
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott 
ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. 
 
Jelen vannak: Bánfiné Sajtos Lolita HVB elnöke 
    Varga Ferenc képviselő 
    Berta Sándor képviselő 
    Lakatos Antal képviselő  
    Gyömbér Ferencné jegyző  
 
 

 

Bánfiné Sajtos Lolita HVB-elnök a Helyi Választási Bizottság nevében tisztelettel 
köszöntött minden megjelentet. Elmondta, a választás eredményének ismertetésére a 
későbbiekben tér ki. Elöljáróban tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a 
megalakulandó roma nemzetiségi önkormányzat korelnöke Lakatos Antal. 
A hatályos törvények értelmében az alakuló ülés vezetése az Ő feladata, így átadta a 
szót Lakatos Antalnak. 
 
Lakatos Antal korelnök szeretettel és tisztelettel köszöntötte az alakuló ülésen 
megjelenteket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Gyömbér Ferencné jegyző 
asszonyt, Bánfiné Sajtos Lolitát a Helyi Választási Bizottság elnökét. 
 
Elmondta, ezen a napon kerül sor a 2014. október 12-én megválasztott Települési 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésére. Szegvár nagyközségben roma 
nemzetiségi önkormányzat választására 4. ízben került sor. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a települési Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat alakuló ülése határozatképes, 3 fő képviselő megjelent. Az ülést 
megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően az alábbi napirendi pontok 
szerint tanácskozzanak. 
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2./ Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele 
3./ A települési roma nemzetiségi  önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének         
    megválasztása. 
 
 
 
Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
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23/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.  
 
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2./ Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele 
3./ A települési roma nemzetiségi  önkormányzat elnökének,  
       elnökhelyettesének megválasztása. 

 
 
 
Lakatos Antal korelnök kérte, hogy válasszanak jegyzőkönyv hitelesítőt. Berta 
Sándort javasolta. 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
 
 
24/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása. 

 
Határozat 

 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Berta Sándor képviselőt 
kérte fel. 

 
 
Lakatos Antal korelnök: Első napirendi pontként a Helyi Választási Bizottság 
tájékoztatóját kell meghallgatniuk a választás eredményéről. 
 
 

1./ Napirend 
 

Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
 
Lakatos Antal képviselő felkérte Bánfiné Sajtos Lolitát,  a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, ismertesse a települési roma nemzetiségi önkormányzati választás 
eredményét. 
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Bánfiné Sajtos Lolita HVB-elnök elmondta, negyedszer került sor Szegvár 
településen a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választására.  
A névjegyzékben 67 választópolgár neve szerepelt.  A szavazóként megjelentek 
száma 48 fő volt. Az urnában lévő szavazólapok száma 48 db volt.  
Érvénytelen szavazólap  nem volt, tehát mind a 48 db szavazólap érvényes volt.  
Ezeken összesen 142 érvényes szavazatot adtak le a kisebbségi jelöltekre.  
 
Jelöltenkénti megoszlás:  
 
Lakatos Antal  34  
Csikós Jánosné  11 
Berta Sándor   29 
Csikós János   11 
Ajtainé Kondor Katalin 12 
Varga Ferenc   36 
Mihály Mária    9 szavazatot kapott. 
 
 
A szavazás eredményeként a Helyi Választási Bizottság megállapította a választás 
eredményét: A roma nemzetiségi önkormányzati képviselők a következő jelöltek 
lettek:  
 
 Berta Sándor 
 Lakatos Antal 

Varga Ferenc 
 

Valamennyien a LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség jelölő szervezet képviselői, ugyanis  a kisebbségi képviselők száma 3 fő. 
 
Bánfiné Sajtos Lolita HVB-elnök a Helyi Választási Bizottság elnöke szívből 
gratulált valamennyi megválasztott személynek és jó munkát kívánt. 
 
Lakatos Antal korelnök elmondta, 2. napirendi pontként a Települési roma 
nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele következik. 
 
 
 

2./ Napirend 
 

Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele 
 
 
Lakatos Antal korelnök felkérte Bánfiné Sajtos Lolitát az eskü lebonyolítására.  
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Bánfiné Sajtos Lolita HVB-elnök felkérte az alakuló ülés valamennyi résztvevőjét, 
hogy az eskü idejére szíveskedjen felállni. A roma nemzetiségi önkormányzati 
képviselők együtt mondják utána az eskü szövegét. 
 
 

Én ........................... (név)/ mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti/ 
roma  nemzetiségi közösség tagja,/ esküszöm, (fogadom), hogy képviselői 
tisztségem ellátása során / nemzetiségi közösségemhez hű leszek, / az Alaptörvényt 
és a jogszabályokat megtartom,/ a tudomásomra jutott titkot megőrzöm,/ 
munkámat választóim akaratához híven,/ lelkiismeretesen végzem,/ minden 
igyekezetemmel /a .roma nemzetiség érdekeit képviselem,/ ennek során 
anyanyelvünk, / hagyományaink, kultúránk megőrzésén / és fejlesztésén fogok 
fáradozni. 

(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
Lakatos Antal korelnök megköszönte az esküt, kérte, folytassák munkájukat. 
 
 
A meghívóban szereplő 3. Napirendi pont a települési roma nemzetiségi  
önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztása. 
 
 

2./ Napirend 
 

Napirendi pont a települési roma nemzetiségi önkormányzat elnökének, 
elnökhelyettesének megválasztása 

 
Lakatos Antal korelnök elmondta, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény  105. § (1) bekezdése értelmében az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 
elnökhelyettest választ.  
 
