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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alsónemesapáti 2012. január 30. napján 9.00 

órakor, a Körjegyzőség tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről  

 

Jelen vannak:   mellékelt jelenléti íven felsoroltak 

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző és Balaton Józsefné 

polgármester  

Óvári Melinda egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni.  Távolmaradását előre 

bejelentette. 

Az ülésen állampolgár nem jelent meg.  

Az ülést vezette: Molnár István elnök  

 

Molnár István elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a kisebbségi önkormányzat 

testülete határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 3 fő van jelen.  

 

A napirendi pontokhoz észrevétel nem érkezett, így a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

napirendi pontok megtárgyalásáról döntött: 

 

1. A CKÖ megnevezésének módosítása  

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

A képviselők jegyzőkönyv-hitelesítőnek 3 igen, egyhangú szavazattal Burka Sándorné képviselőt 

választották meg, majd rátértek az ülés 1. napirendi pontjára: 

 

1. A CKÖ megnevezésének módosítása  

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök felkérésére Simon Margit körjegyző ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal XX-

B-030/1-2/2012. számú jogszabályváltozásról szóló tájékoztatását.  

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(továbbiakban: Nektv.) „159. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzat 

elnevezése nemzetiségi önkormányzat” rendelkezésének megfelelően a kisebbségi önkormányzatoknak a 

megnevezését módosítani szükséges. A módosításnál figyelembe kell venni a Nektv. 1. számú 

mellékletében szereplő felsorolást, mely meghatározza, hogy a magyarorszagi nemzetiségeket. Ebben a 

felsorolásban az eddigi cigány kisebbség helyett roma nemzetiség szerepel. Viszont a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi Főosztályának 2012. január 23-i tájékoztató levelében kifejti, 

hogy a Nektv. 1. sz. melléklete szerinti felsorolásba beleértendő a roma mellett a cigány kifejezés is. Az 

új Nektv. 159. § (1) bekezdésének megfelelően a névmódosításról lehetőség szerint 2012. január 1-jei 

hatállyal célszerű dönteni. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben 

már volt 2012. évi bevétel vagy kiadás, akkor a névhasználatról szóló testületi döntésben későbbi időpont 

meghatározására is sor kerülhet. 

Az Áht. 84. § (1)-(2) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzat részére a székhelye szerinti helyi 

önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni. A fizetési számla nyitás 

egyik előfeltétele az önálló adószám megléte, mellyel a kisebbségi önkormányzat már rendelkezik. 

A fizetési számla megnyitásáról a változás-bejelentési kérelmet a bankszámla szerződés hitelesített 

másolatát, és az állami támogatás folyósításának feltételeként előírt, az Áht. 83. § (5) bekezdése szerinti 

felhatalmazó levelet be kell adni. 



A nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről a testületnek minősített többséggel kell döntenie.  

 

Burka Sándorné elnökhelyettes javasolta, hogy a korábbi elnevezése helyett 2012. január 1. napjától az 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában és a testület 3 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alsónemesapáti Képviselő-testületének 

1/2012.(I.30.) határozata 

 elnevezés módosításáról  

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alsónemesapáti Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnevezését 

„Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat”-ra módosítja.  

A módosítás 2012. január 1. napjától hatályos.  

 

A testület felkéri az elnököt a törzskönyvi bejegyzés módosítására és a régi bankszámla 

megszüntetésével egyidejűleg fizetési számla nyitására. 

A testület felkéri az elnököt, hogy az SZMSZ módosításának tervezetét terjessze a testület elé.  

 

Felelős: Molnár István elnök 

Határidő: folyamatos 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök: A nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a 

költségvetési tervezésről szóló, új Nek. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött együttműködési 

megállapodások hatályát e törvény nem érinti, azonban 2012. június 1-jéig az e törvény szerinti 

feltételeknek megfelelő együttműködési megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi 

önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési 

tervezése során az új együttműködési megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi önkormányzat 

2013. január 1-jétől e törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési 

feltételeit /159.§ (3) bekezdés/. 

 

Simon Margit körjegyző: A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatást a 2011. december 

30-án hatályos szabályok szerint kell folyósítani. A helyi önkormányzat a költségvetési támogatás helyi 

nemzetiségi önkormányzatot megillető, a nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján 

történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési 

számlájára. 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy új bélyegzőket kell készíteni.  

 

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 9.35 órakor bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Molnár István     Burka Sándorné  

                  elnök                    képviselő-jegyzőkönyvhitelesítő  

 


