J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

2006. október 16-án 13.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal
kistermében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének alakuló üléséről.

Jelen vannak: Pifka Vince aljegyző
5 települési képviselő:
Bangó Béla Tamás, Rácz Csaba József, Rácz Attila, Rácz Zsolt,
Géczy Nándor
Gyarmati Attila HVB elnöke
Álmosdiné dr. Majer Zsuzsanna előadó
Pásztorné Mócsány Ilona jegyzőkönyvvezető
Pifka Vince aljegyző:
Köszönti a jelenlévőket.
A képviselő-testület korelnöke Bangó Béla Tamás átveszi a korelnök szerepét.
Bangó Béla Tamás köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a testület 5 tagja
megjelent, az ülés határozatképes és azt 13 órakor megnyitja.
NAPIREND:
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a települési cigány kisebbségi
önkormányzati választás eredményéről
2./ Megbízólevelek átadása
A megválasztott képviselő-testületi tagok eskütétele
3./ Kisebbségi Önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
4./ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
5./ Szervezeti és Működés Szabályzat elfogadása
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a települési cigány kisebbségi önkormányzati választás eredményéről
Bangó Béla Tamás képviselő, korelnök
Felkéri Gyarmati Attilát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az önkormányzati
választások eredményéről tartsa meg tájékoztatóját.
Gyarmati Attila HVB elnöke
Tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzati választás eredményéről az alábbiak szerint:

2

„Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Választási Bizottság 2006. október 1-ére tűzte ki a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását. Cigány kisebbségi választójegyzékbe felvett választópolgárok szabadon választhatták meg képviselőiket.
A cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választása a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletei alapján törvényes rendben megtörtént.
A Helyi Választási Bizottság és a kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság működése
jogszerű volt, döntéseik törvényessége hozzájárult a választópolgárok politikai akaratának szabad kinyilvánításához.
A Választási Bizottság mellett a Helyi Választási Iroda vezetője és munkatársai gondoskodtak a választások előkészítéséről, szervezéséről, lebonyolításáról a jelöltek és
jelölőszervezetek pártsemleges tájékoztatásáról, a választási adatközlésről, a technikai
feltételek megteremtéséről, a törvényes feltételek és szakmai szabályok betartásának
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A Helyi Választási Bizottság 5 cigány kisebbségi jelöltet vett nyilvántartásba.
A választási kampány során bejelentés nem érkezett. 2006. október 1-én a szavazás
törvényesen lezajlott.
Szécsényben a Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választáson a ROMA
POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS (RPT)jelölő szervezet jelöltjeként 5 jelöltje indult.
A kisebbségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 43, a leadott
szavazólapok száma 16, az érvényes szavazatok száma 67..
A választáson megjelentek száma 16, mely a választók 37,21 %.a.
Az érvényes szavazatok számának megoszlása és a cigány kisebbségi választás eredménye az alábbi:
Rácz Zsolt
Bangó Béla Tamás
Rácz Csaba József
Rácz Attila
Géczy Nándor

RPT
RPT
RPT
RPT
RPT

15
10
16
11
15

A megválasztott cigány kisebbségi önkormányzati képviselőknek ezúton is gratulál a
megválasztásukhoz, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván.”
Bangó Béla Tamás képviselő, korelnök
Kérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Kíván-e valaki
hozzászólni.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
2./ Megbízólevelek átadása
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A megválasztott képviselő-testületi tagok eskütétele
Bangó Béla Tamás

képviselő, korelnök

Megkérte a HVB elnökét, hogy a megbízóleveleket adja át a képviselőknek.
Gyarmati Attila HVB elnök szólította a képviselőket és átadta részükre a megbízóleveket:

