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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének szalmatercsi 

hivatalában a Szalmatercsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én 15 órakor 

megtartott alakuló ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Németh László  HVB elnök 

Rusznyák János CKÖ képviselő 

Kardos Attila  CKÖ képviselő 

Varga Sándor  CKÖ képviselő 

Fehér Vilmos  CKÖ képviselő 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Rusznyák János korelnök az ülést 15 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze 

Nikolett körjegyzőt és a Helyi Választási Bizottság elnökét, Németh Lászlót. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 

törvény 30/D. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület alakuló ülését Ő, mint korelnök vezeti.  

A jelenléti ívből megállapította, hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, a megjelenés 100 

%-os, az alakuló ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

Kérte a Képviselő-testület tagjai, hogy a napirendi pontokra vonatkozó javaslataikat tegyék meg. (A 

napirendre vonatkozó módosító javaslat nem volt.) Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 

meghívóban feltüntetett napirendi pontokat fogadják el. Kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel 

szavazzon! 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

meghívón feltüntetett napirendet elfogadta. 

 

N a p i r e n d :  

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi kisebbségi önkormányzati 

választások eredményéről 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

 

2. Tájékoztatás a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő összeférhetetlenségi szabályairól, 

jogairól, kötelességeiről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

 

3. Megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 

 Előterjesztő: Németh László elnök 
 

4. Elnök, elnökhelyettes megválasztása, eskütétele 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

 

5. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

 Előterjesztő: Rusznyák János korelnök 
 

6. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 
 

7. Tiszteletdíjak megállapítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János korelnök 
 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János korelnök 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi kisebbségi önkormányzati 

választások eredményéről 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

Rusznyák János korelnök: Az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően felkérte Németh Lászlót, 

a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi cigány 

kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredményéről. 

Németh László elnök: Köszöntötte a cigány kisebbségi Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. 

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatta a 

jelenlévőket a választás hivatalos eredményéről. 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rusznyák János korelnök: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének a választások 

hivatalos eredményéről adott tájékoztatást, s kérte annak tudomásulvételét. Felkérte Vincze Nikolett 

körjegyzőt a második napirend megtartására. 
 

2. Tájékoztatás a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő összeférhetetlenségi szabályairól, 

jogairól, kötelességeiről 

 Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

Vincze Nikolett körjegyző köszöntötte a jelenlévőket, majd megtartotta tájékoztatását. 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 

3. Megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

Rusznyák János korelnök felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a kisebbségi 

önkormányzat Képviselő-testület tagjaitól vegye ki az esküt és adja át a megbízóleveleket számukra. 

Németh László, a Helyi Választási Bizottság elnöke kérte a cigány kisebbségi önkormányzat 

Képviselő-testületének tagjait, hogy tegyék le az esküt, felállva mondják utána 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.” 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen.” 

A képviselők az esküt letették, esküokmányt írtak alá, amelyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik, 

illetve az eskü után átvették megbízólevelüket. 

 

A megalakuló képviselő – testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2010. (X.14.) sz. határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rusznyák János, 

Kardos Attila, Varga Sándor, Fehér Vilmos képviselők eskütételével és megbízólevelük 

átadás – átvételével a 2010. október 03-án megtartott eredményes és érvényes kisebbségi 

önkormányzati választás alapján létrejött. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János korelnök 

 
4. Elnök, elnökhelyettes megválasztása, eskütétele 

 Előterjesztő: Németh László elnök 

Németh László a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte a körjegyzőt, hogy ismertesse az 

elnökválasztással kapcsolatos szabályokat. 
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Vincze Nikolett körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alakuló ülésen a települési kisebbségi 

önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. A települési kisebbségi 

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

Figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségi szabályokra is. Az elnök, elnökhelyettes megválasztása 

történhet titkos szavazással is. Amennyiben az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, a 

megválasztásról zárt ülésen kell dönteni. 

Kardos Attila képviselő: Javasolja a CKÖ elnökének Rusznyák Jánost. 

Rusznyák János a jelölést elfogadta és hozzájárult a nyilvános tárgyalás tartásához, illetve 

bejelentette érintettségét. 

Kardos Attila megkérdezte a jelenlévőket, hogy kizárják-e a döntéshozatalból Rusznyák János jelöltet. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2010. (X.14.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy Rusznyák János (3163 Szalmatercs, Arany János út 27) elnök jelöltet az 

elnök megválasztásának döntéshozatalából nem zárja ki.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kardos Attila képviselő 

 

Rusznyák János korelnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy tartsanak-e titkos szavazást az 

elnökválasztás során. 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2010. (X.14.) sz. határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy nyílt szavazással választják meg az elnök, illetve az elnökhelyettes 

személyét. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János korelnök 

 

Kardos Attila képviselő szavazásra bocsájtotta az elnökjelölt megválasztásának kérdését. Kérte, hogy 

aki Rusznyák János megválasztásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2010. (X.14.) sz. határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rusznyák János 

képviselőt (3163 Szalmatercs, Arany János út 27) a Szalmatercsi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat elnökének választja.  
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János korelnök 
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Kardos Attila képviselő gratulál a megválasztott elnöknek és kéri, hogy az eskütételre mindenki álljon 

fel. 

