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Jegyzőkönyv: 
 
Készült Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalának tárgyaló helyiségében a 2010. 
október 14-én megtartott cigány kisebbségi képviselő-testületi ülésen. 
 

ALAKULÓ ÜLÉS 

 
 

Határozatok: 
 

Tárgya: 
1/2010. (X.14.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevének meghatározása 

 
2/2010. (X. 14.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztása 

 
3/2010. (X. 14.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének 

megválasztása 
 

4/2010. (X. 14.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke tiszteletdíjának 
megállapítása 
 

5/2010. (X. 14.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének 
tiszteletdíjának megállapítása 
 

6/2010. (X. 14.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői tiszteletdíjának 
megállapítása 
 

 
A cigány kisebbségi önkormányzati ülés ideje: 2010. október 14. 
 
Napirend előtt: 
 

1.  Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,  
a megbízólevelek átadása 
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

2. A települési kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevének meghatározása 
 Előadó: Gubancsik István Károlyné korelnök 
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2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztása   
 Előadó: Gubancsik István Károlyné korelnök 

 
3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása   
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
5. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének tiszteletdíjának 

megállapítása 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
6. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
7. Megbízás az SZMSZ előkészítésére 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
8. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bizottságának megválasztása 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
9. A 2010. november, december havi települési kisebbségi önkormányzat ülései 

napirendjének elfogadása 
 Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
10. Egyebek 

 
1. Napirend előtt 
Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízólevelek átadása 
Előadó: Választási Bizottság elnöke 
 
 
Bajzát Ferenc a Választási Bizottság elnöke: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felsőtárkány Község Helyi Választási Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm a 
megjelenteket. Gratulálok a megválasztott képviselőknek.  
 
A Helyi Választási Bizottság Elnöke 2010. szeptember 10-én, 2010. október 3-ára tűzte ki a 
települési kisebbségi önkormányzati választásokat, ahol a kisebbségi választói jegyzékben 
szereplő választópolgárok megválaszthatják a kisebbségi önkormányzati képviselőket.  
 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 július 20-án 
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjainak Bajzát Ferencet, Balogh Lászlót 
és Pánczél Árpádot.  
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A Választási Bizottság az alakuló ülésén megválasztotta az elnököt, elnökhelyettest.  
A Választási Bizottság ezt követő ülésein regisztrálta a jelölteket és a jelölő szervezeteket.  
 
A 2010-es kisebbségi önkormányzati választáson (jelöltet csak egy szervezet állíthat) 1 
szervezet 4 jelöltet állított, ugyanennyi kisebbségi képviselő-jelölt került regisztrálásra. 
 
A választópolgárok száma a kisebbségi névjegyzék lezárásakor 42 fő volt. Választáson 
megjelent választópolgárok száma 14 fő, mely 30 %- ot jelent.  
 
A szavazás napján a községben semmilyen olyan esemény nem történt, ami megzavarhatta 
volna a választás menetét, minden a törvényes keretek között folyt.  
A szavazatszámláló bizottságok a törvényes rendet szigorúan betartva végezték 
munkájukat, melyet ezúton és megköszönök.  
 
 
Helyi kisebbségi önkormányzati képviselő választás: 
 
Felsőtárkányban a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztására listás 
választási rendszerben került sor, mely alapján a megválasztható képviselők száma 4 fő.  
 
A Helyi Választási Bizottság 1 szervezet 4 jelöltjét regisztrálta.  
 
Név szerint: Gubancsik István Károlyné, Gubancsik Sándor, Gubancsik János, Szabó 
Ödön. 
 
Képviselők azok lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 
szavazatot kapták. 
 
A község kisebbségi szavazókörzetében 14 fővel megjelent szavazópolgár összesen 42 
érvényes szavazatot adott a cigány- kisebbségi képviselőkre.  
 
