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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkatervében a 2018. május  havi soron 

következő ülésére tűzte ki a „Tájékoztató a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 

évi működéséről” című napirendi pontot, melynek tárgyalása a júniusi ülésre került 

átütemezésre.    A  Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat összeállította és  a 2018. május  

28.-án megtartott  testületi ülésén tárgyalta meg a 2017. évi működésről szóló tájékoztatóját.  A 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 18/2018. (V.28.)  számú  határozatával jóváhagyta a 

tájékoztatóban foglaltakat, melyet az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján terjeszt fel Polgár 

Város Képviselő-testülete felé. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésében  tárgy éven, az alábbi  változások  történtek:  

2018. januárjában a megválasztott 4 fő képviselőből egy fő  lemondott képviselői tisztségéről, 

és miután a megüresedett mandátumot (további képviselő jelölt hiányában)  nem lehetett 

betölteni, ezért a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  69. § (1) bekezdésére  

figyelemmel,    a  mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad, így  jelenleg 

3 fővel működik az önkormányzat.  

2018.  április  12.-én  Szitai István  lemondott elnöki tisztségéről, mely időponttól az elnöki 

feladatok ellátására  Rácz Gyula került  megválasztásra. 

  

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

Kérem, hogy a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről szóló   

tájékoztatót tárgyalja meg, javaslataival, véleményével egészítse ki és  a határozati javaslatban 

foglaltakat  fogadja el. 
  

Polgár, 2018. június 07. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

                                                                                                          polgármester 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

    …./2018. (VI. 28.)  számú határozat 

 

 

A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 

„Tájékoztató a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

működéséről”  című  előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1.  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   az 1. sz. 

mellékletben foglaltak alapján  elfogadja a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2017. évi működéséről  szóló  tájékoztatóját. 

        Határidő: értelem szerint 

                 Felelős:   Tóth József polgármester 

 


