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344/2015. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. januári ülésére 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!            
        
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.) 80. §-a rendelkezik a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés 
szabályairól.  
 
Az együttműködési megállapodást Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
72/2014. ( XI. 28.) Ökt.  határozatával, a Csanyteleki  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 10/2014. (XI. 28.) Rökt határozatával hagyta jóvá. 
 
Az Njtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig felül 
kell vizsgálni.  
 
Az elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálva annak  változtatására ok nem merült 
fel, ezért annak változtatás nélküli elfogadását javasoljuk. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kezdeményezzük tárgyi előterjesztés, az ahhoz csatolt együttműködési megállapodás és 
mellékletében foglaltak megvitatását, az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembevételét, a 
határozati javaslat - benne a Polgármester úr számára felhatalmazás megadását tárgyi 
együttműködési megállapodás aláírására – változtatás nélküli elfogadását.  

 
C s a n y t e l e k, 2015. január 21. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik       Kató Pálné 
 polgármester          jegyző 
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……/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége 

Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta – az Ügyrendi Bizottság, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével – a Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötött 
együttműködési megállapodást és annak mellékletét a tárgyi előterjesztéshez csatolt tartalommal, 
egységes szerkezetű formátumban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak szerint eljárva. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban 
jóváhagyott tárgyi együttműködési megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi Kató Pálné jegyzőt arra, hogy a két önkormányzat 
tisztségviselője (a polgármester és az elnök) által aláírt, felülvizsgált együttműködési 
megállapodás nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglalt módon.  

 
 

Végrehajtás határideje:  soron kívül 
Végrehajtásért felelős:   Forgó  Henrik polgármester (megállapodás aláírásáért) 
            Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje:   a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 
 


