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JEGYZŐK ÖNYV
a területi cigány kisebbségi önkormányzat alakuló üléséről
Készült: 2007. március 12-én, a Megyei Önkormányzat hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Oláh István, Banya László, Lukács Mihály, Rácz Tamás, Jónás Zoltán, Farkas
Gyula, Kovács Józsefné, Csóka János és Illés Tibor, az önkormányzat képviselői,
Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke, Farkas Flórián, a Lungo Drom
, Kerekes
Lászlóné az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kiredeltségének munkatársa, Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Dr. Baranyi Imre megyei
aljegyző, Hajdúné Gácsi Mária, az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Irodájának
vezetője, valamint a sajtó munkatársai.
Dr. Séllei Imre: köszönti a Területi Kisebbségi Önkormányzat újonnan megválasztott tagjait,
az alakuló ülés valamennyi meghívottját és résztvevőjét.
Az új testületnek eredményes munkát kíván, a következő ciklusban minél hatékonyabban
képviseljék a megye cigány kisebbségének érdekeit.
Elmondja, hogy az alakuló ülést a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló. tv.
értelmében a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti.
Megállapítja, hogy ez a tisztség Lukács Mihály urat, a Lungo Drom listájáról megválasztott
képviselőt illeti.
Felkéri Lukács Mihály urat a levezető elnöki teendők ellátására.
(Átadja a szót Lukács Mihály úrnak, az ülést levezető elnöknek.)
Lukács Mihály: megköszöni, hogy ezt a megtisztelő feladatot elláthatja.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat tagjai határozatképes
számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, az Önkormányzat ülését
megnyitja.
Felkéri Dr. Séllei Imre urat, a Területi Választási Bizottság elnökét, tájékoztassa az
Önkormányzat tagjait a kisebbségi választás eredményéről.
Dr. Séllei Imre szóbeli tájékoztatója (a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Lukács Mihály: Felkéri Dr. Séllei Imre urat, hogy a Területi Választási Bizottság
képviseletében adja át a kisebbségi önkormányzat képviselőinek a megbízólevelet.
A megbízólevelek átadása.
Dr. Séllei Imre: Tájékoztatja az Önkormányzat tagjait, hogy a tv. szerint a kisebbségi
önkormányzati képviselőknek az alakuló ülésen esküt kell tenniük.
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A képviselők leteszik az esküt.
Lukács Mihály: Javasolja, hogy a testület az alakuló ülésen a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalja meg.
Az önkormányzat 9 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi javaslatot elfogadja.
A jegyzőkönyv hitelesítőjéül Csóka Jánost 9 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja a
testület.
l./ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztására
Előadó: Rácz Tamás, az önkormányzat képviselője
Lukács Mihály: elmondja, hogy a tv. értelmében az alakuló ülésen a kisebbségi
önkormányzat testületének tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt kell választani.
Bejelenti, hogy az önkormányzat elnökére vonatkozó előterjesztést az ülés előtt kiosztották.
Rácz Tamás javaslatot tesz a kisebbségi önkormányzat elnökére Lukács Mihály személyében,
ismerteti önéletrajzát és eddigi munkásságát. (Az önéletrajz a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Lukács Mihály elmondja, hogy a választás nyílt szavazással történik. Az elnök az lesz, aki a
megválasztott képviselők több, mint felének szavazatát megkapja.
Az írásos előterjesztésen kívül más javaslat az elnök személyére nem hangzik el.
Kérdés, észrevétel nincs.
Személyes érintettségét bejelenti, a szavazásban részt kíván venni.
A testület döntését a szavazásból történő kizárásról senki nem kezdeményezi.
Az előterjesztett javaslatról a testület kézfelnyújtással szavaz és 9 igen szavazattal
egyhangúlag a következő határozatot hozza:
1/2007. (III.12.) TCKÖ határozat
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
megválasztásáról.

