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1718-19/2014. 

 
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: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Emlékeztetem Önöket a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: 

Njtv.)  105. §-ában foglaltakra, melynek  értelmében a nemzetiségi önkormányzat 2014. október 

27. napján megtartott alakuló ülésén, a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának 

segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választott.  Csanyteleki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete  2/2014. (X. 27.)  Rökt határozata alapján Csanyteleki 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású Elnökhelyettesének Nagy László 

Krisztiánt 6647 Csanytelek, Tömörkényi út 12/a sz. alatti lakost) választotta.  

 

Az alakuló ülésen megválasztott Nagy László Krisztián képviselő úr (megválasztott 
elnökhelyettes) 2014. november 13. napján írásban lemondott a 2014. október 12. napján 
megszerzett  mandátumáról, mellyel Elnökhelyettesi tisztsége is ugyanezen időponttal megszűnt, így a 
tisztség betöltetlen, ezért a fent jelzett jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges új 
Elnökhelyettes választására.   
  
Az Njtv. 105. §-a akként rendelkezik, hogy az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete   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 elnökhelyettes feladata  az elnök távollétében való helyettesítése, munkájának segítése,  az elnök 
akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az ülés összehívása, levezetése.   
 
Az Njtv. 94. § (1) bekezdése szabályozza a személyes érintettség szabályait (a képviselő-testület 
személyét érintő döntéséből való kizárást), amely alkalmazása alól a (2) bekezdés felmentést ad.  
 

Az Njtv. 91.§ (3) bekezdés  a) pontjában az elnökhelyettes választásakor zárt ülés  akkor rendelhető el,  
ha az érintett a megválasztására vonatkozó napirend nyilvános testületi ülésen való tárgyalásba nem egyezik 
bele. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 

mailto:jegyzo@csanytelek.hu


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 18. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
          Kató Pálné 
             jegyző 



…./2014. (XI. 28.)  Rökt határozat 
 
Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztása  
 

Határozati javaslat 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Nagy 
László Krisztián képviselői megbízásáról a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban:  Njtv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja és a (6) bekezdés 
b) pontja szerint írásban beadott lemondása következtében egy képviselői hely 
megüresedett, melynek betöltése az önkormányzat működőképességének megtartása 
érdekében elengedhetetlen, ezért az Njtv. 68. § (1) bekezdése alapján, mint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választáson következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt kaphat 
megbízást a nemzetiségi önkormányzati képviselői jogok gyakorlására. 

2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy László 
Krisztián Elnökhelyettesi tisztség betöltésére 2/2014. (X. 27.) Rökt határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

3.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai közül minősített 
többséggel 2014. november 28. napjától a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
társadalmi megbízatású Elnökhelyettesének (szül. hely:……..ideje:………..anyja 
neve:……………….6647 Csanytelek,…………….u. sz. alatti lakost) választja  a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára, az Njtv. 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 

 
 
 
  


