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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének szalmatercsi 

hivatalában a Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. május 23-án 14 órakor megtartott 

ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rusznyák János CKÖ elnök 

Kardos Attila  CKÖ elnökhelyettes 

Varga Sándor  CKÖ képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Fehér Vilmos  CKÖ képviselő 

Szentes Dezső  polgármester 

Vincze Nikolett körjegyző 

 

Rusznyák János elnök az ülést 14 órakor megnyitja, köszönti jelenlévőket. A jelenléti ívből 

megállapította, hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, a megjelenés 100 %-os, a testület 

határozatképes.  Kéri a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását. 

Rusznyák János elnök megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi napirendet elfogadta: 
 

N a p i r e n d :  

 

1. Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Kaptunk egy észrevételt a Kormányhivataltól a Csikós Árpádék által 

elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatunkra, amelyet a levélben és a határozati javaslatban 

foglaltak szerint módosításra javaslok. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, így Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2011. (V.23.) sz. CKÖ határozata 
 

Szalmatercs Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az SZMSZ-ben nem használja a szakasz (paragrafus) tagolást. 

2. Az SZMSZ XII. fejezetének (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az elnök 

a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzat 

jegyzőjének, aki azt 5 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzéséért felelős szervnek. A jegyzőkönyv tartalmáért a kisebbségi 

önkormányzat elnöke, illetve a hitelesítésre a kisebbségi testület által a tagjai közül 

kijelölt képviselő felel, aki a jegyzőkönyvet aláírja.” 
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3. Az SZMSZ V. fejezetének (2) bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

„Az elnök és az elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén az ülést a korelnök 

hívja össze és vezeti.” 

 

A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t a képviselő-testület 

elfogadja. 

(Az egységes SZMSZ a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rusznyák János elnök: Ha nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 14.15 órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 

 

 

Rusznyák János      Varga Sándor 

         elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 