Cigány

Kisebbségi

Önkormányzat

elnökének

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 1993. évi LXXVII.
Törvény 30/S. § (2) bekezdése alapján megbízatásának időtartamára nyílt szavazással
Lukács Mihályt
megválasztja a testület elnökének.
Erről: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői,
az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
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Kirendeltsége
értesülnek.
Lukács Mihály, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat újonnan megválasztott elnöke rövid
programbeszédében megköszöni a bizalmat, úgy gondolja, hogy a területi cigány
önkormányzat megválasztásával új cigánypolitika következik Magyarországon és a megyében
is. Visszatekintve az előzményekre Szolnokot a „cigánypolitika őshazájának” nevezi,
vázlatosan ismerteti annak a rendszerváltást követő állomásait. Ezt a munkát a cigányok
érdekében végzett szolgálatnak tekinti, hangsúlyozza, hogy már 17 éve elkötelezte magát a
cigány-ügynek, reméli, hogy ezt követően ez a munka hatékonyabb lesz. Biztosítja a
jelenlévőket arról, hogy a cigányok érdekérvényesítése lesz a legfontosabb feladata. Kéri a
képviselőtársait, hogy Ők is ebben a szellemben dolgozzanak. Felhívja a figyelmet arra, hogy
ebben a munkában nincs „jobboldal” és „baloldal”, itt „cigány-ügy” van, kéri, hogy mindenki
ebben a szellemben dolgozzon.
Technikai szünet.
2./ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Területi Cigány Kisebbségi
megválasztására
Előadó: Lukács Mihály, az Önkormányzat elnöke

