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1718-10/2014. 

E l ő t e r j e s z t é s 
Csanytelek Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselős-testülete 

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

 
Tárgy:  Nemzetiségi Bizottság létrehozásáról tájékoztatás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.) 104. §-a rendelkezik a nemzeti önkormányzati bizottságok létrehozásáról, amely 
önkormányzati szinten nem szükségszerű.  Ennek egyszerű oka, hogy egy 3 fő testületből, 
ahol a bizottságnak sem elnöke, sem tagja nem lehet az önkormányzat elnöke és helyettese pedig 
azért nem, mert reá az elnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, így az 1 fő önkormányzati 
képviselő mellé legalább 2 fő nem képviselő bizottsági tagot kellene jelölni.  
A nemzetiségi önkormányzat feladatellátása sem indokolja bizottság létrehozását és működtetését, ezért 
nincs rendelkezés a bizottság létrehozása szabályaira, mert annak működtetése felesleges adminisztrációs 
terhet jelente. Amennyiben a ciklus alatt megváltozik a nemzetiségi önkormányzat feladatköre, 
vagy a vonatkozó központi jogszabály és akár kötelezővé, vagy szükségszerűvé válik egy bizottság 
létrehozása,  akkor arra, a hatályos szervezeti és működési szabályzat kiegészítésével van mód. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom ezen előterjesztésben és határozati javaslatban foglaltak megvitatását, változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. október 22. 
 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
          Kató Pálné 
             jegyző 
 
 
 
 

 
 



 
……/2014. (X. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  Nemzetiségi bizottság létrehozása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogiról szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 104. §-ában biztosított jogkörében és az alakuló ülésére beterjesztett 
szervezeti és működési szabályzata szerint eljárva,  az önkormányzati ciklus idejére nemzetiségi 
bizottságot nem hoz létre  mindaddig, amíg feladatellátása azt nem indokolja. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője (Helyben) 
- Irattár 


