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hetilapokban is publikálásra került. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. december 
17-e volt, az elbírálás határidejének 2022. január 28-a került meghatározásra. 
 
A pályázati kiírásra az előírt határidőig 1 pályázat érkezett:  

- Márk Mónika Tímea (5700 Gyula, Károly Róbert utca 11/2.) jelentkező részéről 
(papír alapon). 

A Kttv. 45. § (1) bekezdése értelmében pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak 
olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. 

A pályázati feltételek közül Márk Mónika Tímea valamennyi feltételnek való 
megfelelését dokumentumokkal igazolta.   

A kinevezés mellőzhetetlen feltétele egyebek között az illetmény jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével történő megállapítása, ami jelen esetben a kinevező, az 
MROÖ Közgyűlése hatáskörébe tartozik. 
A Kttv. 129. §-a határozza meg a vezetői kinevezés egyes feltételeit, a 131. § - 143. § a 
díjazás, illetmény, illetménykiegészítés rendelkezéseit tartalmazza. Mivel a Kttv. hatályáról 
szóló 1. §-a nem említi az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát, és a törvény más 
részei sem szólnak az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az alkalmazásában álló 
személyekről, álláspontunk szerint ez alapján az országos nemzetiségi önkormányzat 
szabadon dönthet arról, hogy a hivatalvezetőt mely besorolási osztályba sorolja, illetve 
mekkora illetménykiegészítést állapít meg számára. 
Az illetmény alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.  
A felsőfokú végzettségű személyt I. besorolási osztályba kell sorolni, a besorolási osztályokat 
és fizetési fokozatokat a Kttv. 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 

Az Njtv. 123. § (1) pontja alapján az érvényesen pályázó jelöltek közül a hivatalvezető 
személyére az elnök tesz javaslatot. Amennyiben az elnök egyik pályázót sem támogatja, új 
pályázatot kell kiírni. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a hivatalvezetői pályázatokra vonatkozó előterjesztést, a 
beérkezett pályázati anyagot megvitatni, illetőleg döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése, az Njtv. 123. § 
(1) bekezdése alapján – az elnök javaslatára – …………………………….szám alatti lakost 
nevezi ki 2022. …..…..-i hatállyal, három hónapos próbaidő kikötése mellett, határozatlan 
időre az Önkormányzati Hivatal hivatalvezetőjének. 
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A hivatalvezető besorolását az I. besorolási osztály ….. fizetési fokozata szerint határozza 
meg. Az alapilletményét ……. Ft összegben állapítja meg, …….. % illetménykiegészítés és 
……….. % vezetői illetménypótlék megállapítása mellett.  
A hivatalvezető ……………………….  pótlékra jogosult. 
A Közgyűlés mindezek alapján …………….. Ft-ban állapítja meg. 
A hivatalvezetőt megilleti az Önkormányzati Hivatal alkalmazottait megillető mértékű 
cafetéria juttatás. 
A közgyűlés megbízza az elnököt, hogy a hivatalvezető kinevezési okmányát a döntésnek 
megfelelően készítse el és adja át. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kozma György elnök 

Gyula, 2022. január 25. 

                                                                                   Kozma György s.k. 
                                                                                             elnök 
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A listaállítási eljárás szabályait a hatályos Njtv., valamint a 7./2018.(II.6.) számú MROÖ 

határozatban foglalt eljárásrend (mellékelve). 

Az Njtv. az alábbiakat tartalmazza: 

„117/A. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése legkorábban az 

országgyűlési képviselők általános választását megelőző naptári év október 1-jén, 

legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz 

naptári napon belül, át nem ruházható hatáskörében határozatban dönt a nemzetiségi 

lista állításáról. 

 (2) A döntésből személyes érintettség miatt a közgyűlés tagja nem zárható ki. 

 (3) A döntésnek – e törvényben megjelölt egyéb feltételeken túl – tartalmaznia kell 

 a) a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, továbbá 

 b) a jelöltek személyi azonosítóját. 