 
A listán megválasztott cigány kisebbségi önkormányzati képviselők: 
 
Képviselő neve:     Kapott érvényes szavazatok száma 
 
Gubancsik Sándor   11 
Gubancsik István Károlyné   11 
Szabó Ödön   10 
Gubancsik János   10 
 
A választások eredményének megállapításával kapcsolatosan a törvény alapján nyitva álló 
határidő alatt jogorvoslattal senki nem élt, így a Helyi Választási Bizottság eredményt 
megállapító határozata 2010. október 5. napján jogerőre emelkedett. 
 
Az eskütételt követően átadom a Megbízóleveleket. 
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Gubancsik István Károlyné korelnök: 
Megköszönöm a Választási Bizottság elnökének tájékoztatását. 
 
 
2. Napirend előtt 
A cigány kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Helyi Választási Bizottság elnöke: 
A képviselők eskütételére kerül sor. Kérem a képviselőket, mondják utánam az eskü 
szövegét. 
 
Az eskü elmondása után a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megválasztott 
képviselőknek a megbízóleveleket és eredményes munkát kívánt. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy azzal, hogy letették az esküt és 
kisebbségi képviselők lettek hivatalos személynek minősülnek. Ezért egyes 
bűncselekmények esetén súlyosabb büntetést szabnak ki. Kérem jegyzőkönyvbe venni, 
hogy a képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket és felhívja a figyelmet arra, hogy a megtárgyalt napirendi 
pontok elfogadásához kézfeltartással kell szavazni minden esetben. 
 
 
1. Napirendi pont 
A kisebbségi önkormányzat nevének meghatározása 
Előadó: Gubancsik István Károlyné korelnök 
 
 
Gubancsik István Károlyné korelnök: 
A képviselő társaimmal már előre megbeszéltük, hogy „Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat” legyen a kisebbségi önkormányzat neve. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
1/2010. (X.14.) Felsőtárkány Község Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
korelnök előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a cigány kisebbségi 
önkormányzat neve „Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat”. 
 
2. Napirendi pont 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztása 
Előadó: Gubancsik István Károlyné korelnök 
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Gubancsik István Károlyné korelnök: 
A kisebbségi önkormányzat elnökének Gubancsik Sándort szeretném javasolni. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
2/2010. (X.14.) Felsőtárkány Község Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testülete a korelnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke 
Gubancsik Sándor. 
 
 
3. Napirendi pont 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének Gubancsik István Károlynét javaslom. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
3/2010. (X.14.) Felsőtárkány Község Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a kisebbségi önkormányzat 
elnökhelyettese Gubancsik István Károlyné. 
 
 
4. Napirendi pont 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Gubancsik Sándor elnök 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Én, mint a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke lemondok a tiszteletdíjról. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
4/2010. (X.14.) Felsőtárkány Község Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta a cigány kisebbségi önkormányzat elnökének 
tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot. 
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A Képviselő-testület az elnök részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 
5. Napirendi pont 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Gubancsik Sándor elnök 
 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes: 
Én, mint a cigány kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese lemondok a tiszteletdíjról. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
5/2010. (X.14.) Felsőtárkány Község Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta a cigány kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének 
tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot. 
 
A Képviselő-testület az elnökhelyettes részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 
 
6. Napirendi pont 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Javaslom, hogy a képviselői tiszteletdíjról mindannyian mondjunk le. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
6/2010. (X.14.) Felsőtárkány Község Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta a cigány kisebbségi önkormányzat képviselőinek 
tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 
 
