
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Oláh Petra elnök 

     Ruszóné Gazsi Alexandra elnökhelyettes 

    Gazsi Viktorné képviselő 

 Kereszti Márta a Ludányhalászi Község Önkormányzatának    

jegyzője 

 

Oláh Petra elnök köszönti az ülésen megjelenteket. 

Az elnök megállapítja, hogy a testület határozatképes mivel 4 fő képviselőből 3 

jelen van. 

 

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

 

1.Napirend:  Ludányhalászi Községi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Oláh Petra elnök 

 

2. Napirend: SZMSZ módosítás 

Előterjesztő: Oláh Petra elnök 

 

3. Napirend: Egyebek 

 

1.Napirend:  Ludányhalászi Községi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

Oláh Petra elnök ismerteti a Ludányhalászi Községi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodást (I. sz. melléklet) 

 

A testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

           Képviselő-testületének 

  11/2012. (III.29.) határozata 

 

A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

Ludányhalászi Községi Önkormányzattal kötendő együttműködési 

megállapodást az I. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A testület megbízza az elnököt a megállapodás aláírására. 

 



2. Napirend: SZMSZ módosítás 

 

Oláh Petra elnök az alábbiak szerint tájékoztatja a testületet, az SZMSZ 

módosításról: 

 

- az SZMSZ megalkotása felhatalmazást adó jogszabály a továbbiakban a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény. 

- a szabályzatban a cigány kisebbségi szövegrész helyébe „roma nemzetiség” 

szövegrész kerül 

- a szabályzat kiegészül a nemzetiségi önkormányzat alaptevékenységéhez 

kapcsolódó szakfeladattal 

- 2012.01.01.-től a jegyzőkönyv elkészítésére és továbbítása az elnök feladata 

- a képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény határozza meg. 

 

A testület egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

           Képviselő-testületének 

  12/2012. (III.29.) határozata 

 

A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 

SZMSZ módosítását a II. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

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 5. sz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. március 29-án megtartott testületi ülés 

jegyzőkönyve 

  

 

 

 

 

 