 (4) A döntés – a személyi azonosító kivételével – nyilvános. A döntést legkésőbb a 

döntést követő naptári napon írásba kell foglalni és – a személyi azonosító kivételével – 

az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A döntésről készült 

jegyzőkönyvet legkésőbb a döntést követő harmadik naptári napig írásba kell foglalni és 

az országos nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak meg kell küldeni. 

(5) E § alkalmazásában a 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képviselet esetén a 

megbízás érvényességéhez a megbízott személy nevét és személyi azonosítóját a 

megbízás tényével együtt tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti döntésnek. A 

megbízás együttesen magában foglalja az országgyűlési képviselők választásán állított 

országos lista bejelentésével, adatainak módosításával, visszavonásával és az országos 

listával kapcsolatos egyéb kapcsolattartói feladatok ellátásával kapcsolatos 

képviseletet. 

 (6) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § 

(3) bekezdésében és 207/A. §-ában foglalt hatáskörök gyakorlásához a közgyűlés 

döntése szükséges, amelyre az (1)–(5) bekezdésben – az (1) bekezdés szerinti határidő 

kivételével –, továbbá a 117/B. §-ban foglaltakat alkalmazni kell. 

117/B. §  (1) A 117/A. § (1) bekezdése szerinti döntés elleni jogorvoslatként kizárólag 

közigazgatási nemperes eljárás indítható. A közigazgatási nemperes eljárás 

megindítására a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is 

kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár, az országos 
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nemzetiségi önkormányzat által állított nemzetiségi listán szereplő jelölt, a listaállítást 

megelőző általános országos nemzetiségi önkormányzati választáson listát állító 

nemzetiségi jelölő szervezet, az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének 

tagja, továbbá az ügyben érintett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet – különösen a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat, a 2. § 14. 

pontja szerinti nemzetiségi szervezet, illetve a 2. § 15. pontja szerinti nemzetiségi 

egyesület – jogosult. A közigazgatási nemperes eljárás megindítására és elbírálására a 

Ve.-nek a Nemzeti Választási Bizottság határozatának felülvizsgálatára vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni a (2), (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel. 

 (2) A közigazgatási nemperes eljárást az országos nemzetiségi önkormányzat 

törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal útján kell 

megindítani. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 117/A. § (1) bekezdése 

szerinti döntés közzétételétől számított harmadik naptári napon megérkezzen a fővárosi 

és megyei kormányhivatalhoz. A kérelemhez a döntésről készült jegyzőkönyv kivételével 

minden bizonyítékot mellékelni kell. A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogorvoslati 

kérelmet és mellékleteit, valamint a döntésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlés 

döntésének közzétételét követő negyedik naptári napon felterjeszti 9 óráig a Fővárosi 

Törvényszékhez. A felterjesztés fővárosi és megyei kormányhivatal általi elmulasztása 

esetén az elkésettség jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni. 

 (3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az eljárásban érintett szerv, amely a törvényes 

határidőben a 117/A. § (1) bekezdése szerinti döntés ellen közigazgatási nemperes 

eljárást indíthat. 

 (4) Közigazgatási nemperes eljárás indítására e törvény rendelkezésének súlyos 

megsértésére hivatkozással lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani. A felülvizsgálati 

kérelem alapján a Fővárosi Törvényszék a közgyűlés döntését helybenhagyja vagy 

megsemmisíti. 

 (5) A Fővárosi Törvényszék a határozatáról tájékoztatja a kérelmezőt, az országos 

nemzetiségi önkormányzatot, a fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a Nemzeti 

Választási Bizottságot. 

 (6) A jogorvoslati kérelem hiányában jogerőre emelkedett közgyűlési döntésről a 

fővárosi és megyei kormányhivatal haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Választási 

Bizottságot.” 
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A döntéshozatal szabályait az Njtv. és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzata írja le. Általánosságban véve a közgyűlés ülései 

nyilvánosak.  A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján (a nyilatkozat 

mellékletként csatolva). A zárt ülésen a közgyűlési tagokon kívül a Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzat Hivatalának vezetője, meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz 

részt. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Zárt ülésen – a jelen lévő képviselők 

több mint a felének kezdeményezésére – titkos szavazás is tartható a tárgyalt ügyekben. A 

jelölteket a magyarországi román közösség választópolgáraiból kell kiválasztani. A 

népképviseleti elv érvényesítése, valamint a nemzetiségi jogok érvényre juttatása érdekében a 

román nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárt szükséges ajánlani a listára.  

