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1718-22/2014. 
 

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  természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet véleményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(továbbiakban: Njtv.)  81. § (1) bekezdése értelmében az e törvény által meghatározott 

nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és 

kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás 

kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati  

rendeletet (határozatot) a képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő települési 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 

 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján 

indítványozza 2014. november 28. napján tartott ülésén a fenti tárgyban önkormányzati rendelet 

alkotását, melyhez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ - 19. § 

alapján a jogszabály előkészítője a helyi nemzetiségi önkormányzat számára egyetértési jogot 

biztosít a feladatkörét érintő jogszabály tervezetének véleményezésére. A rendelet- tervezetet, 

az indokolást és hatásvizsgálatot az előterjesztés 1 melléklete tartalmazza.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Indítványozom az előterjesztésben, a mellékletben és a határozati javaslatban foglaltak 
véleményezését, az abban foglaltak elfogadását és az alábbi határozat meghozatalát. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. november 17. 
 
      Tisztelettel: 
 

 
 

           Kató Pálné  
            jegyző 
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…./2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet véleményezése 
 

H a t á r o z a t i   javaslat 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a természetben nyújtott 

szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal 

egyetért a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében 

számára biztosított jogkörében eljárva.  

 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 

 

 


