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1718-17/2014. 

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 Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

választási eredményéről  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Emlékeztetem Önöket  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: 
Njtv.)  87. § (1) bekezdésében foglaltakra, melynek  eleget téve, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete 2014. október 27. napján megtartott alakuló ülésén  a Helyi Választási Bizottság Elnöke által 
ismertetett választási eredményről szóló tájékoztatását, tekintettel a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 200. §-ában foglaltakra, melynek értelmében a 
választási bizottság állapítja meg a választás eredményét.  
A választás során az első három, legtöbb szavazatot megszerzett jelölt vált képviselővé, tekintettel 
az Njtv. 51. § (1) bekezdés a) pontjában írtakra, miszerint a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 
választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő (30 fő szerepelt). 

Nagy László Krisztián képviselő úr a 2014. október 12. napján megtartott nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választás eredményeként megszerzett képviselői  mandátumáról  
2014. november 13. napján  hozzám írásban benyújtotta képviselői megbízatásáról való 
lemondását, mellyel az Elnökhelyettesi tisztsége is ugyanezen időponttal megszűnik (erről külön 
előterjesztés készül). 
A képviselői megbízásról való lemondásról soron kívül tájékoztattam Elnök urat, az Njtv. 102. § 
(4) bekezdését alkalmazva. 
 
Az Njtv. 68. § (1) bekezdése tartalmazza a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó szabályokat, 
miszerint ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb 
szavazatot elért jelölt lép.  

A fentiekre tekintettel Nagy László Krisztián  képviselői megbízásáról lemondott képviselő 
helyébe a választási eredményt megállapító jegyzőkönyvbe rögzített, a listán fennlévő, soron 
követő legtöbb szavazatot elért jelölt, Rostás Erika lép, mint a nemzetiségi önkormányzat 
képviselője.  

A Ve. 206. §-a szerint a választás eredményét megállapító választási bizottság átadja a megbízólevelet 
a megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőnek,  melyre ezen az ülésen kerülhet sor. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
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Indítványozom az előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli tudomásul vételét.  

 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. november 18. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Kató Pálné  
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csanytelek Község helyi nemzetiségi önkormányzati képviselői választás eredménye 
 
 
Nagy László Krisztián után a legtöbb szavazatot megszerzett képviselő-jelölt: 
 

 

Megválasztott képviselő neve  Jelölő szervezet szavazatok száma 

 

Rostás Erika     RPM    10 

 

   
     
 
 
 
 
                   Mártonné Kádár Zsuzsanna 
       Helyi Választási Bizottság 
             Elnöke 



KÖZLEMÉNY 
 
 

A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján  

Csanytelek községben megtartott általános választásának jogerős eredményéről 
 
 

Roma nemzetiségi választás eredménye 

Rostás László RPM  28  

Rónai Enikő RPM  21  

Nagy László 

Krisztián 
RPM  21  

Rostás Erika RPM  10  

Szili Ágnes LUNGO DROM  3  

Faragó Erzsébet LUNGO DROM  2  

Kovács Annamária LUNGO DROM  2  

 
 
 
 
 
 
 
Kató Pálné 

Helyi Választási Iroda Vezetője 


