JEGYZŐKÖNYV
A SZÉCSÉNY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. november 04. napján megtartott üléséről

Helyszín:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Jelen vannak:

Ráczné Tóth Ilona
Csóka Mária

Jelen voltak továbbá:

dr. Bagó József jegyző
Benyusné Pál Katalin
Radvánszki Beáta jegyzőkönyvvezető
és a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Bagó József jegyző köszönti az ülésen megjelenteket, és az ülést 15 óra 05 perckor
megnyitja.
Napirendi pontok:
1. Roma települési nemzetiségi önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének
megválasztása
2. SZMSZ elkészítésére megbízás
dr. Bagó József jegyző tájékoztatta a megjelent képviselőket, hogy a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény az elnök megválasztásáig a korelnök vezeti
az ülést.
Elmondta, 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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dr. Bagó József jegyző megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzati ülés
határozatképtelen.
A jogszabály alapján Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem
tekinthető megalakultnak, mivel az önkormányzat elnöke megválasztásra nem
kerülhetett.
Az október 12-i választás eredménye jogerős, sem kifogás, sem fellebbezés nem
érkezett.
Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amennyiben a következő testületi ülés is
eredménytelen lesz, új választás kiírására kerül sor.
A választás költsége nem a nemzetiség önkormányzat költségvetését csökkenti.
Elengedhetetlen lenne a roma nemzetiségi önkormányzat működése.
Ráczné Tóth Ilona elmondta, hogy véleménye szerint a következő ülésen sem fog
megjelenni a másik két tag, holott az elmúlt ülésen ők is esküt tettek arra, hogy
képviselik a helyi romákat, és ezt nem teljesítik.
Oláh András az etnikai kisebbség alelnöke elmondta: amennyiben a testületi ülés
határozatképes lett volna, azt a javaslatot szerette volna tenni, hogy az elkövetkezendő
5 év alatt osszák be egymást a képviselők az elnök személyét illetően.
Kérdéseket szeretett volna feltenni a Rácz Csaba és Rácz Attila úrnak, az elmúlt évek
alatt végzett munkájukkal kapcsolatban.
Érdeklődni szeretett volna arról, hogy milyen rendezvények kerültek megtartásra,
milyen ünnepségeken vettek részt a roma önkormányzat képviselői az elmúlt
időszakokban.
Dr. Bagó József jegyző elmondta, hogy a városi ünnepségeken részt vett a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat.
Tájékoztatta a jelenlévőket, mivel az ülés határozatképtelen, ezért a következő roma
nemzetiségi önkormányzati testületi ülés időpontja: 2014. november 10.

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt az ülés 16.05 perckor bezárásra került

k. m. f.

dr. Bagó József
jegyző

Radvánszki Beáta
jegyzőkönyvvezető
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