JEGYZŐKÖNYV

Készült a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén, 2010. október 12-én 14.00
órakor, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.
Jelen vannak:

Lakatos Ferenc
Lakatos Tibor
Lakatos Tiborné
László Imre

Tanácskozási joggal
részt vett:
dr. Szántay György HVI elnöke
Varga Ernő jegyző
Hodruszky Lajos alpolgármester
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Lakatos Tiborné korelnök: Tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket, az alakuló
ülést megnyitja.
Varga Ernő jegyző: Tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit az alakuló ülésen. Bemutatja
dr. Szántay Györgyöt a Helyi Választási Bizottság elnökét, Hodruszky Lajos alpolgármestert
és Volcz Zoltánnét a testületi iroda vezetőjét. A mai napon a törvényi előírásoknak
megfelelően megtartják a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülését. Az 1993. évi
LXXVII. törvény alapján az alakuló ülés kötelező napirendi pontja a képviselők eskütétele, a
kisebbségi önkormányzat elnökének és elnök helyettesének megválasztása. A törvény egy
évben négy ülést tesz kötelezővé. Bejelenti, hogy a képviselők előzetes egyeztetés alapján az
elnököt és elnök-helyettest nyílt ülésen, nyílt szavazással választják. A napirendi pontok a
következők:
1. A helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010. október3-i Kissebségi
Önkormányzati választás eredményéről, a megbízólevelek átadása.
2. Az kisebbségi képviselők eskütétele.
3. A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása.
4. A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása.

1. napirendi pont:
A helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010. október3-i önkormányzati
választás eredményéről.
dr. Szántay György HVI elnöke: Tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2010. október 3-án megtartott kisebbségi választáson
semmiféle rendkívüli esemény nem történt, ami a választás menetét megzavarta volna.
Ismerteti a választás eredményét.
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A kisebbségi választási jegyzékben lévő választópolgárok száma:
Ebből szavazott:
Az urnában lévő szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Ismerteti az egyéni képviselők választási eredményeit:
Lakatos Ferenc:
19 szavazat
Lakatos Tibor:
19 szavazat
Lakatos Tiborné: 18 szavazat
László Imre:
13 szavazat

34 fő volt.
19 fő
19
19

A bejutott képviselőknek gratulálnak és valamennyiüknek sikeres munkát kíván az
elkövetkezendő 4 évben.

2. napirendi pont:
Az kisebbségi képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása.
Lakatos Tiborné korelnök: Felkéri Dr. Szántay Györgyöt, hogy a képviselőket kérje fel az
eskütételre.
Dr. Szántay György HVB elnök: Felkéri a képviselőket, hogy mondják utána az alábbi eskü
szövegét:
„Én ………………………………. (név), mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogállásáról
szóló törvény szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői
tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hű 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!”

3. napirendi pont:
A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása.
Lakatos Tiborné korelnök: László Imrét javasolja megválasztani a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökének. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
1/2010. (10. 12.) sz. kissebségi önkormányzati határozat:
A Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökének László Imrét (2230 Gyömrő, Pázmány u. 18.)
választja meg.

4. napirendi pont:
A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása.
Lakatos Tiborné korelnök: a kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének Lakatos Tibort
javasolja megválasztani. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
2

2/2010. (10. 12.) sz. kissebségi önkormányzati határozat:
A Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök-helyettesének Lakatos Tibor (2230 Gyömrő, Wekerle u. 66.)
választja meg.

Varga Ernő jegyző: Gratulál a képviselőknek, az elnöknek és az elnök-helyettesnek a
megválasztásukhoz, és sikeres munkák kíván.
Lakatos Tiborné korelnök: Megköszöni a részvételt, és az alakuló ülést bezárja.

K.m.f.

László Imre
elnök

Lakatos Tibor
elnök-helyettes
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