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Budapest Főváros XVII. kerületi
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Iktatószám: 18-202/8/2006.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 16-án a Polgármesteri
Hivatal (1173 Budapest, Pesti út 165.) III. em. 301. számú tárgyalójában tartott alakuló
üléséről

Jelen vannak:

Bodócs István,
Buskó András,
Dr. Dombóvári Antal,
Olejnik Marek,
Puskás Róbert Zoltán

Jelen vannak továbbá:

Martonosiné Orosz Márta, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Keserű Lajosné aljegyző

Dr. Dombóvári Antal korelnök:
Tisztelt Képviselők!
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (a
továbbiakban: törvény) 30/D.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a megválasztott települési
kisebbségi önkormányzat testületének alakuló ülését a helyi választási bizottság elnöke a
választást követő 15 napon belülre hívja össze.
E törvényi rendelkezésnek megfelelően hívta össze a Helyi Választási Bizottság Elnöke a
lengyel kisebbségi önkormányzat megválasztott képviselőit a mai napra. Megállapítom, hogy
a testület határozatképes.
Ismertetem az alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint:
1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2006. október 1-i kisebbségi
önkormányzati választásról.
Előadó: Martonosiné Orosz Márta, a Helyi Választási Bizottság Elnöke
2./ A megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Dr. Dombóvári Antal korelnök
3./ A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása (zárt
ülésen tárgyalandó)
Előadó: Dr. Dombóvári Antal korelnök
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4./ A kisebbségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: a kisebbségi önkormányzat megválasztott elnöke
5./ A kisebbségi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: a kisebbségi önkormányzat megválasztott elnöke
6./ Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Előadó : a kisebbségi önkormányzat megválasztott elnöke
A napirend 1. pontja:
A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2006. október 1-i kisebbségi
önkormányzati választásról.
Előadó: Martonosiné Orosz Márta, a Helyi Választási Bizottság Elnöke
Dr. Dombóvári Antal korelnök: megadom a szót a Helyi Választási Bizottság Elnökének.
Martonosiné Orosz Márta:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Választási Bizottság Elnökeként be kívánok számolni a 2006. évi települési lengyel
kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.
A kisebbségi választói névjegyzéken 61 választópolgár szerepelt, ebből a szavazás napján
szavazóként 38 választópolgár jelent meg, ez a névjegyzéken szereplők 62,2 %-a.
Egy jelölő szervezettől összesen hat jelöltet állítottak.
A megválasztott képviselők neve:
Buskó András
Bodócs István
Puskás Róbert Zoltán
Olejnik Marek
Dr. Dombóvári Antal
A törvényes határidőn belül a választási eredmény ellen kifogás nem érkezett.
A kisebbségi önkormányzati választás eredményes volt.
A képviselőknek felelősségteljes munkájukhoz erőt és jó egészséget kívánok.

3/4
A napirend 2. pontja:
A megválasztott képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Dr. Dombóvári Antal korelnök
Dr. Dombóvári Antal korelnök: köszönöm a tájékoztatót. Megkérek mindenkit, hogy az
eskütételhez szíveskedjen felállni.
Az eskü szövegét előolvasom:
„Én .............................. (név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény
szerinti lengyel kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása
során kisebbségi közösségemhez hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához híven,
lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a lengyel kisebbség anyanyelvének,
hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tevő
meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!
Megkérem a képviselőket, hogy írják alá az esküokmányt, majd ezt követően adják át azt
részemre.
Kérem Martonosiné Orosz Mártát, szíveskedjen átadni a megbízóleveleket a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I.§ (6) bekezdés j) pontjában nyert felhatalmazás
alapján. Aki a nevét hallja, kérem, fáradjon ide és vegye át a megbízólevelét.
(A megbízólevelek átadása)
A napirend 3. pontja:
A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Előadó: Dr. Dombóvári Antal korelnök
Dr. Dombóvári Antal: a törvény 30/N.§ (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a települési
kisebbségi önkormányzat testülete tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ.
Zárt ülést rendelek el.
A napirend 4. pontja:
A kisebbségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: a kisebbségi önkormányzat megválasztott elnöke
Dr. Dombóvári Antal korelnök: a törvény 30/Q. § (1) bekezdése alapján a települési
kisebbségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének a települési kisebbségi
önkormányzat költségvetése terhére tiszteletdíjat állapíthat meg.

4/4
A települési kisebbségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a
köztisztviselői illetményalap háromszorosa. Az elnök tiszteletdíját összegszerűen kell
megállapítani. Ez az összeg maximum 110.400 Ft lehet.
Kérek összegszerű javaslatot az elnök tiszteletdíjának megállapítására. A javaslatok
elhangzását követően minősített többség szükséges a határozat elfogadásához.
15/2006. (10.16.) LKÖ hat.:
Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete a
Kisebbségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és képviselőinek nem állapít
meg tiszteletdíjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Buskó András elnök
(5 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 6. pontja:
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Előadó : a kisebbségi önkormányzat megválasztott elnöke
Dr. Dombóvári Antal korelnök: a Kisebbségi Önkormányzat Testületének jegyzőkönyv
hitelesítőt is választani kell.
Kérek javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Ez a személy nem lehet az elnök vagy
az elnökhelyettes.
A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.
16/2006. (10.16.) LKÖ hat.:
Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete Dr.
Dombóvári Antalt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Buskó András elnök
(5 igen szavazat, egyhangú)
Dr. Dombóvári Antal korelnök: az ülést berekesztem.
k.m.f.

Dr. Dombóvári Antal s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Buskó András s.k.
elnök
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___________________________________________________________________________
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ZÁRT ÜLÉS
Jegyzőkönyve
amely készült a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 16-án a Polgármesteri
Hivatal (1173 Budapest, Pesti út 165.) III. em. 301. számú tárgyalójában tartott alakuló
üléséről

A napirend 3. pontja:
A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Előadó: Dr. Dombóvári Antal korelnök
Dr. Dombóvári Antal korelnök: kérek javaslatot az elnök személyére.
A javaslatok elhangzását követően titkos szavazással kerül sor az elnök megválasztására, a
megválasztáshoz minősített többség szükséges.
SZAVAZÁS, szavazatok összesítése
Dr. Dombóvári Antal korelnök: ismertetem a határozatot.
13/2006. (10.16.) LKÖ hat.:
Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának Testülete a
kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény
30/N.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Buskó Andrást az önkormányzat
elnökének megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Buskó András elnök
(5 igen szavazat, egyhangú)
Dr. Dombóvári Antal korelnök: a törvény 30/N.§ (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a
települési kisebbségi önkormányzat testülete tagjai közül az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.
Kérek javaslatot az elnökhelyettes személyére.
A javaslatok elhangzását követően titkos szavazással kerül sor az elnökhelyettes
megválasztására, a megválasztáshoz minősített többség szükséges.
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SZAVAZÁS, szavazatok összesítése
Dr. Dombóvári Antal korelnök: ismertetem a határozatot.
14/2006. (10.16.) LKÖ hat.:
Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete a
kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény
30/N.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Puskás Róbert Zoltánt az
önkormányzat elnökhelyettesének megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Buskó András elnök
(5 igen szavazat, egyhangú)
Nyílt ülést rendelek el.

k.m.f.

Dr. Dombóvári Antal s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Buskó András s.k.
elnök

