
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2010. október 18-

án megtartott alakuló üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Horváth Gyula, ifj. Horváth Gyula, Varga Lívia, Horányi Albert képviselők, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

 

 

Jelen van továbbá: Szabó Péter Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

 

Varga Lívia  korelnök  

 

Köszönti Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének alakuló ülésén 

megjelenteket, képviselőtársait, Szabó Péter Urat a Helyi Választási Bizottság elnökét, Dr. 

Szatmári Ibolya jegyzőt. 

 

Mint legidősebb kisebbségi önkormányzati képviselőnek neki jutott az a megtisztelő feladat, 

hogy a testület ülését korelnökként megnyissa, és az elnök megválasztásáig vezesse. 

 

Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert 4 képviselő jelen van.                          

Az ülést megnyitja. 

 

Felkéri Szabó Péter urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a megválasztott települési 

kisebbségi önkormányzati képviselők részére a megbízólevelet adja át.  

 

Megbízólevelek átadásra kerültek 

 

Varga Lívia  korelnök 

 

Javasolja, hogy folytassák az ülést a települési kisebbségi önkormányzat képviselőinek 

eskütételével. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkéri Szabó Péter urat a helyi választási bizottság elnökét az eskü szövegének előolvasására 

és felkéri képviselőtársait, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét: 

 

„Én__________________________, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 

törvény szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem 

ellátása során kisebbségi közösségemhez hü leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat 

megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához 

híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a cigány kisebbség anyanyelvének, 

hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tevő 

meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen.” 
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Varga Lívia korelnök 

 

Felkéri képviselőtársait, hogy az  esküokmányokat Dr. Szatmári Ibolya jegyzőnél írják alá.   

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy miután a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 

letették az esküt, a testület megalakult, és a vonatkozó jogszabályok szerint döntéshozatalra 

képes. 

 

Kéri, amennyiben a meghívóban szereplő napirendeket elfogadják, kézfeltartással jelezzék. 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 
29/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                                       A cigány kisebbségi önkormányzat az alakuló 

                                       ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 
 

 

 

 

1.) Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választásról 

Előadó: Szabó Péter HVB elnök 

 

2.) Ügyrendi döntés az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások 

ügyében 

Előadó: Varga Lívia korelnök 

 

3.) Az elnök megválasztása 

Előadó: Varga Lívia korelnök 

 

4.) Az elnökhelyettes megválasztása 

Előadó: Varga Lívia korelnök 

 

5.) Az SZMSZ felülvizsgálatára adandó megbízás 

Előadó: elnök 
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1.)Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választásról 

 

Előadó: Szabó Péter HVB elnök 

 

Szabó Péter HVB. elnök 

 

Ismerteti a választás eredményét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Varga Lívia   korelnök 

 

Megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját. Megkérdezi, van e kérdés, 

észrevétel? Mivel nem volt kérdés, észrevétel javasolja a tájékoztató elfogadását. 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 
30/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                          Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

                          Képviselő-testülete a helyi választási bizottság tájékoztatóját 

                          a települési kisebbségi önkormányzati választás eredményéről 

                          elfogadja.  

 

                          Határidő: azonnal 

                          Felelős: Varga Lívia korelnök  

 

 

2.)Ügyrendi döntés az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében 

 

Előadó: Varga Lívia korelnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Varga Lívia   korelnök 

 

A jelöltek esetén a nyilvános üléshez való hozzájárulásról irásban nyilatkozni kell, amit a 

képviselők megtettek. Megkérdezi, hogy van-e más vélemény, hozzászólás. Amennyiben 

nincs úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

31/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 

                           testülete az elnök és az elnökhelyettes megválasztásakor nyilvános 

                           ülésen dönt. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Varga Livia korelnök 
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Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

32/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 

                            testülete az elnök és elnökhelyettes választásakor nyilt szavazással dönt. 

  

                            Határidő: azonnal 

                            Felelős: Varga Livia  korelnök 

 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

33/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                           az elnök és az elnökhelyettes megválasztásakor a személyes érintettség 

                           esetén az érintett személyt a szavazásból nem zárja ki. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Varga Livia korelnök  

 

 

Varga Lívia  korelnök 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény előírja, hogy a kisebbség testületi 

üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. Ezért javasolja, 

hogy jelöljék ki a jegyzőkönyv hitelesítőt. Személyére bármely települési kisebbségi 

képviselő javaslatot tehet. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Előzetes egyeztetés alapján jegyzőkönyv 

hitelesítőnek ifj. Horváth Gyula képviselőt javaslom. 

 

 

Megkérdezi, az általa ismertetett személyen túl van- e valakinek más javaslata.  

Amennyiben nincs szavazásra bocsátja ifj. Horváth Gyula jelölését. Bejelenti, hogy előzetes 

egyeztetés alapján a jelölt a döntéshozatalban nem vesz részt.  

Kéri, aki egyetért ifj. Horváth gyula jegyzőkönyv hitelesítőnek történő jelölésével, kéri 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

34/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                          A Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

                          képviselő-testülete elfogadta ifj. Horváth Gyula jelölését a jegyzőkönyv   

                          hitelesítői tisztségre. 

 

                          Határidő: folyamatos 

                          Felelős: Varga Livia korelnök  

 

Varga Lívia  korelnök  

 

Kéri, aki egyetért azzal, hogy a települési kisebbségi önkormányzat jegyzőkönyv 

hitelesítőjének  ifj. Horváth Gyula kerüljön megválasztásra, kézfelemeléssel jelezze.   

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

35/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

                              képviselő-testülete ifj. Horváth Gyulát jegyzőkönyv  

                              hitelesítőnek megválasztotta.  

