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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápiósági Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 
               október 14-én, 16 órakor megtartott alakuló ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Balogh Ferenc, 
                         Csámpai Lajos, 
                         Toldi Nándor, 
                         Toldi Szilvia képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                         Kun Szilárd polgármester, 
                         Rada István Helyi Választási Bizottság elnöke. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 6 fő érdeklődő volt. 
 
Csámpai Lajos korelnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből mindenki jelen van, így  az ülés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ferenc képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   11/2010./X.14./ sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Balogh Ferenc képviselőt elfogadta. 
 
Csámpai Lajos korelnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről      
2./  Eskütétel, megbízólevelek átadása 
3./  Elnök, elnökhelyettes választás 
4./  Bizottságok megválasztásáról döntés 
5./  Tiszteletdíjak megállapításáról döntés 
6./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára megbízás adása 
7./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   12/2010./X.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                   elfogadta. 

 



1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Rada István a Helyi Választási Bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket, tájékoztatást ad a 
2010. október 3-i választás eredményéről. Tájékoztatójában elmondja, a névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma 2222 fő volt, 1031 fő jelent meg a szavazókörökben, a 
választópolgárok 46,40 %-a.  A továbbiakban ismerteti a polgármesterekre leadott szavazatok 
arányát, majd a települési kislistás szavazatok és a megyei listás szavazatok alakulását. 
Tápióság Község Önkormányzata az alábbiak szerint alakult: polgármester: Kun Szilárd, 
képviselők: Béres Magdolna, Béres Mária, Bugyi Sándor, Dávid Kornélia Anikó, Hegedűs 
György, Tóth Gábor.  Településünkön cigány kisebbségi önkormányzat választásra került sor. 
A választói névjegyzéken 32 fő szerepelt, szavazóként 17 fő jelent meg, aki 59 érvényes 
szavazatot adott le. Négy főre lehetett szavazni, Toldi Nándor 16, Toldi Szilvia 14, Csámpai 
Lajos 16 és Balogh Ferenc 13 szavazatot kapott. A Helyi Választási Bizottság elnökeként jó 
érzéssel töltötte el, hogy Tápióságon nem olyan a cigányság és a nem cigányság viszonya, 
mint máshol az országban. Szeretnék, ha ez továbbra is így működne. Gratulál a 
megválasztott tagoknak, úgy gondolja erre a közösségre lehet majd számítani. 
 
Kun Szilárd  polgármester a Képviselő-testület nevében megköszöni a Választási Bizottság, 
Szavazatszámláló Bizottság precíz, pontos munkáját, kéri a tagoknak eljuttatni. Megköszöni 
továbbá Soltiné dr. Pap Anikó kemény, áldozatos munkáját. 
 
Csámpai Lajos korelnök kéri a képviselőket a tájékoztatót fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 13/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság 
                                                                 tájékoztatóját a 2010. október 3-i választások lebo- 
                                                                 nyolításáról és eredményéről elfogadta. 
 
2./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Eskütétel, megbízólevelek átadása 
 
Rada István  a Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri a jelenlévőket, a képviselők 
eskütételéhez szíveskedjenek felállni, a képviselők pedig mondják utána az eskü szövegét. Az 
eskü letétele után átadásra kerülnek a megbízólevelek, a Választási Bizottság elnöke 
mindenkinek jó munkát kíván. 
 
3./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Elnök, elnökhelyettes választás 
 
Csámpai Lajos korelnök elmondja, egyeztettek a képviselőkkel, meg is állapodtak a 
személyekről. Elnöknek Toldi Nándort, elnökhelyettesnek Toldi Szilviát javasolják. Ha 
elfogadják a személyeket és egyetértenek, szavazással erősítsék meg. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
    



                                                                14/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi 
                                                                Önkormányzat elnökének Toldi Nándort, elnök- 
                                                                helyettesének Toldi Szilviát megválasztotta. 
 
 
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Bizottságok megválasztásáról döntés 
 
Csámpai Lajos korelnök elmondja, megbeszélték, nem akarnak bizottságot alakítani. Ha 
dönteni akarnak összejönnek mindannyian és megbeszélik. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
             
                                                               15/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bizottságokat 
                                                               nem alakít. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tiszteletdíjak megállapításáról döntés 
 
Csámpai Lajos korelnök elmondja, a tiszteletdíjakról is beszéltek már korábban, nem kérnek 
tiszteletdíjat, mindannyian lemondanak róla. Jótékonysági dolgokra kívánják fordítani, ezt 
majd később megbeszélik. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              16/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjainak nem 
                                                              állapít meg tiszteletdíjat. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára megbízás adása 
 
Csámpai Lajos korelnök elmondja, a Kisebbségi Önkormányzatnak a megalakulását követő 
három hónapon belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Javasolja a 
jegyzőnek megbízást adni a felülvizsgálatra. El kell dönteni maradjon az előző, vagy van 
hozzáfűznivaló. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              17/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 
                                                              Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és 
                                                              Működési Szabályzatát 3 hónapon belül vizsgálja 
                                                              felül és terjessze a testület elé. 
 



7. EGYEBEK 
 
Toldi Nándor elnök elmondja, köszönetet mond a fogadtatásért a Hivatalon belül, büszke 
erre. Irodát is kapnak használatra. Minden erejükkel azon lesznek, hogy segítsék a munkát, 
számíthatnak rájuk.  
 
Kun Szilárd  polgármester az Önkormányzat nevében kívánja, hogy az együttműködés 
tartalmas legyen, egymásra számíthassanak, segítsék egymást. Működésükhöz minden 
segítséget megkapnak. Az Önkormányzat alakuló ülésére 17 órakor kerül sor, melyre 
mindenkit szeretettel várnak. 
 
Toldi Szilvia elnökhelyettes szeretné megköszönni a Választási Bizottság, Szavazatszámláló 
Bizottság munkáját és a FIDESZ-esek segítségét. A megelőlegezett bizalmat szeretnék 
meghálálni, mindenkinek köszönik a segítséget. 
 
Csámpai Lajos korelnök megköszöni a megjelenést, mindenkinek sikeres munkát kíván, az 
alakuló ülést 16.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                        Kmf. 
 
 
 
 
                      Toldi Nándor                                                           Balogh Ferenc 
                          elnök                                                               jegyzőkönyv hitelesítő 
                                            
 
 
                                                       
  


