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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 12-i alakuló ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Izsáki Zoltán HVB elnöke
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester
Romhányi Tiborné képviselő
Rostás Zsolt képviselő
Varga József képviselő
Varga Sándor képviselő

A magyar és cigány himnusz elhangzását követően Varga Sándor korelnök a következő
bejelentést teszi:
Varga Sándor korelnök: Bejelenti, hogy az előzetes tárgyalások során az elnök személyére
vonatkozóan megegyezés nem született. Kéri Szarvas Város Önkormányzatának képviselőit,
tegyenek javaslatot az elnök személyére.
Dr. Melis János jegyző: Elnököt a megválasztott képviselőknek kell maguk közül választani.
A törvény nem engedi meg, hogy más személyek erre vonatkozóan javaslatot tegyenek.
Varga Sándor korelnök: Javasolja, hogy minden megválasztott képviselő legyen elnök 1
évig. Így telne el a 4 év. Ezt kívánja a cigány kultúra, kéri ezt figyelembe venni.
Dr. Melis János jegyző: A jelenleg hatályos törvényeket nem lehet felülírni egyéb
elképzelésekkel.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Most kell választani egy elnököt. Az, hogy egy év
múlva mit csinálnak, az a kisebbségi önkormányzat dolga. Akit most megválasztanak
elnöknek, egy év múlva lemondhat és akkor választanak helyette újat. Most nem lehet úgy
dönteni, hogy egy évig az egyik képviselő és utána sorban a többi.
Rostás Zsolt képviselő: Felajánlotta, hogy vagy személye, vagy Romhányi Tiborné legyen az
elnök az első két évben, hiszen ők korábban is képviselők voltak, ismerik ezt a munkát. Két
év alatt Varga Sándor és Varga József megtanulná és akkor lehetne új elnököt választani.
Ebben semmi kivetnivalót nem talál. Kéri, hogy a korábbi elnökhöz (Bánfi József Attila)
kapcsolódó sérelmeket neki ne róják fel. Ígéri, hogy elnökként a cigányság érdekeit
képviselné.

-2Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat részéről megjelent személyek a megalakulás
törvényességét felügyelik. Megállapodhatnak, hogy évente, vagy két évente választanak
maguk közül új elnököt. Ma a 4 fő közül egy elnököt kell megválasztani nyílt vagy titkos
szavazással. Az alakuló ülésen vitára nincs lehetőség. Amennyiben nem kerül sor elnök
választásra, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal felé be kell jelenteni, hogy
működésképtelen az önkormányzat. Négy év múlva kerülhet sor újabb választásra. Nem lenne
szerencsés ha napvilágot látna, hogy a megválasztott képviselők személyes torzsalkodás miatt
nem tudtak megegyezni. A törvény egy adott kisebbség problémáinak megoldására, többség
és kisebbség közötti párbeszéd kialakítása céljából tette lehetővé a kisebbségi
önkormányzatok megalakítását.
Kéri a jelenlévő 4 képviselőt, tartsanak rövid tárgyalást és döntsenek az elnök személyéről.
Varga József képviselő: Az lenne a legrosszabb, ha feloszlana a cigány kisebbségi
önkormányzat. Úgy gondolja, hogy megtudják beszélni ezt a kérdést. Kéri a jelenlévőket,
vegyék figyelembe, hogy a választást megnyerte.
A megválasztott képviselők elhagyják az üléstermet.
Szünet
Varga Sándor korelnök: Bejelenti, hogy egyezség nem született.
A jelenlévők képviselők egymással heves vitába szálltak. Az alakuló ülés lefolytatása
meghiúsult.
Kmf.

Dr. Melis János
jegyző