Követelmény, hogy a személy ismerje a nyelvet, a kultúrát és a hagyományokat, valamint 

vele szemben országgyűlési képviselői összeférhetetlenség ne álljon fenn. A személyekre 

vonatkozó szavazást minden esetben külön-külön személyenként kell megejteni, több személy 

esetén a javaslat vagy a beérkezés sorrendjében. 

 

A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy (a nyilatkozat mellékletként csatolva): 

- a román nemzetiséghez tartozik, román nemzetiségi választópolgárként 

nyilvántartásba lett véve és nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési 

választásra is kiterjed; 

- a román nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, 

kultúráját és hagyományait ismeri; 

- a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint jelölő szervezet személyes 

adatait kezelje és jelöltségét közzé tegye az országos nemzetiségi önkormányzat 

honlapján; 

- a jelölést a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet 

listáján elfogadja; 

- a román nemzetiségi listán felajánlott … helyet elfogadja; 

- nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselői 

megbízatással, illetve megválasztása esetén az országgyűlési képviselői megbízatással 

összeférhetetlen tisztségéről lemond. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést , hogy a fenti eljárási szabályok, illetve a 7./2018.(II.6.) 
számú MROÖ határozatban foglalt eljárásrendet mentén bonyolítsa le a nemzetiségi listával 
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kapcsolatos szavazást, és ezzel határozza meg a román nemzetiségi lista jelöltjeinek nevét és a 
listán szereplők rangsorát. 
 

I .  H AT Á RO ZAT I  JAV A SLA T 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése - figyelemmel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117/A §-ban foglaltakra - úgy dönt, 
hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött Országgyűlési képviselők választásán legalább három 
fős román nemzetiségi listát állít. 

Felelős: Kozma György elnök 
Határidő: azonnal 

II. H AT Á RO ZAT I  JAV A SLA T 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a  
2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési választáson való részvétel jogszerű és átlátható 
lebonyolítása érdekében a 7./2018.(II.6.) számú MROÖ határozatban foglalt eljárásrendet 
alkalmazza jelen eljárás során. 

Kötelezi az Elnököt, hogy a nemzetiségi lista állítása során a jogszabályok és az Eljárási rend 
alapján járjon el. 

Felelős: Kozma György elnök 
Határidő: folyamatosan 

I I I .  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2022. 
évi országgyűlési képviselők választásán ……………………….…………. (név), 
………………..….. (személyi azonosító) választópolgárt a román nemzetiségi lista ……….. 
helyére jelöltként megválasztja. 

Felelős: Kozma György elnök 
Határidő: azonnal 

I V .  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2022. 

évi országgyűlési képviselők választásán román nemzetiségi listát állít. 

A román nemzetiségi listára az alábbi választópolgárokat jelöli a listán elfoglalt helyük 

sorszámának megfelelően (a jelöltek személyi azonosítója feltüntetve): 
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1. …………………………. (név), …………………….. (személyi azonosító) 

2. …………………………. (név), …………………….. (személyi azonosító) 

3. …………………………. (név), …………………….. (személyi azonosító) 

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

Felelős: Kozma György elnök 
Határidő: a választás kitűzését követően meghatározott, Vjt. és Ve.-ben foglalt határidőknek 
megfelelően 

V .  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2022. évi 
országgyűlési képviselők választásán a nemzetiségi lista állításával kapcsolatban 
felhatalmazza Kozma György (személyi azonosító: ……………………) elnököt, 
akadályoztatása esetén …………………….. (személyi azonosító: ……………………) a 
nemzetiségi listával kapcsolatos képviselet ellátására, továbbá a Nemzeti Választási 
Bizottságnál a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat, mint jelölő-szervezet 
nyilvántartásba vételének kezdeményezésével, továbbá a Román nemzetiségi lista 
bejelentésével, adatainak módosításával, visszavonásával és az országos lista egyéb 
feladatainak ellátásával. 

