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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. november 28. napján tartandó ülésére  

 
 
Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői megbízatásáról és Elnökhelyettesi 

tisztségről  való  lemondása rögzítése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Emlékeztetem Önöket   a Helyi Választási Bizottság Elnöke által a nemzetiségi önkormányzati 

képviselő választáson elért eredmény alapján képviselői megbízásra  jogosítottak köréről  kiadott  

tájékoztatásában írtakra, melyben a 2. legtöbb szavazatot elért jelöltként kaphatott megbízást a 

képviselő-testületben Nagy László Krisztián,  aki 2014. október 17. napján átvette nemzetiségi 

önkormányzati képviselői jogosítványai gyakorlása dokumentációját, a megbízó levelét. 

Visszautalva a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.)  

105. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése érdekében megtett döntésre, melynek   értelmében a 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (2014. október 27. napján 

megtartott) alakuló ülésén, a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére 

társadalmi megbízatású elnökhelyettest választott,  a 2/2014. (X. 27.)  Rökt határozata értelmében  

Nagy László Krisztián képviselő úr személyében.  

 
Tájékoztatom  a  Tisztelt Képviselő-testülettel, hogy Nagy László Krisztián 2014. november 
13. napján  - Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjénél - ezen előterjesztés 1. 
melléklete szerinti tartalommal,  írásban benyújtotta a 2014. október 12. napján 
választással megszerzett képviselői  mandátumáról való lemondását,  mellyel a 
Elnökhelyettesi tisztsége is megszűnik ugyanezen időponttal.  
 
Az Njt. 102. § (1) bekezdése e) pontja értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő 
megbízatása megszűnik,  amennyiben arról lemond.  
 
Njt. 102.§ (4)-(5)-(6) bekezdése szerint: 
(4)  A képviselő lemondhat a képviselő-testülethez  intézett írásbeli  nyilatkozatával  is, melyet a 

képviselő-testület elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő- 
testület következő ülésén ismertetni kell. 

 
(5)  A lemondás nem vonható vissza. 
 
(6)  A képviselő megbízatása megszűnik: 

a)     a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban. 
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Az Njt. 102. § (2) bekezdése értelmében lemondás esetében a képviselő-testület határozatban 
állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő 
munkanapon megküldi 
a)  az érintett képviselőnek, 
b)   a választási bizottságnak és 
c)   a fővárosi,  megyei kormányhivatalnak. 
 

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. november 17. 
 
 
      Tisztelettel: 
 

 
 
  Rostás László 
 elnök 



 
…./2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője megbízatásáról és  Elnökhelyettesi 

tisztségéről való lemondása rögzítése 
 

H a t á r o z a t i javaslat 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva rögzíti a Csanyteleki Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének, társadalmi megbízatású Elnökhelyettesének Nagy László 

Krisztiánnak (6647 Csanytelek, Tömörkényi út 12/a sz. alatti lakosnak) 2014. november 13. nappal 

képviselői megbízatása  (a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) 

bekezdés e) pontjába- lemondás - és a (6) bekezdése b) pontjába –  írásbeli lemondása átadása 

időpontjával -  foglaltak  jogán) való  m e g s z ű n é s é t.   

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Elnöke és Tagja (H) 
- Nagy László Krisztián lemondott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
- Csanyteleki Helyi Választási Bizottság Elnöke (Helyben) 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és Hatósági Főosztálya 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 

 