Önkormányzat

elnökhelyettesének

Lukács Mihály: elmondja, hogy a tv. értelmében az elnökhelyettes megválasztása is
kötelező napirendje az alakuló ülésnek. A társadalmi megbízatású elnökhelyettest is a
képviselők közül kell megválasztani az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére.
Az elnökhelyettes személyére vonatkozó előterjesztést kiosztották.
Ismerteti Rácz Tamás önéletrajzát, különös tekintettel politikai tevékenységét, javasolja, hogy
a testület válassza meg elnökhelyettesének. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Más személyi javaslat, kérdés, észrevétel nem hangzik el.
Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján Rácz Tamás személyes érintettségét bejelentette, a
szavazásban részt kíván venni.
A testület döntését a szavazásból történő kizárásról senki nem kezdeményezi.
Az előterjesztett javaslatról kézfelnyújtással szavaznak.
Megállapítja, hogy a testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a területi cigány kisebbségi
önkormányzat elnökhelyettesének
Rácz Tamást megválasztotta. Az önkormányzat a
következő határozatot hozza:
2/2007. (III.12.) TCKÖ határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének
megválasztására
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 1993. évi LXXVII.
Törvény 30/S. § (2) bekezdése alapján megbízatásának időtartamára nyílt szavazással
Rácz Tamást
elnökhelyettesévé megválasztotta.
Erről: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői,
az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kirendeltsége
értesülnek.
Lukács Mihály a kisebbségi önkormányzat megválasztott elnökhelyettesének mind a maga,
mind a testület nevében gratulál, munkájához erőt, egészséget kíván.
3./ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának megválasztására
Előadó: Lukács Mihály, az Önkormányzat elnöke
Lukács Mihály: elmondja, hogy a területi kisebbségi önkormányzat a tv. alapján
bizottságokat hozhat létre, a Pénzügyi Bizottság létrehozása azonban kötelező.
A tv. szerint a bizottság elnökét és tagjai közül legalább 2 tagot a kisebbségi önkormányzati
képviselők közül kell választani. Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet a bizottság elnöke
és tagja.
Mindezek alapján javaslatot tesz a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak személyére. A
Pénzügyi Bizottság elnökének Jónás Zoltánt, tagjainak Csóka János és Banya László
képviselőket javasolja megválasztani.
Más személyre javaslat nem érkezik, a javasolt személyekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel
nem hangzik el.
Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a bizottságba javasolt képviselők személyes
érintettségüket bejelentették, a szavazásban részt kívánnak venni.
A testület döntését a szavazásból történő kizárásukról senki nem kezdeményezi.
Az előterjesztett javaslatról kézfelnyújtással szavaznak.
Megállapítja, hogy a testület a Pénzügyi Bizottság elnökének Jónás Zoltánt, tagjainak pedig
Csóka Jánost és Banya Lászlót 9 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta és a
következő határozatot hozta:
3/2007. (III.12.) TCKÖ határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bizottságának megválasztására
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 1993. évi LXXVII.
Törvény 30/M. § (1) bekezdése alapján megbízatásának időtartamára nyílt szavazással a
Pénzügyi Bizottság elnökének Jónás Zoltánt, tagjainak pedig Csóka Jánost és Banya
Lászlót megválasztotta.
Erről: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői,
az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kirendeltsége
értesülnek
Lukács Mihály: A megválasztott bizottsági elnöknek és tagoknak gratulál, munkájukhoz sok
sikert kíván.
4./ NAPIRENDI PONT
Javaslat a területi kisebbségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
előkészítésére
Előadó: Lukács Mihály, az Önkormányzat elnöke
Lukács Mihály: elmondja, hogy a területi kisebbségi önkormányzat munkáját az ezután
elkészítendő Szervezeti és Működési Szabályzat alapján fogja végezni.
A tv. értelmében az alakuló üléstől számított három hónapon belül az SZMSZ-t el kell
fogadni.
Ezért szükségesnek tartja, hogy a testület bízza meg Rácz Tamást, az önkormányzat
elnökhelyettesét a Szabályzatra vonatkozó javaslatok összegyűjtésével, annak előkészítésével.
A javaslattal a testület tagjai egyetértenek, 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:
4/2007. (III.12.) TCKÖ határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának előkészítéséről.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 1993. évi LXXVII.
Törvény 30/C. § (3) bekezdése megbízza Rácz Tamás elnökhelyettest a javaslatok
koordinálásával és a Közgyűlés Hivatalát a Szervezeti és Működési Szabályzat következő
ülésre történő előkészítésével.
Erről: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői,
az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kirendeltsége
értesülnek.
A napirendi pontokat követően:
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Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke gratulál a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tagjainak megválasztásához és köszönti Őket. Kívánja, hogy további munkájukat is olyan
összhang jellemezze, mint az alakuló ülést, ahol mindent egyhangú szavazással fogadtak el.
Reméli, hogy eredményesen képviseljék a kisebbség érdekeit, akiknek a megbízásából tagjai
lettek a testületnek. Kéri, hogy a kisebbség felé továbbítsák a Megyei Közgyűlés üdvözletét.
Farkas Flórián gratulál és jó munkát kíván a közös irányítás és a közös felelősség elvének
érvényesülésével. Fontosnak tartja, hogy együtt kell dolgozni, mert csak akkor lesz
eredményes a testület munkája.
Dr. Bozsó Péter a Hivatal őszinte együttműködési készségét fejezi ki, gratulál a testület
tagjainak és bemutatja a Hivatal részéről jelenlévő munkatársakat, akiknek a jövőbeni
segítségét felajánlja.
Dr. Séllei Imre a Területi Választási Bizottság elnökeként szól a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvény jelentőségéről, az annak érvényesülésüléséhez szükséges
dologi, tárgyi feltételek biztosításáról, hogy törvényesen és hatékonyan tudjanak működni.
Ehhez kíván sok sikert.
Kerekes Lászlóné az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kirendeltsége nevében köszönti a megválasztott testületet, felajánlja a Hivatal
szakmai segítségét a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben. Felelősségteljes munkát, sok
sikert és jó egészséget kíván mindenkinek.
Rácz Tamás megköszöni a testület bizalmát, hogy elnökhelyettesnek megválasztották, ígéri,
hogy tudásához mérten a munkában részt fog venni, konstruktívan bekapcsolódik a munkába.
Csatlakozik Lukács Mihály kijelentéséhez, hogy itt nincs „jobboldal” és „baloldal”, hanem
„cigány-ügy” van, e területen kell hatékonyan dolgozni. Mindenkinek jó munkát, jó
egészséget kíván.
Banya László egyetért azzal, hogy félre kell tenni a politikai nézeteket és a személyes
nézeteltéréseket és Jász-Nagykun-Szolnok megye cigány kisebbségének érdekeit kell
szolgálni. Bízik abban, hogy a testület az alakuló ülésen tapasztalt összhangban fog dolgozni
és a szakmaiság fog előtérbe kerülni a munka során.
Lukács Mihály: A támogató hozzászólásokat megköszöni, bízik abban, hogy a kisebbségi
önkormányzat betölti a törvényben meghatározott szerepét, hatékonyan fog működni. Jelzi,
hogy az önkormányzat három bizottságot kíván felállítani, az Egészségügyi és Szociális
Bizottságot, az Oktatási és Foglalkoztatási Bizottságot, valamint a Sporttal, a Kultúrával és a
hagyományok őrzésével foglalkozó bizottságot, amelyekbe külső szakembereket kívánnak
bevonni.
Megállapítja, hogy az alakuló ülés feladatát elvégezte. Megköszöni a testületi tagok
részvételét, az alakuló ülést berekeszti.
Kmf.
Lukács Mihály sk.
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

Csóka János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

