
Jegyzőkönyv

Készült: A Ludányhalászi község cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak: 4 fő kisebbségi képviselő.

Süveges Imréné köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
A  korelnök  megállapítja,  hogy  a  testület  határozatképes  mivel  a  4  fő 
képviselőből 4 fő jelen van.
A képviselő-testület a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.Napirend: A választási bizottság tájékoztatója a választás 
eredményéről
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

2. Napirend:  Megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

3. Napirend: Képviselők eskütétele
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

4. Napirend: Elnök, elnökhelyettes megválasztása
Előterjesztő: Süveges Imréné korelnök

5. Napirend: Elnök, elnökhelyettes eskütétele
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

6. Napirend: Jegyzőköny-hitelesítő választása
Előterjesztő: Elnök

7. Napirend: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Előterjesztő: Elnök

8. Napirend: Tiszteletdíjak megállapítása 
Előterjesztő: Elnök

9. Napirend: Egyebek



1.Napirend: A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

Juhász Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet a 
2010.  október  3-án  megtartott  cigány  kisebbségi  önkormányzati  választás 
eredményéről. (I. sz. melléklet)

A korelnök megköszöni a HVB elnökének a tájékoztatást.

2. Napirend:  Megbízólevelek átadása

Süveges Imréné korelnök megkéri Juhász Józsefnét a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy a képviselőknek a megbízóleveleket adja át.

Juhász Józsefné HVB elnök gratulál a megválasztott képviselőknek és átadja a 
megbízóleveleket.

3. Napirend: Képviselők eskütétele

A korelnök megkéri  a  Helyi  Választási  Bizottság elnökét,  hogy a  képviselő-
testület tagjaitól vegye le az esküt.
A képviselő-testület  tagjai  leteszik  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. Törvény 67.§-a szerinti esküt.
Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi (II. sz. melléklet)

4. Napirend: Elnök, elnökhelyettes megválasztása

A  korelnök  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  elnök  és  elnökhelyettes 
megválasztásához minősített többségű – 3 igen – szavazat szükséges.
Elnöknek  Oláhné  Ujhelyi  Annamáriát,  elnökhelyettesnek  Gönczi  Lajosnét 
javasolja.
Az  érintettek  a  jelölést  elfogadják  és  hozzájárultak  a  nyilvános  tárgyalás 
tartásához.
Süveges  Imréné  korelnök  javasolja,  hogy  az  elnök  és  elnökhelyettes 
megválasztása nyílt szavazással történjen.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú – 4 igen – szavazattal egyetértett.
Az elnök és az elnökhelyettes jelölt bejelentik személyes érintettségüket.
A  korelnök  javasolja  testületnek,  hogy  az  érintettet  a  szavazás  során  a 
döntéshozatalból ne zárja ki.
A testület a javaslattal egyhangú – 4 igen – szavazattal egyetértett.
A  korelnök  kéri  a  testületi  tagokat  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzat  elnöke  Oláhné  Ujhelyi  Annamária  legyen  kézfelnyújtással 
jelezze.



A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2010.(X.14.) határozata

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat 
társadalmi  megbízatású  elnökének  Oláhné  Ujhelyi 
Annamáriát választotta

A korelnök kéri a képviselő-testületi tagokat amennyiben egyetértenek Gönczi 
Lajosné elnökhelyettesként való megvalásztásával, kézfelnyújtással jelezzék.
 
A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2010.(X.14.) határozata

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat 
Társadalmi  megbízatású  elnökhelyettesének  Gönczi 
Lajosnét választotta.

5. Napirend: Elnök, elnökhelyettes eskütétele

Oláhné Ujhelyi Annamária a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke és Gönczi 
Lajosné a cigány kisebbségi elnökhelyettese leteszik az II. sz. melléklet szerinti 
esküt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt.

6. Napirend: Jegyzőköny-hitelesítő választása

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  tájékoztatja  testületet,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzat alakuló üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet 
az elnök és a testület által – a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő 
írja alá.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gönczi Lajosnét javasolja.

A testület a javaslattal egyhangú 4 igen szavazattal egyetértett.



7. Napirend: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára

Az  elnök  asszony  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  cigány  kisebbségi 
önkormányzat  az  alakuló  ülését  követő  három  hónapon  belül  meghatározza 
szervezeti és működési szabályzatát, ezért indokolt most az alakuló ülésen erre 
vonatkozóan intézkedni. Javasolja, hogy a testület a jegyzőt bízza meg ezzel a 
feladattal.

A testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2010. (X.14.) határozata

A  képviselő-testület  a  cigány  kisebbségi 
önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
szabályzatának  elkészítésével  megbízza  Kereszti 
Márta jegyzőt.

Határidő: 2011. január 14.
Felelős: Kereszti Márta jegyző

8. Napirend: Tiszteletdíjak megállapítása

Oláhné Ujhelyi Annamária az önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet,
a nemzeti  és etnikai kisebbségi jogairól szóló törvény értelmében a települési 
kisebbségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének tagjainak, - 
a  települési  kisebbségi  önkormányzat  költségvetése  terhére  –  tiszteletdíjat 
állapíthat meg.
Nem  javasolja  tiszteletdíj  megállapítását  mivel,  a  költségvetési  normatíva 
összegét a cigány kisebbség támogatására, rendezvények szervezésére, pályázati 
önerőhöz szeretnék felhasználni.

A testület a javaslattal egyetértett egyhangú 4 igen szavazattal egyetértett.

9. Napirend: Egyebek

Az  elnök  asszony  szeretne  a  települési  önkormányzattal  jó  kapcsolatot 
kialakítani,  és munkájukat  segíteni.  Fő feladatuknak a kisebbség összefogását 
tartja,  de nagy gondot fognak fordítani a hagyományok ápolására.  Az anyagi 
források  megteremtéséhez  patronálókat  fognak  keresni,  és  adományokat 
gyűjteni.  Megalakulásukról  a  közösséget  egy  fórum  keretén  belül  szeretnék 
tájékoztatni.



Kovács Imre polgármester

Örömmel  fogadja  az  elnök  asszony  által  elmondottakat.  A  kisebbségi 
önkormányzat működéséhez szükséges helység kijelölésében a türelmüket kéri. 
Az  utolsó  negyedévben  megjelenő  Ludányhalászi  Hírmondó  újságban  egy 
oldalnyi  terjedelemben  lehetőséget  ad  az  újonnan  megalakuló  kisebbségi 
önkormányzatnak a bemutatkozásra.

Több kérdés, észrevétel nem lévén az elnök asszony az ülést bezárta.

Oláhné Ujhelyi Annamária Gönczi Lajosné
 elnök           elnökhelyettes