Felelős: Kozma György elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

 
Gyula, 2022. január 26.  
 
                                                                                    Kozma György 
                                                                                          elnök 
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  A 7./2018. (II.6.) MROÖ határozat melléklete 
 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának  
a 2018. április 8-i Országgyűlési képviselői választás  

lebonyolításával kapcsolatos eljárási és támogatás felhasználási rendje 
 
Az eljárási rend célja, hogy az országgyűlési képviselők választásán a román nemzetiségi lista 
(a továbbiakban: Nemzetiségi lista) állításának, és a kampánytevékenység lefolytatásának 
részletes szabályait meghatározza, biztosítva ezzel a jogszabályoknak való megfelelést, 
valamint az átláthatóságot. 
 
Az eljárási rend alapját a következő jogszabályok képezik: 

• Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
• A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
• Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 

szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 
• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 
 

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése  
(a továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. április 8-i országgyűlési képviselők választásán 
Nemzetiségi listát állít. A Közgyűlés a listaállításról a megválasztott képviselők több 
mint felének (minősített többség) „igen” szavazatával dönt. Egyidejűleg döntést hoz a 
kampánytevékenység folytatásáról is. 

2. A listaállításról való döntést követően haladéktalanul döntést hoz a Nemzetiségi listán 
jelölhető személyek számáról, majd a listára kerülő személyekről és a személyeknek a 
Nemzetiségi listán betöltött helyéről (a továbbiakban: rangsorállítás). 

3. A rangsorállítást követően a Közgyűlés meghatározza a kampánytevékenység kereteit 
és az ahhoz nyújtott állami támogatás felhasználásának arányát, főbb szempontjait.   

4. A Közgyűlés az önkormányzat saját költségvetése terhére nem biztosít külön fedezetet 
a kampánytevékenység céljára. 

5. A rangsorállítás során jelölt lehet a központi névjegyzékben román választópolgárként 
nyilvántartásba vett állampolgár. 

6. A jelöltállítás szabályai: 
a. A Nemzetiségi listára kerülő jelölt személyére a Közgyűlés tagja tehet 

javaslatot a Közgyűlés ülésén, vagy előzetesen írásban. 
b. Egy képviselő egy jelöltre tehet javaslatot. 
c. A jelöltek kötelesek a Közgyűlés ülésén, vagy az ülést megelőzően írásban 

nyilatkozni arról, hogy a központi névjegyzéken a román nemzetiség 
választópolgáraként nyilvántartásba vették és a jelölést elfogadja, illetve arról, 
hogy amennyiben a központi névjegyzéken mégsem szerepel, úgy tudomásul 
veszi, hogy a jelölése érvénytelen, és a ranghelyéről kiesik. 
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d. A jelöltekről egyenként, ABC sorrendben szavazni kell. Jelölt az lesz, aki a 
jelenlévő képviselők legalább 25 %-ának „igen” szavazatát megszerzi. 

e. A Közgyűlés a jelöltekről a Nemzetiségi listán betöltendő helyek sorrendjében, 
az első helytől kezdődően az utolsó helyig haladva, egyenként szavaz. Az 
elnök a ranghelyek sorrendjében a jelöltek nevét egyenként teszi szavazásra. A 
szavazás során a képviselő ranghelyenként csak egy jelöltre szavazhat. 

f. A szavazás módja: nyílt. 
g. Az adott ranghelyen jelölt az lesz, aki megszerzi a megválasztott képviselők 

több mint felének „igen” szavazatát (minősített többség). Amennyiben 
valamely ranghelyen valamelyik jelölt megszerzi a minősített többséget, úgy 
az adott helyre vonatkozóan a szavazás lezárul. 