7. Napirendi pont: 
Megbízás az SZMSZ előkészítésére 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretném felkérni a Tisztelt Jegyzőasszonyt, hogy a kisebbségi önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatát készítse elő a következő testületi ülésre. 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Van egy un. szerkezeti sablon, amelyet minden SZMSZ kell, hogy tartalmazzon, de ezen 
kívül Önök tehetnek javaslatokat, rendelkezhetnek bizonyos témákról, azokat kérem 
részemre eljuttatni szíveskedjenek. Szeretnék ebben az ügyben kis türelmet kérni, illetve 
egy határidőben megállapodni. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A következő testületi ülést decemberre tervezzük, ez az időpont jó jegyzőasszonynak? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy az SZMSZ tervezetet a decemberi testületi ülésre 
hozom. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
8. Napirendi pont: 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bizottságának megválasztása 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Milyen bizottságokra gondolnak? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Nem kötelező bizottságot megválasztani. Ha egy javaslattal élhetek, mivel kevesen vannak 
nincs értelme külön bizottságokat felállítani. 
 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Erre gondoltam én is, és szeretném, ha a kisebbségi önkormányzat pénzügyi könyvelését az 
önkormányzat végezné. 
Külön bizottságot nem kívánunk létrehozni, mindenki minden ügyben részt kíván venni a 
testületi munkában.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
9. Napirendi pont 
A 2010. november, december havi települési kisebbségi önkormányzat ülései 
napirendjének elfogadása 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Már megbeszéltük, hogy a következő testületi ülést december hónapban tartjuk. Ezen az 
ülésen kívánjuk megtárgyalni az SZMSZ elfogadását és a cigány kisebbségi önkormányzat 
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2011. évi munkatervét. Ehhez segítséget szeretnék kérni a jegyzőasszonytól, ahhoz, hogy 
minden a törvényes keretek között maradjon. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Törvény írja elő, hogy évente legalább négy testületi ülést kell tartani, ettől többet lehet, de 
a négy az kötelező. A jövő évi munkatervbe ezeknek az üléseknek a pontos dátumát már 
rögzíteni kell. Szeretném, ha eldöntenék, hogy melyik napon és hány órakor kezdődnek 
majd az ülések.  
Ha javaslattal élhetek a szerdai nap, és a 13.00 órai kezdet lenne a legjobb. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Javaslom, hogy a decemberi testületi ülés 2010. december 15-én 13.00 órakor legyen. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Megkérem Anga Lászlóné kolléganőmet, hogy az előterjesztésekről mondjon pár szót. 
 
Anga Lászlóné: 
A tárgyalni kívánt ügyeket előterjesztés formájában kell megküldeni írásban az összes 
képviselőnek, az ülés előtt legalább 5 nappal, illetve minden előterjesztéshez határozati 
javaslatot kell írni. Az ülés összehívásához meghívót kell készíteni, amely tartalmazza a 
részletes napirendi pontokat.  
 
 
10. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretnék kérni a jegyzőasszonytól egy példányt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvényből. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy az elnök úr kapott egy példány a fent említett 
törvényből. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretném megkérdezni, hogy Szabó Ödön bekerülhetne-e Felsőtárkány Község Képviselő-
testületének Szociális Bizottságába. 
 
Anga Lászlóné: 
A cigány kisebbségi önkormányzat írásos kérelmet nyújt be a képviselő-testületet felé, 
melyben kérik, hogy mint külső tag Szabó Ödön a szociális bizottság tagja legyen. 
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Gubancsik Sándor elnök: 
Szeretném tudni, hogy a tantestületi tanácskozásokon a cigány kisebbségi önkormányzat 
elnöke részt vehet-e. 
 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Mivel ezek az ülések szakmai jellegű témákkal foglalkoznak, ezért azt gondolom, hogy 
nem lehet ott lenni. De írásos kérelmeket, javaslatokat be lehet nyújtani. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A kisebbségi önkormányzat kap-e irodát? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Helyiséget az önkormányzat biztosít, de a rezsi költségeket a kisebbségi önkormányzatnak 
kell állni.  
Természetesen megpróbáljuk a legoptimálisabb megoldást megtalálni. 
 
Több napirendi pont nem lévén az elnök 13.50 órakor az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
 Gubancsik Sándor dr. Pusztai-Csató Adrienn 
 elnök jegyző 