Németh László, a HVB elnöke kérte az elnököt, hogy mondja utána az eskü szövegét: „Én (név), mint 

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, 

esküszöm, hogy az elnöki 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 eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen.” 

Az elnök az esküt letette, esküokmányt írt alá, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Rusznyák János megköszönte a megválasztását és javasolja elnökhelyettesnek Kardos Attilát. 

Kardos Attila a jelölést elfogadta és hozzájárult a nyilvános tárgyalás tartásához, illetve bejelentette 

érintettségét. 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az elnök-helyettes választás során a 

képviselő-testület az érintettet, Kardos Attilát kizárja-e a döntéshozatalból. 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2010. (X.14.) sz. határozata. 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy Kardos Attila (3163 Szalmatercs, Rákóczi út 17/b.) elnökhelyettes jelöltet, 

mint érintettet az elnök-helyettes választási döntésből nem zárja ki. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök szavazásra bocsájtotta az elnökhelyettes megválasztásának kérdését. Kérte, 

hogy aki Kardos Attila elnökhelyettesi megválasztásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2010. (X.14.) sz. határozata. 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attilát 

(3163 Szalmatercs, Rákóczi út 17/b.) a Szalmatercsi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnök-helyettesének választja. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök gratulál a megválasztott elnök-helyettesnek és kéri, hogy az eskütételre 

mindenki álljon fel. 

Németh László, a Helyi Választási Bizottság elnöke kéri az elnök-helyettest, hogy mondja utána az 

eskü szövegét: „Én (név), mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti cigány 

kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy az elnök-helyettesi 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 eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen.” 

Az elnök-helyettes az esküt letette, esküokmányt írt alá, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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5. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

Rusznyák János jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Varga Sándort. 

Varga Sándor a jelölést elfogadja, hozzájárul nyílt ülés tartásához és jelzi az érintettségét. 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő választás során a 

képviselő-testület az érintettet, Varga Sándort kizárja-e a döntéshozatalból. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2010. (X.14.) sz. határozata. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy Varga Sándor (3163 Szalmatercs, Petőfi út 12.) képviselőt, mint érintettet a 

jegyzőkönyv-hitelesítő választási döntésből nem zárja ki. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök szavazásra bocsájtotta a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásának kérdését. 

Kérte, hogy aki Varga Sándor megválasztásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

18/2010. (X.14.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor 

(3163 Szalmatercs, Petőfi út 12.) képviselőt a Szalmatercsi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat jegyzőkönyv-hitelesítőjének választja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János elnök 

 

6. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Vincze Nikolett körjegyző 

Vincze Nikolett körjegyző: A törvény szerint a települési kisebbségi önkormányzat az alakuló ülést 

követő 3 hónapon belül meghatározza a szervezeti és működési szabályzatát, ezért már az alakuló 

ülésen indokolt intézkedni a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozóan. 

Rusznyák János elnök: Javasolja, hogy a körjegyzőt bízzák meg az SZMSZ felülvizsgálatával. 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2010. (X.14.) sz. határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Vincze 

Nikolett körjegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára és a 

módosítási javaslatainak képviselő-testület elé terjesztésére. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Vincze Nikolett körjegyző 
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7. Tiszteletdíjak megállapítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János korelnök 

Rusznyák János elnök: Javasolja 6.500 Ft/hó képviselői tiszteletdíj megállapítását, mert ha jól tudja, 

ennyi volt a régieknek is. Nekik se legyen sem több, sem kevesebb. 

Vincze Nikolett körjegyző: A pénzügyi előadó kiírta, hogy hogyan áll anyagilag a CKÖ. A 2010. évi 

költségvetés 753.534 Ft, amelyből 558.681 Ft került felhasználásra. Tehát a CKÖ az év hátralévő 

részében 194.853 Ft-tal gazdálkodhat még. 

Rusznyák János elnök: Ezek alapján javasolja 6.000 Ft/hó tiszteletdíj megállapítását, hogy az 

év hátralévő eseményeire még több maradjon. 

A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2010. (X.14.) sz. határozata 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy 

döntött, hogy a 2010. október 3-án megválasztott cigány kisebbségi képviselők 

számára havi 6.000 Ft/fő tiszteletdíjat állapít meg. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Rusznyák János elnök 

 

8. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János 

Rusznyák János elnök: Szeretnénk majd többet tenni a kisebbségért, eszközöket szerezni, 

támogatásokat a helyieknek. Az irodába is nagyon kellene kályha vagy egy melegítő berendezés. 

Fehér Vilmos: Csatlakozok az előttem szólóhoz. Mi másképp szeretnénk csinálni a jövőben a 

dolgokat. 

Rusznyák János megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az üléshez hozzászólni, kérdés 

hozzászólás nem lévén az alakuló ülést 16 órakor bezárja. 

 
K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

      Kardos Attila 

      elnökhelyettes 