h. Amennyiben valamely ranghelyen egy jelölt sem szerzi meg a minősített 
többséget, úgy a két legtöbb szavazatot kapott jelölt tekintetében új szavazást 
kell lebonyolítani, és ennek során az lesz a jelölt, aki a minősített többséget 
megszerzi. Amennyiben ez sem vezet eredményre, úgy új jelölést kell 
lebonyolítani. 

i. Amennyiben a Nemzetiségi lista felállítását követően, de a Nemzetiségi lista 
bejelentése előtt valamely jelölt kiesik, a listán szereplő jelöltek egy hellyel 
előrelépnek a ranghelyben. Amennyiben a kisesések folytán a listán szereplő 
jelöltek száma nem éri el a három főt, úgy új Nemzetiségi listát kell állítani. 

7. A Közgyűlés elnöke a rangsor felállítását követően köteles haladéktalanul intézkedni a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölőszervezetként történő 
bejelentése, az ajánlóívek igénylése, kitöltése, az ajánlások összegyűjtése, valamint a 
nemzetiségi lista bejelentése iránt. 

8. Kampánytevékenység folytatása esetén az Elnök köteles a választási kampányt a 
Közgyűlés döntéseinek megfelelően megszervezni. 

9. A kampánytevékenység lebonyolítása során, az alábbi jogcímeken lehet az állami 
támogatást felhasználni:  

a. Kampányanyag összeállítása 
b. Rendezvények, fórumok megszervezésével kapcsolatos költségek 
c. Médiakampány lebonyolítása 
d. Plakátok, politikai hirdetések költségei 
e. Egyéb dologi kiadások 

10. Az Önkormányzati Hivatal hivatalvezetője köteles gondoskodni a 
kampánytevékenységhez nyújtott állami támogatás szabályszerű felhasználásról, és 
annak elszámolásáról, továbbá a választás lebonyolításával kapcsolatos döntések, és a 
kampánytevékenységhez kapcsolódó tevékenységek az önkormányzat honlapján 
történő közzétételéről. 

 





ORSZÁGOS LISTA JELÖLTJÉNEK SZEMÉLYI LAPJA ÉS NYILATKOZATA  

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

 

A jelölt családi neve: …………………………………………………………………………………..…. 

utóneve(i): …………………………………………………………………………………………….…. 

személyi azonosítója: ………………………………………………………………………………….… 

lakcíme: …………………………………………………………………………………………….……. 

ország: …………………………………………………………………………………………………… 

postai irányítószám: ……………………………………………………………………………….……... 

település + kerület: ………………………………………………………………………………………. 

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

……………………………………………………………………………………………………...……. 

A jelölésemet a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet listáján elfogadom. 

Kijelentem, hogy a román nemzetiségi listán felajánlott ........... helyet elfogadom. 

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízatással, illetve 

megválasztásom esetén az országgyűlési képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről 

lemondok. 

A román nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 

hagyományait ismerem. 

Kijelentem, hogy a román nemzetiséghez tartozom, román nemzetiségi választópolgárként 

nyilvántartásba vettek. Nemzetiségi névjegyzékbe vételem az országgyűlési választásra is kiterjed. 

Hozzájárulok, hogy a jelölő szervezet személyes adataimat kezelje és jelöltségem közzétegye az 

országos nemzetiségi önkormányzat honlapján. 

 

Kelt: ……………………………, 2022. ………………….. …….. 

 

 

 _____________________________ 

 a jelölt aláírása 



NYILATKOZAT  

A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  

KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE 

 

 

Alulírott ……………..………………………….. (személyi azonosító: …………………………, 

lakcím: ………………………………………..) választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 91. §-nak (3) bekezdésére, érintettségemre tekintettel zárt ülést kezdeményezek a 

2022. évi országgyűlési választások román nemzetiségi lista állításával és jelöltségemmel kapcsolatos 

tárgyalás során. 

 

Kelt: ……………………………, 2022. ………………….. …….. 

 

 

 

 _____________________________ 

 a jelölt aláírása 
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