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Patai Sándor elnökhelyettes, Fórizs Antal testületi tag
Dr. Lakos László jegyző
Patai Sándor elnökhelyettes
Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat képviselőit, dr. Lakos László Jegyző
Urat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel két
fő képviselő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Fórizs Antalt, amennyiben
a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívó egy napirendi ponttal került kiküldésre.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy napirend módosításra vagy egyéb napirendi pont
felvételére van-e javaslat? Amennyiben nincs, a képviselő-testület tudomásul vette a napirendet.
I. NAPIRENDI PONT
Patai Sándor elnökhelyettes
Első napirendi pont Dankó Lajos települési nemzetiségi önkormányzat képviselő mandátumáról
történő lemondásának elfogadása. Dankó Lajos 2017. június 29. napján írásban – egészségügyi
okokra hivatkozva – bejelentette 2017. július 1. napjától történő lemondását képviselői
mandátumáról. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy hozzászólása, kérdése van-e valakinek.
Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom Dankó Lajos települési nemzetiségi önkormányzat
képviselő mandátumáról történő lemondását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki Dankó Lajos
lemondását elfogadja.
A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
8/2017. (VII. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat
Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Dankó Lajos települési nemzetiségi önkormányzati képviselő 2017. június 29. napján a
nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásáról 2017. július 1-ei hatállyal
lemondott. A Képviselő-testület „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva,
a Nektv. 102. § (6) bekezdése alapján megállapítja, hogy Dankó Lajos nemzetiségi
önkormányzati képviselői megbízatása lemondásával 2017. július 1. napján megszűnt.
A Képviselő-testület felkéri Perkáta Nagyközség Jegyzőjét, hogy a határozatot a
döntéshozatalt követő munkanapon küldje meg az érintett képviselőnek, a Helyi
Választási Bizottságnak és a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.
Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes
Határidő: 2017. július 11.
Patai Sándor elnökhelyettes
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Patai Sándor elnökhelyettes a testület ülését 09:10 perckor
bezárta.

Patai Sándor
elnökhelyettes

Fórizs Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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