 

                              Határidő: folyamatos 

                              Felelős: Varga Livia korelnök  

 

 

3.)Az elnök megválasztása 

 

Előadó: Varga Lívia korelnök 

 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Varga Lívia  korelnök 

 

Az alakuló ülésen a Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 

társadalmi megbízatású elnököt választ (Nek. Tv. 30/N.§). Az  elnök személyére bármely 

képviselő javaslatot tehet. 

Az elnök a helyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal vesz részt. Az 

elnök személyére bármely kisebbségi képviselő javaslatot tehet. 

Dönteni kell a jelölésről, jelölt az lesz akit a jelenlévő kisebbségi képviselők több mint fele 

támogat. Amennyiben több személyt is jelöltek, az tekinthető megválasztottnak, aki a 

minősített többséget megkapta. Ha több jelölt is megszerezte a minősített többséget, a legtöbb 

szavazatot kapott jelölt az elnök. Minősített többség a megválasztott képviselők több mint fele 

vagyis 3 fő. Az előző napirendnek megfelelően nyilvános ülésen, nyílt szavazással, és a 
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személyes érintettség esetén a személy kizárása nélkül szavaz a testület.  Javaslatot tesz az 

elnök személyre. Elnöknek Horváth Gyula képviselőt javasolja. 

 

 

Varga Lívia  korelnök 

 

Megkérdezi, hogy az imént ismertetett személyen túl, van-e valakinek más javaslata. 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja Horváth Gyula elnöki jelölését.  

Bejelenti hogy előzetes egyeztetés alapján a jelölt a döntéshozatalban részt vesz. 

 

Kéri, aki egyetért Horváth Gyula jelölésével kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

36/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

                                     képviselő-testülete Horváth Gyula jelölését a települési kisebbségi  

                                     önkormányzat elnökének elfogadta.  

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Varga Livia korelnök  

 

 

Varga Lívia  korelnök 

 

Kéri, aki egyetért azzal, hogy a települési kisebbségi önkormányzat elnökének                           

Horváth Gyula kerüljön megválasztásra, kézfelemeléssel jelezze.  

 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

37/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

               A Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete  

               Horváth Gyulát a települési kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztotta 

 

               Határidő: azonnal 

               Felelős: Varga Livia korelnök  

 
4.)Az elnökhelyettes megválasztása 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Horváth Gyula  elnök 

 

Az alakuló ülésen a Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 

társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi 

megbízatású elnökhelyettest választ (Nek. Tv. 30/N.§) Az elnökhelyettes személyére bármely 

kisebbségi képviselő javaslatot tehet. 

Dönteni kell a jelölésről, jelölt az lesz, akit a jelenlévő kisebbségi képviselők több mint fele 

támogat. Amennyiben több személyt is jelöltek, az tekinthető megválasztottnak, aki a 

minősített többséget megkapta. Ha több jelölt is megszerezte a minősített többséget, vagyis 3 

igent, a legtöbb szavazatot kapott jelölt az elnökhelyettes. Az előző napirendnek megfelelően 

nyilvános ülésen, nyílt szavazással, és a személyes érintettség esetén a személy kizárása 

nélkül szavaz a testület.  

 

Először a jelölésről, majd a megválasztásról kell szavazni. 

Jelölt az lesz, aki a jelenlévő képviselők több, mint felének (egyszerü többség) szavazatát 

megkapja.  

Ezt követően a szavazásra teszi fel egyenként a jelölteket, és egyenként állapítom meg, hogy a 

jelöltet a testület megválasztotta, vagy nem.  

A képviselők erre vonatkozó előzetes irásos  nyilatkozata alapján a testület a választást 

nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Javaslatot tesz az elnökhelyettes személyre. Elnökhelyettesnek, Horányi Albert képviselőt 

javasolja.  Megkérdezi, hogy az általa ismertetett személyen túl van-e valakinek más 

javaslata. Más javaslat nem lévén, az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.Bejelenti, hogy 

előzetes egyeztetés alapján a jelölt a döntéshozatalban nem vesz részt. Kéri, aki egyetért 

Horányi Albert jelölésével kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

38/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

              Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 

              Horányi Albert jelölését a települési kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének   

              elfogadta.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős: Horváth Gyula elnök  

 

 

 

Horváth Gyula   elnök 

 

Kéri, aki egyetért azzal, hogy a települési kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének 

Horányi Albert kerüljön megválasztása, kézfelemeléssel jelezze.  
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Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                        A Lengyeltóti kisebbségi önkormányzat testülete Horányi Albertet   

                        a települési kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének  megválasztotta. 

 

                        Határidő: folyamatos 

                        Felelős: Horváth Gyula elnök  

 

 

5.)Az SZMSZ felülvizsgálatára adandó megbízás 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Horváth Gyula   elnök  

 

A Nek. Tv. 25.§-a alapján  a települési kisebbségi önkormányzat – jogszabályi keretek között 

saját hatáskörében határozza meg szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést 

követő 3  hónapon belül, vagyis vizsgálja felül az SZMSZ-ét. 

Javasolja, hogy az elnök a jegyzővel az SZMSZ felülvizsgálatát 2011. január 18-ig tegye meg 

és azt a testület elé felülvizsgálat címmel terjessze be.  

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

40/2010.(X.18.) képviselő-testületi határozat 

 

                        A Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete  

                        megbízza a települési kisebbségi önkormányzat elnökét Horváth  

                        Gyulát, hogy végezze el a települési kisebbségi önkormányzat  

                        Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát. 

 

                        Felelős: Lengyeltóti Cigány Kisebbségi Önkormányzata elnöke 

                        Határidő: 2011.január 18 

 

Horváth Gyula elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Horváth Gyula                                                                                      ifj. Horváth Gyula 

      elnök                                                                                           jegyzőkönyv hitelesitő  


