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1718-20/2014. 
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: Az Elnökhelyettes  tiszteletdíjának megállapítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.)  109. § (1) bekezdése határozza meg azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság 
elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-
ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
 
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy az elnök és képviselők tiszteletdíját a Képviselő-testület 
állapíthatja meg az Njtv. 109. § (3)-(7)-(9) bekezdése szerint eljárva az alábbiak szerint:  
 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 
mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka. 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj, valamint 
az országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj vagy 
illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget. 

- A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál. 

 
Tekintettel arra, hogy az alakuló ülésen megválasztott Nagy László Krisztián képviselő 
(megválasztott elnökhelyettes) 2014. november 13. napján írásban lemondott a 2014. október 12. 
napján megszerzett mandátumáról, helyette a több előterjesztésben leírt Njtv. 68. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint eljárva, a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Rostás Erika került, akinek 
döntenie kell, mint az újonnan megválasztott képviselőnek az illetményére való jog fenntartása, 
vagy arról való lemondását illetően. 
 
A tiszteletdíj havi összegét az önkormányzat adott évi költségvetése terhére kell teljesíteni, ezért 
kezdeményezem annak határozatba foglalását. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom az előterjesztésbe foglaltak megvitatás utáni változtatás nélküli elfogadását és annak 
határozatba foglalását. 
 
C s a n y t e l e k, 2014. november 18. 
 
       Tisztelettel: 
                        Kató Pálné  
               jegyző 

 
 



…./2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy: A képviselő tiszteletdíja megállapítása 
 

 
Határozati  j a v a s l a t 

           „A” 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ……………….. társadalmi 
megbízatású  elnökhelyettes  havi illetményét bruttó ……………… ,- Ft-ban (azaz:     
………..forintban)  állapítja meg 2014. november 28. napjától a képviselő-testületben viselt 
elnökhelyettesi megbízatása idejére a 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § (7) bekezdésében 
foglaltak szerint eljárva. 
 

„B” 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi………………………a társadalmi megbízatású elnökhelyettes által a  2011. évi 
CLXXIX. törvény 109. §-ában rögzített  tiszteletdíj összegéről (általa meghatározott összeg) 
való lemondását.  

 
 

2.) Az A)pont elfogadása esetén a Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az elnökhelyettes tiszteletdíja havi összegének az önkormányzat adott évi 
költségvetése tervezésekor való beállításáról és a további szükséges intézkedések 
megtételéről a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint eljárva. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  soron következő képviselő- testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 


