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Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az ülések között eltelt időszak eseményeiről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
által hozott alábbi határozatok végrehajtása az adott határozatban foglaltaknak megfelelően és határidőben 
megtörtént az alábbiak szerint:  
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (X. 27.) Rökt 

határozatával megválasztotta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét. A szükséges 

intézkedések  megtörténtéről személyesen meggyőződtem (eskütétel, okmány aláírása, stb.). 

A Képviselő-testület 2/2014. (X. 27.)  Rökt határozatával megválasztotta a Csanyteleki Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesét. A szükséges intézkedések  megtörténtéről személyesen 

meggyőződtem (eskütétel, esküokmány aláírása, stb.). 

A Képviselő-testület 3/2014. (X. 27.) Rökt határozatával megalkotta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az egységes szerkezetű Szervezeti 

és Működési Szabályzat aláírására 2014. október 27. napjával került sor. 

A Képviselő- testület 4/2014. (X. 27.) Rökt határozatával  rögzítette a képviselők tiszteletdíjáról való 
lemondását.  
A Képviselő-testület 5/2014. (X. 27.) Rökt határozatával  kimondta, hogy Nemzetiségi bizottságot nem 

kíván létrehozni.   

A Képviselő- testület 6/2014. (X. 27.)  Rökt határozatával  Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntött, aki 

folyamatosan ellátja tevékenységét. 

A Képviselő-testület 7/2014. (XI. 28.) Rökt határozatával a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselője megbízatásáról és Elnökhelyettesi tisztségéről való lemondását határozatába rögzítette és új 

Elnökhelyettes személye jelölésével. 

A Képviselő-testület 8/2014. (XI. 28.)  Rökt határozatával megválasztotta a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat új  Elnökhelyettesét.  
A Képviselő- testület 9/2014. (XI. 28.) Rökt határozatával a képviselő és Elnökhelyettes tiszteletdíjáról 

való lemondását  rögzítette. 

A Képviselő-testület 10/2014. (XI. 28.) Rökt határozatával jóváhagyta a Csanytelek Község 

Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást.  

Az egységes szerkezetű Együttműködési Szabályzat aláírására 2014. december 01. napjával került sor. 

A Képviselő-testület 11/2014. (XI. 28.) Rökt határozatában rögzítette a természetben nyújtott szociális 

célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet-tervezetet, melyet támogatott.  
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A tárgyi  önkormányzati rendelet megalkotása és hatályba léptetése a véleményezés szerint valósult 

meg.  

A Képviselő-testület 12/2014.  (XII. 19.) Rökt határozatával tájékoztatót fogadott el a 

Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről, melyet mind a 3 települési nemzetiségi képviselő, az 

Elnök, az Elnökhelyettes és a Tag is teljesített, szerepelnek a NAV köztartozásmentes adatbázisában.   

A Képviselő-testület 13/2014.  (XII. 19.) Rökt határozatával elfogadta a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervét. A tervben foglaltak végrehajtásáról 
intézkedtem.  
A Képviselő-testület 14/2014.  (XII. 19.) Rökt határozatával jóváhagyta a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervét. A Képviselő-testület üléseinek összehívása, a napirendi 
pontok ülésre való beterjesztése az elfogadott munkatervben foglaltak szerint történik.  
A Képviselő-testület az 1/2015.  (I. 30.) Rökt határozatában rögzítette a Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat Képviselő-testülete között 
létrejött együttműködési megállapodást felülvizsgálatát,  melyet mind a két testület jóváhagyott, a Polgármester úr és az 
Elnök úr aláírásával hitelesített. 
A Képviselő-testület a  2/2015.  (I. 30.) Rökt határozatába rögzítette  a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata elfogadását. 

A Képviselő-testület 3/2015.  (I. 30.) Rökt határozatával elfogadta a Csanyteleki Roma Nemzetisége 

Önkormányzat 2015. évi költségvetését, melyre alapozottan folyok a mindennapi gazdálkodás. 

A Képviselő-testület a  4/2015.  (I. 30.) Rökt határozatában  rögzítette a személyes gondoskodást 

nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati 

rendelet-tervezetről kialakított elfogadó véleményét, melyet a helyi önkormányzat képviselő-testülete mint 

helyi jogalkotó figyelembe vett a jogszabály alkotása során.  

A Képviselő-testület az  5/2015.  (I. 30.) Rökt határozatába rögzítette az önkormányzat által nyújtott 

szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről 

önkormányzati rendelet-tervezetről kialakított támogató véleményét, melyet a képviselő-testület rendeletében 

érvényesített.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javasoljuk a Képviselő-testületnek az előterjesztésben  és a csatolt határozati javaslatban foglaltak 
megvitatását és változtatás nélkül elfogadását. 
 
 

 
C s a n y t e l e k, 2015. március 20. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
  Rostás László       Kató Pálné 
         elnök           jegyző 



 
……/2015. (III. 26.) Rökt határozat 
 
 
Tárgy:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az ülések között eltelt időszak eseményeiről 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megválasztásáról szóló 1/2014. (X. 27.) Rökt határozata, a Csanyteleki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztásáról szóló 2/2014. (X. 27.)  Rökt 
határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotása tárgyú 3/2014. (X. 27.) Rökt határozata, a képviselők tiszteletdíjáról szóló 
4/2014. (X. 27.) Rökt határozata, a Nemzetiségi bizottság létrehozása tárgyú 5/2014. (X. 27.) Rökt 
határozata,  a Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntés tárgyú 6/2014. (X. 27.)  Rökt határozata, a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője megbízatásáról és Elnökhelyettesi tisztségéről való 
lemondásáról szóló tárgyú  7/2014. (XI. 28.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökhelyettesének megválasztásáról szóló  8/2014. (XI. 28.)  Rökt határozata, a képviselő 
tiszteletdíja tárgyú  9/2014. (XI. 28.) Rökt határozata, a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki 
Roma Nemzetisége Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyú 10/2014. 
(XI. 28.) Rökt határozata, a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság 
feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet véleményezéséről szóló  11/2014. (XI. 28.) Rökt határozata, a 
Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről szóló  12/2014.  (XII. 19.) Rökt határozata,  a Csanyteleki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadásáról szóló  13/2014.  
(XII. 19.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének 
elfogadásáról szóló  14/2014.  (XII. 19.) Rökt határozata, a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-
testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról szóló  1/2015.  (I. 30.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló  2/2015.  (I. 
30.) Rökt határozata, a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
3/2015.  (I. 30.) Rökt határozata, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,  azok  
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezéséről szóló  
4/2015.  (I. 30.) Rökt határozata, az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti 
alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről önkormányzati rendelet-tervezetet 
véleményezéséről szóló  5/2015.  (I. 30.) Rökt határozata végrehajtásáról a törvényességi felelős 
által írásban beterjesztett beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.   
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 


