
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Ludányhalászi község cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-

testületének 2011. július 08-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: 4 fő kisebbségi képviselő 

   

Gazsi Viktorné 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 Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 

megüresedett képviselői mandátumokról 

Előterjesztő: Juhász Józsfné HVB elnöke 

 

2. Napirend: A képviselő testületi tagok eskütétele 

Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnöke 

 

3. Napirend: Elnök - és elnökhelyettes választás, eskütétel 

Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnöke 

 

4. Napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő választás 

 Előterjesztő: Elnök 

 

5. Napirend: Egyebek 

 

1.Napirend: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a megüresedett 

képviselői mandátumokról 

 

Juhász Józsefné a HVB elnöke tájékoztatja a testületet, hogy Oláhné Ujhelyi 

Annamária  2011. 06. 29 – én írásos beadványában lemondott a CKÖ elnöki 

tisztségéről és képviselői mandátumáról továbbá Gönczi Lajosné 2011. 07. 05-

én írásban lemondott CKÖ elnökhelyettesi és képviselő-testületi tagságáról, 

illetve Süveges Imréné 2011.07.07-én írásban lemondott CKÖ képviselői 

mandátumáról 

A 2010. október 3-án megtartott cigány kisebbségi önkormányzati választás 

eredménye alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő Ruszóné Gazsi 

Alexandra 9 db érvényes szavazattal (jelölő szervezet: Roma Polgári Tömörülés, 

Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete valamint a Cigány 

Szervezetek Országos Szövetsége) valamint Oláh Sándor 8 db érvényes 

szavazattal (jelölő szervezet: Roma Polgári Tömörülés, Roma Polgárjogi 

Mozgalom BAZ Megyei Szervezete valamint a Cigány Szervezetek Országos 

Szövetsége). Oláh Sándor írásban nyilatkozott, hogy nem vállalja a képviselői 



tisztség betöltését. A megszerzett szavazatszám alapján Oláh Sándort Gazsi 

Viktorné követte 6 db érvényes szavazattal (jelölő szervezet: Roma Polgári 

Tömörülés, Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete valamint a 

Cigány Szervezetek Országos Szövetsége) továbbá a szavazatszám szerinti 

sorrendben következő Oláh Petra 3 db érvényes szavazattal (jelölő szervezet: 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség). 

A képviselői megbízás megszűnéséről és a mandátumok kiadásáról a helyi 

választási bizottság az alábbiak szerint döntött: 

- Oláhné Ujhelyi Annamária CKÖ elnöke 2011.06.29-i írásban leadott 

elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról 

- Gönczi Lajosné CKÖ elnökhelyettese 2011.07.05-én írásban leadott 

elnökhelyettesi és képviselői mandátumáról 

- Süveges Imréné 2011.07.07-én írásban leadott képviselői mandátumáról  

való lemondását tudomásul vette. 

A HVB döntése alapján a 2010. október 3-án megtartott CKÖ választás 

eredménye alapján a szavazatszám szerinti sorrendet figyelembe véve 

- Ruszóné Gazsi Alexandra 

- Gazsi Viktorné 

- Oláh Petra 

kapott mandátumot a megüresedett képviselői helyekre. 

 

A korelnök megköszöni a HVB elnökének a tájékoztatást. 

 

2. 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 LXXXVII. törvény 67.§ - a szerinti esküt. 

Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi (I. sz. melléklet). 

 

3. Napirend: Elnök – és elnökhelyettes választás, eskütétel 

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy tagjaik közül az elnököt és 

elnökhelyettest kell választaniuk, megválasztásukhoz minősített többségű – 3 

igen – szavazat szükséges. 

A naprendet zárt ülésen is tárgyalhatja a testület. Az elnök és elnökhelyettes 

megválasztása titkos szavazással is történhet. 

A fentiek után a testület tagjai nyilatkoztak, hogy az elnök és az elnökhelyettes 

személyéről nyíltan döntenek. 

A testület tagjai elnöknek Oláh Jenőnét, elnökhelyettesnek Gazsi Viktornét 

javasolják. 

Az érintettek a jelölést elfogadják, és nem kérik a napirend zárt ülésen való 

tárgyalását. 

Az elnök és az elnökhelyettes jelölt bejelentik személyes érintettségüket. 



A testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött, hogy az érintetteket a 

döntéshozatalból ne zárja ki. 

A korelnök kéri a testületi tagokat aki egyetért azzal, hogy a kisebbségi 

önkormányzat elnöke Oláh Jenőné legyen kézfelnyújtással jelezze. 

 

A testület 3 igen szavazatta, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

  Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

  8/2011.(VII.08.) határozata 

 

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökének Oláh Jenőnét - 3188 Ludányhalászi, 

Rákóczi út 6. szám alatti lakost választotta. 

 

A Oláh Jenőné kéri a képviselő-testületi tagokat amennyiben egyetértenek Gazsi 

Viktorné elnökhelyettesként való megválasztásával, kézfelnyújtással jelezzék. 

 

A testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

  9/2011.(VII.08.) határozata 

 

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökhelyettesének Gazsi Viktornét – 3188 

Ludányhalászi, Rákóczi út 23. szám alatti lakost választotta. 

 

Oláh Jenőné a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke és Gazsi Viktorné a 

cigány kisebbségi elnökhelyettes leteszik a I. sz. melléklet szerinti esküt a 

Helyi Választási Bizottság elnöke előtt. 

 

4. Napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő választás 

 

Kereszti Márta tájékoztatja a testületet, hogy a kisebbségi önkormányzat 

üléseiről készített jegyzőkönyvet az elnök és a testület által – a képviselők közül 

kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

Oláh Jenőné CKÖ elnöke hitelesítőnek Gazsi Viktornét javasolja. Más javaslat 

nem volt. 

 

A testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

  10/2011.(VII.08.) határozata 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Gazsi Viktornét – 

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 23. szám alatti lakost választotta 

meg. 

 

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

 

 

 

 

  Oláh Jenőné     Gazsi Viktorné 

     Elnök     elnökhelyettes 



Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i  

2011. év 3. sz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. július 08-án megtartott rendkívüli testületi ülés 

jegyzőkönyve 

 

 


