
Szám: 1/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 2019. október 24-én  

8.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök 

Porkoláb Sándor 

Ullmann Katalin    

 

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:  

 

 Csapóné dr. Baráth Katalin                HVB elnöke 

 dr. Gerendás Gábor              jegyző   

 dr. Bartha Enikő          irodavezető    

Bán Edit                          szervezési ügyintéző 

 

 

Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti Tárgyalóterme 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök: Köszönti a Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülésének valamennyi résztvevőjét. Megállapítja, 

hogy a megválasztott 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 3 fő jelen van, az ülés 

határozatképes. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság elnöke 

összehívta megválasztott települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló 

ülését, melyet a legidősebb települési önkormányzati képviselő, mint korelnök vezet.  

 

Felkéri Csapóné dr. Baráth Katalint, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy eskesse fel a 

képviselőket és adja át a megbízóleveleket. 

 

Csapóné dr. Baráth Katalin a HVB elnöke: Az eskü szövegét előolvassa, kéri, hogy a 

képviselők mondják utána az eskü szövegét, az eskü végén az eskütevő meggyőződése 

szerint az „Isten engem úgy segéljen” mondattal zárul az eskütétel.  

 

Az eskü szövege: “Én …, (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint bolgár 

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 bolgár nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során 

anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén  és fejlesztésén fogok fáradozni.  

 

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen! 

 

Ezután a megbízó levelek átadására és esküokmány aláírására kerül sor. 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök: Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi 

pontok megtárgyalására.  Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Majd 

megkérdezi, van-e valakinek módosító javaslata a napirenddel kapcsolatban. Hozzászólás 
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nem lévén, felkéri a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a napirendről. 

 

Megállapítja, hogy 3 igen szavazat mellett a napirendet a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadja. 

 

Napirend: 

 

1.  
Tájékoztató a 2019. október 13-i nemzetségi 

önkormányzati képviselő választások eredményéről 

Csapóné dr. Baráth Katalin 

HVB elnök 

2. 
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat alapítása és 

elnökének megválasztása 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa 

korelnök 

3. 
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnök-

helyettesének megválasztása 

              nemzetiségi  

önkormányzat  

elnöke 

4. 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotása 

dr. Gerendás Gábor 

 jegyző 

5.  

Tájékoztatás a nemzetiségi önkormányzati képvise-

lők vagyonnyilatkozat-tételi és egyéb kötelezettsé-

géről 

dr. Gerendás Gábor 

 jegyző 

6. Egyebek  

 

 

 

1. Tájékoztató a 2019. október 13-i nemzetiségi önkormányzati képviselő választások 

eredményéről 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök: Felkéri Csapóné dr. Baráth Katalint, a Helyi 

Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját a 2019. október 13-i nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának eredményéről. 

 

Csapóné dr. Baráth Katalin a HVB elnöke: Beszámol a 2019. október 13-i nemzetiségi 

önkormányzati képviselő választás eredményéről. 

 

Tisztelt megjelentek! 

  

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre 

a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.  

  

A Nemzeti Választási Bizottság a 2011-es népszámlálási adatok alapján, Szentendre 

településen 9 nemzetiség tekintetében (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, román, 

szerb, szlovák) tűzte ki a települési nemzetiségi önkormányzati választást. 

A német nemzetiséghez tartozók nem állítottak képviselő-jelölteket az október 13-i 

nemzetiségi választásra, így települési szinten 8 nemzetiség esetében (görög, horvát, lengyel, 

roma, román, szerb és szlovák) került sor nemzetiségi önkormányzati választásra. 

A választással összefüggő feladatokat, a Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló 

Bizottság és a Helyi Választási Iroda végezte. 

A választások előkészítését, szervezését és informatikai feladatait a jegyző vezetésével 

működő Helyi Választási Iroda látta el. 
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A bolgár nemzetiségi névjegyzéken 15 fő szerepelt, a szavazáson 12 fő jelent meg, az 

érvényesen leadott szavazólapok száma 12. A bolgár nemzetiségi önkormányzati választás a 

következő eredménnyel zárult: 

 

 

 
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 

Kapott érvényes 

szavazat 

 1  Dr. Marinova Ilieva Ruzsa 
Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete 
  4  

 2  Porkoláb Sándor 
Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete 
                               7 

 3  Ullmann Katalin 
Magyarországi Bolgárok 

Egyesülete 
    7  

 

Mandátumot szerzett képviselők: Dr. Marinova Ilieva Ruzsa, Porkoláb Sándor és Ullmann 

Katalin. Az ismertetett adatok alapján a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 3 fővel megalakult. 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a 

beszámolóját.  

 

 

 

2.  A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat alapítása és elnökének megválasztása 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök: A második napirendi pont keretében a Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megválasztására kerül sor. Felkéri a képviselőket, hogy 

tegyenek javaslatot a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke személyére.  

