt a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről.
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Burkovics Róbert jegyző:
A jelen megválasztott Horváth Zsolt képviselőnek is vagyonnyilatkozatot kell tenni a
megválasztását követő 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 30. napjáig.
Továbbá vagyonnyilatkozat-tételre köteles a képviselővel egy háztartásban élő (házastárs,
élettárs, gyermek) is. Ha az érintett nem tesz eleget határidőben a kötelezettségének, az
nemzetiségi képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja. Amennyiben
összeférhetetlenség áll fenn, azt is 30 napon belül meg kell szüntetni, valamint a
köztartozásmentes adatbázisba is kezdeményezni kell a képviselő felvételét.
Burai Lajos elnök:
Köszönöm Jegyző Úrnak a tájékoztatást.

Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Burai Lajos elnök az ülést bezárta.

K.m.f.

Burai Lajos
elnök

Burai Krisztián
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző
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