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselők:
Bangó Béla Tamás
Géczy Nándor
Rácz Attila
Rácz Csaba József
Rácz Zsolt
Bangó Béla Tamás korelnök: bejelentette, hogy a megbízólevelek átadása után az
eskütétel következik, megkéri Gyarmati Attila HVB Elnököt, hogy vegye ki az esküt a
képviselőktől.
A HVB Elnök kiveszi a képviselőktől az esküt, a HVB elnök mondja elő az eskü szövegét.
"Én…………(név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 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
szolgálom".
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
3./ Kisebbségi Önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Pifka Vince aljegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az SZMSZ értelmében a cigány kisebbségi
önkormányzat képviselő-testülete saját tagjai közül a képviselők javaslatára a képviselő-testület megbízatásának időtartamára CKÖ elnököt és a CKÖ elnökének helyettesítésére és munkájának segítésére elnökhelyettest választ. Az elnök és elnökhelyettes
megválasztása személyi kérdés, az SZMSZ szerint – mivel az érintettek nem kérték a
zárt ülés tartását – a képviselő-testület nyilvános ülésen folytatja munkáját. A választás
titkos szavazással történik. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. Az
SZMSZ szerint a képviselő-testület a titkos szavazásról és módjáról vita nélkül egyszerű többséggel dönt.
A CKÖ képviselő-testülete egyhangúlag döntött a titkos szavazás elrendeléséről.
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A korelnök javaslatára a titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú ideiglenes szavazatszámláló bizottságot javasolt létrehozni. A bizottság Géczy Nándor elnökének képviselőt, tagjainak Bangó Béla Tamás és Rácz Zsolt képviselőket javasolta.
Ismerteti, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A CKÖ elnök és elnökhelyettes jelölt bejelentette személyes érintettségét. A képviselőtestület a személyes érintettség bejelentésére javasolják, hogy ne zárják ki a szavazásból az érintetteket.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testület 7/2006. (X. 16.) sz. határozata:
1./ Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
elnök és elnökhelyettes választás titkos szavazásának lebonyolítására
Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A bizottság elnöke:
Géczy Nándor képviselőt,
A bizottság tagjainak: Bangó Béla Tamás és Rácz Zsolt képviselőket
választotta meg.
2./ Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz
Attila és Rácz Csaba József képviselőket személyes érintettségük miatt
nem zárják ki a titkos szavazásból.
Határidő: azonnal
Felelős: - Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Korelnök:
A szavazás lebonyolításának időtartamára szünetet rendel el.
Szünet után az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A képviselő-testület mind az 5 tagja leadta szavazatát Rácz Csaba József CKÖ Elnökre: 5 érvényes szavazat volt.
Fenti szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testület 8/2006. (X. 16.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz
Csaba József képviselőt – titkos szavazással – CKÖ elnöknek megválasztotta.
Határidő: azonnal
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Felelős:

CKÖ elnök

Rácz Csaba József CKÖ elnök:
Megköszönte a képviselő-testület bizalmát, elmondta, hogy miden igyekezetével azon
lesz, hogy a legteljesebb mértékben eleget tegyen feladatának
Rácz Csaba József CKÖ elnök elnökhelyettesnek Rácz Attila képviselőt javasolta
megválasztani. A titkos szavazás lebonyolításának időtartamára szünetet rendel el.
Szünet után az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A képviselő-testület mind az 5 tagja leadta szavazatát Rácz Attila elnökhelyettes tisztségre jelölt képviselő 5 igen szavazatot kapott.
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testület 9/2006. (X. 16.) sz. határozata:
Szécsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz
Attila képviselőt – titkos szavazással – elnökhelyettesé választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: CKÖ elnök
A korelnök kivette az esküt a megválasztott Rácz Csaba József CKÖ elnöktől. A korelnök Rácz Csaba Józsefnek átadja az ülés vezetését.
Rácz Csaba József CKÖ elnök:
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a továbbiakban az alábbi napirendi pontokat javasolta megtárgyalni:
- Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítására
- Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Napirendek tárgyalása:
4./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítására
Rácz Csaba József CKÖ elnök:
Javasolja, hogy ezen napirend tárgyalását napolja el a képviselő-testület a következő
ülésre.
A képviselők a javaslattal valamennyien egyetértettek és a napirend tárgyalását egyhangúlag elnapolták a következő testületi ülésre.
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5./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Rácz Csaba József CKÖ elnök:
Elmondja, hogy a jelenleg érvényes SZMSZ megfelel a képviselő-testület működésének azon nem javasol módosítani.
A képviselők a javaslattal egyetértettek és a jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályban tartásáról döntöttek.
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testület 10/2006. (X.16.) sz. határozata:
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a kisebbségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletének megfelelően egyhangúlag elfogadja.
(SZMSZ a határozat mellékletét képezi).
Határidő: Azonnal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Felelős:

Rácz Csaba József CKÖ elnök ezek után az alakuló ülést 14 órakor bezárta.
k.m.f.

Rácz Attila
elnökhelyettes

Rácz Csaba József
elnök

