
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

képviselő-testületének 2012. február 20-án megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Oláh Jenőné elnök 

    Oláh Petra elnökhelyettes 

      Ruszóné Gazsi Alexandra képviselő 

      Gazsi Viktorné képviselő 

  Kereszti Márta a Ludányhalászi Község Önkormányzatának    

jegyzője 

 

Oláh Jenőné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az elnök megállapítja, hogy a testület határozatképes mivel 4 fő képviselőből 4 

jelen van. 

 

A képviselő-testület a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1.Napirend:Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata  elnökének lemondása 

Előterjesztő: Oláh Jenőné elnök 

 

2. Napirend:  Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztása 

Előterjesztő: Oláh Petra elnökhelyettes 

 

 

 

 

1.Napirend: Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

elnökének lemondása 

 

Oláh Jenőné tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elnöki tisztséget a 

továbbiakban nem tudja betölteni, mivel már hosszabb ideje nem tartózkodik 

életvitelszerűen a településen. 

 

Oláh Jenőné kéri a képviselő-testületi tagokat, amennyiben a lemondását 

tudomásul veszik szavazzanak. 

 

A testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 



Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

  6/2012.(II.20.) határozata 

 

Ludányhalászi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Oláh Jenőné 

elnöki tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi. 

 

2. Napirend:  Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének, elnökhelyettesének megválasztása 

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az elnök és a elnökhelyettes 

személyének megválasztásához minősített többség szükséges legalább három 

egyező szavazat kell. 

 

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 Petrát, elnökhelyettesnek Ruszóné Gazsi 

Alexandrát 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. 

Az elnökhelyettes kéri a testületi tagokat aki egyetért azzal, hogy a kisebbségi 

önkormányzat elnöke Oláh Petra legyen kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

  Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

  7/2012.(II.20.) határozata 

 

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökének Oláh Petra - 3188 Ludányhalászi, 

Bercsényi út 4. szám alatti lakost választotta. 

 

A Oláh Petra kéri a képviselő-testületi tagokat amennyiben egyetértenek 

Ruszóné Gazsi Alexandra elnökhelyettesként való megválasztásával, 

kézfelnyújtással jelezzék. 

 

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



 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

  8/2012.(II.20.) határozata 

 

A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat társadalmi 

megbízatású elnökhelyettesének Ruszóné Gazsi Alexandra – 3188 

Ludányhalászi, Rákóczi út 23. szám alatti lakost választotta. 

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén az elnök az ülést bezárta 

 

 

 

  Oláh Petra        Ruszóné Gazsi Alexandra 

             elnök      elnökhelyettes 

  



 

 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i  

2012. év 3. sz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. február 20-án megtartott rendkívüli testületi ülés 

jegyzőkönyve 

  


