
JEGYZŐKÖNYV

Készült:  a Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  2010.  október 14-én 15.00 órai  kezdettel  megtartott  
alakuló üléséről.

Jelen van: Maka István, Oláh Zsolt Krisztián, Gulyás István Sándor, Gulyás Mária képviselő (4 fő).

Tanácskozási  joggal  megjelent:  Palkovics  Károly Helyi  Választási  Bizottság elnöke,  Schweierné 
Juhász Katalin aljegyző, Várszegi Istvánné jegyzőkönyvvezető.

Gulyás  István  Sándor  korelnök:  tisztelettel  és  szeretettel  köszönti  az  alakuló  ülés  valamennyi  
résztvevőjét,  képviselőtársait,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  Schweierné  Juhász  Katalin 
aljegyző  asszonyt.  Mint  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  korelnöke,  ezennel  ünnepélyesen 
megnyitja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülését. Átadja a szót Palkovics Károly úrnak, a 
Helyi  Választási  Bizottság  elnökének,  felkéri,  hogy  szíveskedjen  ismertetni  az  önkormányzati 
választás  végleges  eredményét,  továbbá  a  választás  végleges  eredményének  ismertetése  után 
szíveskedjen átadni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek a megbízóleveleket. 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről,   
Megbízólevelek átadása.
Előadó: Palkovics Károly Helyi Választási Bizottság elnöke

Tisztelt ünnepi alakuló Cigány Kisebbségi Önkormányzati ülés!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

Mielőtt  ismerteti  a  választás  végleges  eredményét,  elmondja,  hogy  2010.  július  15-ig  a  Cigány 
Kisebbségi névjegyzékbe 150 fő kérte a felvételét, a névjegyzék 149 fővel került lezárásra a választás  
napja előtt. Az október 3-ára kitűzött választáson 105 fő jelent meg, ez 70,47 %-os részvételi aránynak  
felel meg. Ismerteti az október 3-i cigány kisebbségi választás hivatalos eredményét, a jelölt nevét és 
az érvényes szavazatok számát. 

1. Kanalas Mónika    0
2. Farkas István József 39
3. Pálfai Éva 41
4. Maka István 52
5. Kanalas Margit   0
6. Pálfainé Fényes Katalin 36
7. Oláh Zsolt Krisztián 59
8. Kanalas Vendel   0
9. Kanalas András    0
10. Gulyás István Sándor 58
11. Pálfai Gyula 42
12. Gulyás Mária 60

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai:

1. Gulyás Mária 60
2. Oláh Zsolt Krisztián 59
3. Gulyás István Sándor      58
4. Maka István  52
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 tagból áll.

Név szerint szólítja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőit, és átadja a Megbízóleveleket.



2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele  .

Gulyás  István Sándor  korelnök:  a  nemzeti  etnikai  kisebbség  jogairól  szóló  1993.  évi  LXXVII. 
törvény előírása szerint szükséges, hogy minden képviselő tegye le a törvényben előírt esküjét. Felkéri  
a képviselőket,  hogy szíveskedjenek felállva,  Palkovics Károly úrnak a Helyi  Választási  Bizottság 
elnökének olvasata után az esküt letenni. 

Palkovics Károly Helyi Választási Bizottság elnöke: megkéri a képviselőket, hogy mindenki az Én 
elhangzása után szíveskedjen a nevét mondani, és azt követően pedig az eskü szövegét: 

"Én … , 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;  a 
munkám során  választóim akaratához  híven,  lelkiismeretesen  járok  el,  minden  igyekezetemmel  a  
cigány kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok 
fáradozni. (Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai letették az esküt.

3.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének és elnök-helyette-sének megválasztása  .
Előadó: Maka István Sándor korelnök 

Gulyás István Sándor korelnök: következik az elnök megválasztása. Javaslatot tesz arra, hogy Oláh 
Zsolt Krisztián legyen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
más elképzelése? Más javaslat nem volt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint a  
Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  Oláh  Zsolt  Krisztián  képviselőt  javasolja  a  Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökének megválasztani. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás:  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  4  igen  –  egyhangú  –  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

13/2010. (X. 14.) SZÁMÚ
H A T Á R O Z A T

A Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  Oláh Zsolt  Krisztián képviselőt  a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás István Sándor képviselő

Gulyás István Zsolt korelnök: átadja a szót Oláh Zsolt Krisztián elnöknek és kéri, tegyen javaslatot a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének személyére.

