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1718-3/2014. 
Előterjesztés 

 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésének  
3.) napirendi pontjához 

 

Tárgy: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének megválasztása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.)  88. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a képviselő-testület alakuló 
ülésén a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnökét, 
elnökhelyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja szervezeti és működési szabályzatát, dönt a tiszteletdíjakról, 
illetményekről. 
 
Az Njtv. 105. §- a  az alábbiak szerint határozza meg a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
elnökhelyettese és tagjaira vonatkozó rendelkezéseket: 
„Az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a tagjai közül társadalmi 
megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest 
választ.” 
 
Az elnök és elnökhelyettes megválasztásához a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint a 
felének igen szavazata (minősített többség) szükséges. 

 
Az elnök feladata különösen:  

a) képviseli a nemzetiségi önkormányzatot,  

b) összehívja és vezeti a testület üléseit,  

c) a határozatokat, a határozati kivonatokat, valamint a jegyzőkönyveket a jegyzőkönyv- 
hitelesítővel együtt aláírja,  

d) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről és eljuttatja azt a Kormányhivatalnak,  

e) kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével, jegyzőjével, a hivatal 
nemzetiségi ügyekkel foglalkozó munkatársaival,  

f) szervezi a nemzetiségi önkormányzat munkáját, gondoskodik a helyi önkormányzattal, 
más nemzetiségi önkormányzattal, államigazgatási szervekkel, civil szerveződésekkel való 
jó együttműködésről.  

 
Az Njtv. 108. § (9) bekezdése értelmében az elnökre vonatkozó rendelkezéseket az 
elnökhelyettesre is alkalmazni kell. 

 
Az Njtv. 94. § (1) bekezdése szabályozza a személyes érintettség szabályait (amely a képviselő-testület 
tagjának személyét érintő döntéséből való kizárását jelenti), a (2) bekezdésben felmentést ad az elnök, 
elnökhelyettes választása esetére,  tehát független a rokoni kapcsolattól. 
 

 
 



Az Njtv. 91.§ (3) bekezdés a) pontjában az elnök választására vonatkozóan akkor rendelhető el 
zárt ülést, ha az érintett a megválasztására vonatkozó napirend nyilvános testületi ülésen való 
tárgyalásába nem egyezik bele. 
 
Njtv. 108. § (1) bekezdése határozza meg az elnök megbízatásának megszűnésének esteit: 
„Az elnök megbízatása megszűnik: 
a)    a választójog elveszítésével, 
b)    a képviselői megbízatás megszűnésével, 
c)     a képviselő-testület, közgyűlés feloszlatása vagy feloszlása kimondása esetén, 
d)    az elnöki tisztségről történő lemondással, 
e)     összeférhetetlenség kimondásával, 
f)     méltatlanság megállapításával, 
g)     az elnöki tisztségnek a bíróság által történő megszüntetésével, 
h)    halálával.” 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozom az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltak változtatás nélküli 
elfogadását és az alábbi határozat meghozatalát. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. október 18. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
          Kató Pálné 
             jegyző 



…./2014. (X. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének megválasztása választása  
 

Határozati javaslat 
 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai közül minősített többséggel 2014. 

október 27. napjától a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású  Elnökének 

(szül. hely:……..ideje:………..anyja neve:……………….6647 Csanytelek,…………….u. sz. 

alatti lakost)  választja a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva  

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 
 
  