Van-e javaslat erre a tisztségre? 
 
Berta Sándor képviselő a roma nemzetiségi önkormányzat elnökének Varga Ferencet 
javasolta.  
 
Lakatos Antal korelnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy személyi kérdések 
eldöntése esetén lehetőség van zárt ülés tartására. 
Zárt ülés elrendelésére akkor kerülhet sor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 
egyezik bele. 
 
Varga Ferenc jelölt nem kérte zárt ülés elrendelését. 
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Lakatos Antal korelnök megkérdezte képviselő társait, hogy egyet értenek-e Varga 
Ferenc elnökké történő jelölésével? Van-e más javaslat? 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
Lakatos Antal korelnök elmondta, az érvényben lévő SZMSZ alapján az elnököt és 
az elnökhelyettest titkos szavazással kell megválasztani.  
 
A szavazás levezetésére és a szavazatok megszámlálására 2 fős szavazatszámláló 
bizottságot kell létrehozniuk. Tagjainak javasolta Varga Ferenc és Berta Sándor 
képviselőket.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
 
25/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság megválasztása. 
 

Határozat 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
elnök választás lebonyolítására, a szavazatok összeszámlálására 
Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról döntött. 
 
Tagjai: Varga Ferenc 
             Berta Sándor  
 
 

Lakatos Antal korelnök ismertette a szavazás módját. Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. A szavazólapok 
elkészítésének és a szavazatok összeszámlálásának idejére szünetet rendelt el. 
 
Berta Sándor képviselő, bizottsági tag ismertette a szavazás eredményét.  Varga 
Ferenc 3 igen szavazatot kapott, mint elnök.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Lakatos Antal korelnök megállapította, hogy 3 igen szavazattal Varga Ferencet  
választották meg a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
 
26/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Szegvár Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása. 
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Határozat 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján 
Varga Ferenc Szegvár, Zrínyi u. 22. szám alatti lakost választotta meg 
társadalmi megbízatású elnöknek. 
 
A határozatot kapja: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Varga Ferenc elnök Szegvár, Zrínyi u. 22. sz.  

 
Lakatos Antal korelnök az elnök megválasztása után átadta az ülés vezetését Varga 
Ferencnek.  
 
Varga Ferenc elnök megköszönte a bizalmat. Tisztelettel köszöntötte Bánfiné Sajtos 
Lolitát, a HVB elnökét, valamint Gyömbér Ferencné jegyző asszonyt.  
Tekintettel arra, hogy megtörtént az eskütétel és az elnök megválasztása, a Szegvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakultnak tekinthető.  
 
Varga Ferenc elnök kérte, folytassák munkájukat. Az elnökhelyettesi feladatok 
ellátására Lakatos Antalt javasolta. 
 
Megkérdezte, kéri-e zárt ülés elrendelését? 
 
Lakatos Antal nem kérte zárt ülés elrendelését. 
 
Az érvényben lévő SZMSZ alapján az elnökhelyettest is titkos szavazással kell 
megválasztani.  
 
A szavazás levezetésére és a szavazatok megszámlálására 2 fős szavazatszámláló 
bizottságot kell létrehoznunk. Tagjainak javasolta Berta Sándort és Varga Ferencet.   
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
 
 
27/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság megválasztása. 
 

Határozat 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
elnökhelyettes választás lebonyolítására, a szavazatok 
összeszámlálására Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság 
létrehozásáról döntött. 
 
Tagok: Berta Sándor és Varga Ferenc 
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Varga Ferenc elnök: Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett két 
egymást metsző vonallal lehet. A szavazólapok elkészítésének és a szavazatok 
összeszámlálásának idejére szünetet rendelek el. 

 
 
Varga Ferenc elnök ismertette, hogy a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal Lakatos Antalt választotta meg a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének.  
 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
 
 
28/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Szegvár Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 
megválasztása. 
 

 
Határozat 

 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján 
Lakatos Antal Szegvár, Rozmaring u. 16/a. szám alatti lakost 
választotta meg társadalmi megbízatású elnökhelyettesnek. 
 
A határozatot kapja: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Lakatos Antal elnökhelyettes Szegvár, Rozmaring u. 16/a. szám.  

 
 
 
Varga Ferenc elnök gratulált a megválasztott elnökhelyettesnek. Elmondta, a 
nemzetiségi önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a 
szervezeti és működési szabályzat.  Ezt a dokumentumot a jogszabályi keretek között 
saját hatáskörében a települési kisebbségi önkormányzat határozza meg. Az átfogó 
felülvizsgálatra az alakuló ülést követő 3 hónapon belül kell sort keríteni.  
Indokolt megbízást adni annak átfogó felülvizsgálatára. Javasolta, hogy az SZMSZ 
felülvizsgálatát a következő ülésen tárgyalják meg.  
 
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Varga 
Ferenc elnököt megbízza a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. (A határozathozatalban 3 fő vett részt) 
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29/2014. (X.27.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
 

Határozat 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Varga Ferenc elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatával, annak képviselő-testületi előterjesztésével. 
 
A határozatot kapja: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Varga Ferenc elnök.  

 
 
 
Varga Ferenc elnök megkérdezte, kíván-e valaki szólni? 
 
Más hozzászólás az alakuló ülésen nem hangzott el.  
 
Varga Ferenc elnök megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. 
Az ülés 17.30 órakor kezdődött és 18.00 órakor fejeződött be.  
 
 

Kmft. 
 

 
 
Varga Ferenc        Berta Sándor 
   elnök            képviselő 
 
 