 

Ullmann Katalin képviselő: Javasolja elnöknek Porkoláb Sándor képviselőt megválasztani. 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa korelnök: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elnök 

személyére elhangzott javaslatról. Továbbá ismerteti, hogy Szentendre Város Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy települési nemzetiségi 

önkormányzatot alapít 2019. október 24-i napi hatállyal, és felkéri a Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökét, hogy az újonnan alapított nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzéséről intézkedjen az alábbi adatokkal: 

 

A nemzetiségi önkormányzat neve: Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Alakulás módja: jogelőd nélküli alakulás 

Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: 841106 Helyi nemzetiségi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

Kormányzati funkció kódja és megnevezése:  

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
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Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

az alábbi határozatokat hozza: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

1/2019. (X.24.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2019. október 24. napjától Porkoláb Sándor 

képviselőt választja meg. Felkéri az elnököt, hogy a változás törzskönyvi 

nyilvántartásban való átvezetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

2/2019. (X.24.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

települési nemzetiségi önkormányzatot alapít 2019. október 24-i napi hatállyal, és felkéri a 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy az újonnan alapított nemzetiségi önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről intézkedjen az alábbi adatokkal: 

 

A nemzetiségi önkormányzat neve: Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Alakulás módja: jogelőd nélküli alakulás 

Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: 841106 Helyi nemzetiségi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

Kormányzati funkció kódja és megnevezése:  

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Az ülés vezetését a megválasztott elnök veszi át. 

 

 

 

3.  A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 

 

Porkoláb Sándor elnök: A harmadik napirendi pont keretében a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására kerül sor. Felkéri a képviselőket, hogy 

tegyenek javaslatot a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese személyére.  

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa képviselő: Javasolja elnökhelyettesnek Ullmann Katalin 

képviselőt megválasztani. 
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Porkoláb Sándor elnök: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elnökhelyettes 

személyére elhangzott javaslatról.  

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

3/2019. (X.24.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Ullmann Katalin képviselőt választja 

meg. 

 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotása 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: Ismereti a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásának 

indokát. Elmondja, hogy az szmsz-t az alakuló ülést követő három hónapon belül a törvény 

előírásai szerint meg kell alkotni. Hozzáteszi, hogy amit el kellene most dönteni, azok 

bizonyos funkciók. 

 

Kéri a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 

képviselőt bízzanak meg.  

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa képviselő: Javasolja, hogy Porkoláb Sándor és Ullmann Katalin 

képviselőket bízzák meg a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével.  

 

Porkoláb Sándor elnök: Felkéri a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, 

hogy szavazzanak a vagyonnyilatkozat nyilvántartására és ellenőrzésére javasolt képviselők 

megbízásáról.  

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

4/2019. (X.24.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyon-

nyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével Porkoláb Sándor és Ullmann Katalin 

képviselőt bízza meg. 

 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: Kéri a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületét, 

hogy döntsenek a banki aláíró, a kötelezettségvállaló, utalványozó és teljesítésigazoló 

személyéről. Személyi javaslatot kér.  

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa képviselő: Javasolja banki aláírásra jogosultnak, 

kötelezettségvállalónak, utalványozónak és teljesítésigazolónak Porkoláb Sándor elnököt 

megválasztani. Porkoláb Sándor elnök távolléte, illetve akadályoztatása esetén Ullmann 

Katalin elnökhelyettest javasolja megválasztani. 

 

Porkoláb Sándor elnök: Felkéri a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, 

hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.  

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

5/2019. (X.24.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat banki aláírásra jogosultjának Porkoláb 

Sándor elnököt és Ullmann Katalin elnökhelyettest, 

2. a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalójának Porkoláb Sándor 

elnököt, akadályoztatása esetére Ullmann Katalin elnökhelyettest, 

3. a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat utalványozójának Porkoláb Sándor 

elnököt, akadályoztatása esetére Ullmann Katalin elnökhelyettest, 

4. a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat teljesítésigazolójának Porkoláb Sándor 

elnököt, akadályoztatása esetére Ullmann Katalin elnökhelyettest választja meg. 

 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5.  Tájékoztatás a nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi és egyéb 

kötelezettségéről 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 

törvény szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc 

napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 

képviselő köteles saját vagyonnyilatkozatához csatolni a vele közös háztartásban élő 

házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.  

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő nem 

gyakorolhatja képviselői jogait. 

 

Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a 

megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről 

szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ezt követően pedig 

köteles a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig a képviselő-testületnél 

igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az 

adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy a képviselő az adatbázisba történő 
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felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a 

képviselő-testületet. 

Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megszűnteti annak a 

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

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

kézhezvételétől számított 60 napon belül nem rendezi. 

 

A képviselők részére átadásra kerül a vagyonnyilatkozat nyomtatvány. 

 

Tájékoztatja a Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a megbízástól 

számított 30 napon belül felül kell vizsgálni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást.  

 

 

 

6. Egyebek 

 

Dr. Marinova Ilieva Ruzsa képviselő: Felkéri a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztására. 

 

Porkoláb Sándor elnök: Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Ullmann Katalin képviselőt 

megválasztani. 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

6/2019. (X.24.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Ullmann Katalin képviselőt választja meg. 

 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 8.35 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

…………………………… ……………………………….  

        Porkoláb Sándor                                                                   Ullmann Katalin 

             elnök   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

                                           …………………………………… 

                                                Dr. Marinova Ilieva Ruzsa 

                                                              korelnök 


