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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata Kaposvár, 
Kossuth tér 1. sz. alatt 2010. október 15-én megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
1. Tájékoztató a kaposvári települési kisebbségi önkormányzati választások 

eredményéről, megbízólevelek átadása, eskütétel 
Előterjesztő:  dr. Gálosi Vera HVB elnök 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán HVI vezető 

 
 

Dr. Gálosi Vera HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket, külön gratulált a megválasztott 
képviselőknek. A Kaposvári Helyi Választási Bizottság elnökeként ismertette a lengyel 
kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredményét: 
 
A lengyel kisebbségi választói jegyzékén a szavazás napján szerepelt:   51 fő. 
Szavazóként megjelentek száma:        36 fő. 
Érvényes szavazólapok száma:        36 db. 
 
A képviselő-jelöltekre leadott szavazatok sorrendjében a megválasztott képviselők a 
következők: 
 
Cserti Istvánné   33  szavazat 
Zajáczné Ryst Liliana Iwona  19  szavazat 
Pluta Marek Máriánné  18  szavazat 
Fekete Balázs    17  szavazat 
  
 
dr. Kéki Zoltán HVI vezető: Kérte a megválasztott képviselőket, hogy dr. Gálosi Vera elnök 
asszony jelenlétében tegyék le a törvényben előírt esküt. 
 
Az eskü letételét követően dr. Gálosi Vera, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a 
kisebbségi képviselők megbízóleveleit. 
 
Szita Károly polgármester: az eskü letétele, valamint a megbízólevelek átvételét követően 
elsőként gratulált a megválasztott képviselőknek, bízva abban, hogy a következő ciklusban is 
olyan zökkenőmentes lesz az együttműködésük, mint az előző ciklusban is volt. 
 
 
 
2. A Kaposvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének 

megválasztása 
Előterjesztő:  Pluta Marek Máriánné korelnök 
Közreműködik:  dr. Gálosi Vera HVB elnök 

dr. Kéki Zoltán HVI vezető 
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Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: gratulált a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 
megválasztott képviselőinek, majd tájékoztatta őket, hogy a törvény alapján az alakuló ülést a 
legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti, megállapítja az ülés  határozatképességét, 
megszavaztatja a napirendet, valamint az elnök megválasztását. 
 
Pluta Marek Marianné korelnök: a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Kisebbségi 
Önkormányzat 4 tagja közül 4 fő jelen van, így a testület határozatképes. Kérte tisztelt 
képviselőtársait, hogy a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását fogadják el. 
 
 
61/2010. (X. 15) Lengyel Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata meghívóban kiküldött 
napirendeket elfogadta.   
 
Szavazati arány: 4    igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

 
Pluta Marek Marianné korelnök: Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző urat, hogy 
ismertesse az elnök, elnökhelyettes választásának szabályait. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A törvény szerint az alakuló ülésen a települési 
kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. 
 
Nem lehet a települési kisebbségi önkormányzat elnöke köztisztviselő, bíró, ügyész, 
közjegyző, bírósági végrehajtó, a fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú 
tagja, a területileg illetékes területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja.   
A korábbi szabályoktól eltérően az elnök nem hívható vissza, megbízatása 4 évre szól. Az 
elnök, elnökhelyettes személyének megválasztásához minősített többség szükséges, tehát 
legalább három egyező szavazat kell. 
Lehetőség van arra, hogy a testület eldöntse, titkos vagy nyílt ülésen akarja-e elnökét, 
elnökhelyettesét megválasztani. A demokratikus választás elősegítése érdekében javasolta a 
titkos szavazást.  
 
Pluta Marek Marianné korelnök: Kérte képviselőtársait, döntsenek a szavazás módjáról. 
 
  
62/2010. (X. 15) Lengyel Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy 
elnökének, és elnökhelyettesének személyéről nyílt szavazással döntenek. 
 
Szavazati arány: 4    igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
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Pluta Marek Marianné korelnök: Megállapította, hogy a testület a nyílt szavazás mellett 
döntött. Kérte képviselőtársait, tegyék meg javaslataikat az elnök személyére. 
 
Fekete Balázs képviselő: Cserti Istvánné személyére tett javaslatot, mert az előző ciklusban 
is nagyon sokat tett a lengyel kisebbségért. 
 
Pluta Marek Marianné korelnök: megállapította, hogy az elnöki tisztségre Cserti Istvánné 
személyében egy javaslat érkezett. Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Cserti Istvánné képviselő: igen, a jelölést elfogadta.   
 
 
63/2010. (X. 15) Lengyel Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata elnökének Cserti Istvánné 
képviselőt választotta. 
 
Szavazati arány: 3    igen 

-     nem 
1    tartózkodás 

 
 
Pluta Marek Marianné korelnök: Felkérte a megválasztott elnököt, hogy vegye át az ülés 
vezetését. 
 
Cserti Istvánné elnök: Kérte képviselőtársait, tegyék meg javaslataikat az elnökhelyettes 
személyére, először ő kívánt javaslatot tenni Fekete Balázs személyére.  
 
Más javaslat nem érkezett, így megállapította, hogy az elnökhelyettesi tisztségre Fekete 
Balázs személyében 1 javaslat érkezett. 
Megkérdezte, hogy Fekete Balázs a jelölést elfogadja-e? 
 
Fekete Balázs képviselő: igen, köszönettel elfogadta.  
 
 
64/2010. (X. 15) Lengyel Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata elnökhelyettesének Fekete 
Balázs képviselőt választotta. 
 
Szavazati arány: 3    igen 

-     nem 
1    tartózkodás 

 
 
 
3. Előterjesztés a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

Előterjesztő:  Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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Cserti Istvánné elnök: Javasolta Pluta Marek Marianné képviselő asszonyt jegyzőkönyv-
hitelesítőnek. Kérte képviselőtársait, tegyék meg további javaslataikat. 
 
Megkérdezte, hogy Pluta Marek Mariannét a jelölést elfogadja-e? 
 
Pluta Marek Marianné képviselő: igen, elfogadta.  
 
 
  
65/2010. (X. 15) Lengyel Kisebbségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata Pluta Marek Marianné 
képviselő asszonyt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
Felelős:             Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Pluta Marek Marianné képviselő 
Határidő:           folyamatos  
 
Szavazati arány: 4    igen 

-     nem 
-    tartózkodás 

 
 
Több napirend nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

dr. Tóth Györgyné     Cserti Istvánné    
 titkár elnök 

 
 
 
 

                                 Pluta Marek Marianné   
képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

 