Oláh Zsolt Krisztián elnök: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének Gulyás István 
Sándor képviselőt javasolja megválasztani. Más javaslat nem volt. Szavazásra bocsátja a határozati  
javaslatot,  aki  egyetért  azzal,  hogy  Gulyás  István  Sándor.  képviselő  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat elnök-helyettese legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás:  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  4  igen  –  egyhangú  –  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

14/2010. (X. 14.) SZÁMÚ
H A T Á R O Z A T

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gulyás István Sándor képviselőt a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének megválasztja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Zsolt Krisztián elnök

Schweierné Juhász Katalin aljegyző: gratulál a megválasztásukhoz és további jó munkát kíván az 
elkövetkezendő négy évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak.

Gulyás István Sándor korelnök: képviselőtársaival együtt már letették az esküt. Köszönetet mond 
Sándorné Urbán Hajnalka jegyzőnek, Schweierné Juhász Katalin irodavezetőnek a HVI vezető jogi 
helyettesének és a Helyi Választási Bizottságnak a választás lebonyolításában végzett munkájukért. 
 
Mindezek  után  megállapítja,  hogy  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  megalakultnak 
tekinthető. 

Schweierné Juhász Katalin aljegyző:  el  kell  készíteni  a települési önkormányzat  és a kisebbségi 
önkormányzat  közötti  együttműködési  megállapodást.  Az  új  önkormányzat  esetében  ezt  el  kell 
fogadni,  ami  akkor  lép  hatályba,  ha  mindkét  Önkormányzat  elfogadta  azt.  A  Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat  határozza  meg  a  maga  költségvetését,  erről  határozatot  kell  hoznia.  A  korábbi 
kisebbségi önkormányzat határozata beleépült a települési önkormányzat költségvetésébe. A korábbi 
Kisebbségi  Önkormányzat  tiszteletdíjat  nem  állapított  meg  tagjai  részére.  Javasolja,  hozzanak 
határozatot arra, hogy erre az évre a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai részére tiszteletdíjat nem 
állapítanak meg.  A következő évben eldönthetik 4-en, hogy kívánnak-e saját részükre tiszteletdíjat  
megállapítani vagy nem, de ez már az új költségvetésben lesz benne. A határozatban, amit a jövő évi  
költségvetésként elfogadnak, meg kell határozni,  hogy mire kívánják elkölteni a rendelkezésre álló 
összeget. Ütemezést is meg kell határozni azért, hogy ne fogyjon el év közben a pénz. 

Oláh Zsolt Krisztián elnök: aki egyetért azzal, hogy a korábbi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetését megállapító határozatot nem kívánják módosítani, a 2010. évre nem állapítanak meg 
tiszteletdíjat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai részére, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás:  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  4  igen  –  egyhangú  –  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

15/2010. (X. 14.) SZÁMÚ
H A T Á R O Z A T

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem kívánja módosítani a 
korábbi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetését 
megállapító  határozatát,  és  2010.  évre  nem  állapít  meg 
tiszteletdíjat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai részére
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Zsolt Krisztián elnök

Oláh  Zsolt  Krisztián  elnök:  bízik  abban,  hogy  eredményesen  együtt  fognak  dolgozni  az 
elkövetkezendő négy évben. Bemutatja a képviselő-társait néhány szóban. Gulyás Mária középiskolai 
végzettségű,  a  földhivatalban  dolgozik.  Maka  István  állami  gondozott.  Szociális  munkás,  illetve 
kistérségi fejlesztési szakember lesz két év múlva, jelenleg tanul. Tagja volt a roma fociválogatottnak,  
nagyon  tehetséges focista.  Tervezi  az utcában csellengő gyermekek összefogását  a sportra,  focira.  
Gyulyás  István  Sándor  tanult  ember,  céltudatos.  Rendőrtiszti  főiskolára  szeretne  menni. 
Épületszobrász  a  szakmája.  Közműves  kört  szeretne  létrehozni,  roma  hagyományőrző  kézműves 
munkát  tanítani.  A gyerekekkel  minél  kisebb kortól  foglalkozni  kell.  A fejekben próbálnak rendet  
tenni. Azzal nem érnek el semmit, ha csak követelnek. Megtesznek mindent, ami tőlük telik. 

Schweierné Juhász Katalin aljegyző: a hivatal és az önkormányzat nevében egy pezsgős koccintásra 
meghívja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőit. 

3



Oláh Zsolt  Krisztián elnök:  mindenkinek jó munkát  kíván,  reméli,  hogy jól  együtt  tudnak majd 
működni a települési önkormányzattal. Az alakuló ülést 15.30 órakor berekeszti. 

Monor, 2010. október 14.

Oláh Zsolt Krisztián          Gulyás István Sándor
        elnök              elnök-helyettes

4


	Tisztelt ünnepi alakuló Cigány Kisebbségi Önkormányzati ülés!
	Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

