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Reznicsek László Helyi Választási Bizottsági elnöke köszöntötte a részvevőket,
megállapította, hogy a megválasztott képviselők megjelentek.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény az elnök megválasztásáig a korelnök vezeti az ülést.
Ezt követően ismertetette az alakuló ülés napirendjét:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a roma települési nemzetiségi

önkormányzat választási eredményéről
2. Megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása a képviselők részére
3. A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
4. Roma Települési Nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása
5. SZMSZ felülvizsgálatára megbízás
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Napirend tárgyalása:
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a Roma Települési
Nemzetiségi Önkormányzati választási eredményéről
Reznicsek László a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a roma Nemzetiségi
Települési Önkormányzat megválasztott képviselőit.
Ismertetette a kisebbségi önkormányzatok választás eredményeit.
A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat választásán a kisebbségi választói
jegyzékbe vett választópolgárok száma 174 fő, a választáson 117 fő jelent meg.
Leadott 117 szavazatokból érvényes szavazat 112 érvénytelen 5 szavazat volt.
A leadott 112 érvényes szavazat a következők szerint oszlott meg a jelöltek között:

SorA jelölt neve
szám
1
Lakatos Jánosné

LUNGO DROM

Kapott érvényes
szavazat
12

Jelölő szervezet
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Ráczné Tóth Ilona

LUNGO DROM

69

3

Csóka Mária

LUNGO DROM

47

4

Rácz Attila

LUNGO DROM

43

5

Rácz Csaba József

RPT

43

6

Bogdán András

LUNGO DROM

29

7

Rácz Csaba Richárd

RPT

42

8

Rácz Julietta

RPT

43

9

Ráczné Baranyi
Georgina

LUNGO DROM
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Szavazategyenlőség miatt a HVB a sorrendet sorsolással állapította meg.
Fentiek alapján a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat összetétele (abc
sorrendben):
Csóka Mária

LUNGO DROM

Rácz Attila

LUNGO DROM

Rácz Julietta

RPT

Ráczné Tóth Ilona

LUNGO DROM
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A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat választása tehát eredményes volt.
A 2014. október 12-i nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános
választásán mandátumot szerzett Rácz Julietta roma települési nemzeti önkormányzati
képviselő (Szécsény, Malom út 26.), 2014. október 16-án érkezett írásban bejelentette
lemondását, melyet a Szécsény Város Helyi Választási Bizottság tudomásul vett és a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207. § (1)
bekezdése alapján a - Nemzeti Választási Iroda által vezetett - megválasztott
képviselők nyilvántartásából való törlését rendelte el a Ve. 207. §. (1) bek. szerint. A
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX 68. § (1) szabályozza: „ Ha a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” Szécsény Város Helyi Választási
Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének
megállapítására szolgáló jegyzőkönyv alapján megállapítja, hogy a lemondás miatt
megüresedett képviselő helyébe - szavazategyenlőség miatti sorsolással megállapított
sorrend alapján - 43 szavazattal - a legtöbb szavazatot kapott Rácz Csaba József (PTP)
(Szécsény Bacsó Béla út 4.) képviselő lép, ezzel egyidejűleg Nemzeti Választási Iroda
által vezetett megválasztott képviselők nyilvántartásába való felvételét rendelte el. A
képviselő személyében történt változás átvezetéséről a Ve. 207. § (2) bekezdése
szerint a HVI Vezetője gondoskodik.
Az elmondottak alapján a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat összetétele az
alábbiak szerint módosult :(abc sorrendben)

Csóka Mária

LUNGO DROM

Rácz Attila

LUNGO DROM

Rácz Csaba József

RPT

Ráczné Tóth Ilona

LUNGO DROM

2.) A megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása

A megválasztott képviselők Reznicsek László - a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 170 §. (3) bekezdése
szerint az alábbi esküt letették:
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„Én ......................................... (név) mint a nemzetiségekről szóló törvény szerinti
roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat
megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim
akaratához híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a roma
nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és
fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”
Az aláírt Esküokmányok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. (4 db)
Az eskütételt követően Reznicsek László átadta a megbízóleveleket.
Az önkormányzat tagjainak eredményes munkát kívánt!

3. A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
A harmadik napirendi pont megtárgyalása előtt Rácz Attila és Rácz Csaba képviselőtestületi tagok bejelentették távozásukat, hogy nem kívánnak a továbbiakban az ülésen
részt venni.
A fentiek után dr. Bagó József jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alakuló ülés
akkor tekinthető megtartottnak, ha a tisztségviselők, de legalább az elnök
megválasztására sor került, valamint tájékoztatást nyújtott a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87. § (1) bekezdése alapján, hogy a nemzetiségi
önkormányzat testületének alakuló ülését az illetékes választási bizottság elnöke a
választást követő tizenöt, országos nemzetiségi önkormányzat esetében harminc napon
belüli időpontra hívja össze.
(2) bekezdése alapján, az alakuló ülés összehívására legfeljebb további két ízben,
a választás napjától számított harminc, országos nemzetiségi önkormányzat
esetében negyvenöt napon belüli időpontra kerülhet sor.
(3) Ha az alakuló ülés határidőben nem kerül megtartásra, időközi választást
kell kitűzni.
(4) Az időközi választást követő alakuló ülés összehívására az (1)-(2) bekezdés
szerinti rendben kerül sor.
(5) Az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselő
mint korelnök vezeti a képviselő-testület, közgyűlés elnökének megválasztásáig.
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Rácz Attila és Rácz Csaba a jegyzői tájékoztatást tudomásul vették, ennek ellenére az
ülésről távoztak, ezért további napirendek megtárgyalására nem került sor.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt az ülés 11.35 perckor bezárásra került.

k.m.f.

Reznicsek László
Helyi Választási Bizottság elnöke

dr. Bagó József
jegyző

Radvánszki Beáta
jegyzőkönyvvezető
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