
Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 13. 

napján 10 órai kezdettel megtartott soron következő ülésén 

 

 

a.) jegyzőkönyve  

b.) tárgysorozata  

c.) határozatai ( 30 - 32 ) 

 

Száma: RNÖ/2-    /2019. 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési 

tervének tárgyában  

 

2.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

3.) Előterjesztés a Nagykállói Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás 

tárgyában 

 

 

 

 

 

        Bogdán Zoltán 

          RNÖ elnöke 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Mely készült Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartott soron következő ülésén. 

 

Ülés helye: Nagykálló Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalóterme 4320 Nagykálló, Kállai 

Kettős tér 1. 

 

Jelen vannak: Bogdán Zoltán elnök 

   Hamza Róbert elnök-helyettes 

   Hegedűs Imre képviselő 

   Dobó Lajos képviselő 

   Balogh János képviselő 

 

Meghívottak:  Kovácsné dr. Dalanics Beáta aljegyző 

 

Bogdán Zoltán korelnök köszönti a megjelenteket. Külön köszönti aljegyző asszonyt! 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő van jelen az ülésen. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére Hamza Róbert személyében. 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért. 

 

Javaslatot tesz a következő napirendi pontok megtárgyalására: 

 

1.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési 

tervének tárgyában  

 

2.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 



3.) Előterjesztés a Nagykállói Általános Iskolával kötendő együttműködési megállapodás 

tárgyában 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a javasolt napirendi pontok megtárgyalását elfogadta. 

 

N a p i r e n d e k: 

Tárgy: (1. tsp.) Előterjesztés Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában 

Előadó: Bogdán Zoltán korelnök 

 

Bogdán Zoltán: Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési 

tervének elfogadásáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Minden évben el kell fogadni az 

önkormányzat következő évi ellenőrzési tervét.  

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

c) az ellenőrzések célját; 

d) az ellenőrizendő időszakot; 

e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 

f) az ellenőrzések típusát; 

g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 

i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 

k) a képzésekre tervezett kapacitást; 

l) az egyéb tevékenységeket. 

 

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 

egyetértésével módosíthatja. 



 

A nemzetiségi önkormányzat esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves 

ellenőrzési tervét megküldi a költségvetési szerv vezetője és az elnök részére, melyet a 

Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagy jóvá. 

 

Bogdán Zoltán: Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

 

Aki egyetért a határozat-tervezettel, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

30/2019. (XII.13.) RNÖ 

 

határozata 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása tárgyában 

 

RNÖ Képviselő-testület 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az 

előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja 

 

Határozatot kapják: 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4320 Nagykálló, Bátori út 24.) 



- Gazdasági csoport 

- Nemzetiségi referens 

- Irattár 

  

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: elnök  

 

Bogdán Zoltán: A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 

103. § (1) és (3) bekezdései értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A nemzetiségi önkormányzati képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 

valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. 

 

A vagyonnyilatkozatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre kijelölt két képviselő tartja 

nyilván és ellenőrzi.  

 

Az Njtv. 103. § (2) bekezdése tartalmazza a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetére 

vonatkozó szankciót.  Így a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak 

benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, 

tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

 

Jelen esetben 2019. november 29. napjáig kellett leadni a vagyonnyilatkozatokat.  

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselői határidőben eleget tettek 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.  

 

Van-e kérdése valakinek? – Nincs. 

Aki egyetért azzal, a tájékoztatóval,  kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 



5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a tájékoztatót elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

31/2019. (XII.13.) RNÖ 

 

határozata 

 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 

megállapítja, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (1) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselők 2019. november 29. napjáig – határidőben - leadták vagyonnyilatkozataikat, melyek 

nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnöke 

 

Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testületi referens 

2. Irattár 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tárgy: (3. tsp.) Előterjesztés a Nagykállói Általános Iskolával kötendő együttműködési 

megállapodás tárgyában  

Előadó: elnök 



 

Bogdán Zoltán: Mint már a korábbi évekhez hasonlóan együttműködési megállapodás jön létre 

önkormányzatunk és az oktatási intézményekkel. Jelen esetben a Nagykállói Általános Iskolával 

kötendő együttműködési megállapodás került előterjesztésre. Mindenki megkapta az 

előterjesztést. 

Van-e kérdése valakinek a napirenddel kapcsolatosan? – Nincs. 

  

Aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

32/2019. (XII.13.) RNÖ 

 

határozata 

 

együttműködési megállapodás megkötése a Nagykállói Általános Iskolával 

 

Képviselő-testület 

 

- egyetért azzal, hogy a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a 

Nagykállói Általános Iskola között a jegyzőkönyv mellékletét képező együttműködési 

megállapodás aláírásra kerüljön.  

 

Határozatot kapják: 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4320 Nagykálló, Bátori út 24.) 

- Gazdasági csoport 



- Nemzetiségi referens 

- Irattár 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bogdán Zoltán: Napirenden kívül még annyit szeretnék mondani képviselő-társaimnak, hogy az 

Akácos úti Közösségi Ház tekintetében van egy kis gondunk, ugyanis van ott egy dolgozó, aki 

nagyon csúnyán beszél a cigánysággal. Ezt már több helyről hallottam, és tapasztaltam is. 

Szeretnénk, ha ezt a személyt leváltanák, ugyanis nem oda való.  

 

Balogh János: Nem lehet oda egy roma származású dolgozót felvenni?  Biztosan jobban el is 

fogadnák a lakosok. 

 

Kovácsné dr. Dalanics Beáta: Én úgy gondolom, hogy először is meg kellene beszélni a 

problémákat, és utána lehet véleményt alkotni. Én úgy tudom, hogy megfelelően végzi a 

munkáját az illető dolgozó, és számos programokat szerveznek a közvéleménnyel ellentétben. 

El kell menni, részt kell venni a rendezvényeken. 

 

Bogdán Zoltán: Biztos, hogy többet fogunk oda járni, és tapasztalatokat gyűjtünk az ott folyó 

munkáról. 

Van-e még valakinek egyéb hozzászólása? – Nincs. 

 

A testület elnöke megköszönte a megjelenést, 

és az ülést bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

 

       Bogdán Zoltán         Hamza Róbert 

             RNÖ elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


