Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szőló 2011. évi CLXXX törvény 10.§ (6) bekezdésében kapott fellratalmazás alapján a

következő szewezeti működési szabályzatot alkotja meg.

',

I. fejezet

ÁItalános rendelkezések

A

nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározotí nemzetiségi közszolgáltatási
feladatokat ellátő, testületi formában működő, jogi személyiséggelrendelkező, demokratikus
választások útján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésére,
a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a
feladat- és hatáskörébe tartoző nemzetiségi közügyek települési szinten történő önálló
intézésérejött létre.
1.

Az önkormányzat elnevezése: Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat

2.
3.
4.

Az önkormányzat széIrhelye: Kisszőlős, Rákóczi utca 3.
Az önkormányzatpostacíme: 8483 Kisszőlős, Rákóczi utca 3.
Az önkormányzat pecsétje: kör alakú 30 mm átmérőjű benne:

Roma Nemzetis égi Ónkormányzat Kisszűős
k)zépen Magyarország címere

5.

Az önkormányzat

tagtrainak száma;

4 fő. Az önkormányzat tagainak névsorát, lakcknét az

SzMsz i. sz. melléklete tartalmazza, mely ahatározatmelléklete.
6,
7

Az önkormányzat az általaképviselt nemzetiség helyi ünnepiről külön

határozatot alkot.

. Az önkormányz at határozatait a helyben szokásos módon, hirdetőtáblan hirdeti ki, így

különösen ezen szeíyezeti és működési rend.|ét szabáIyoző határozatot ennek kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.

II. fejezet

Az önkormányzat iogállása. feladata. hatásköre

8. A helyi

nemzetiségi önkormányzati feladat-és hatáskörök
önkormányzat testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

a helyi

nemzetiségi

9. A testület hatáskörét az elnökre, elnökhelyettesre átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához
Útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja.
10. (1)

a.
b.

A képviselő-testület

nem ruházhatő hatáskörében dönt:
elnöke, elnökhelyettese megv álasztásáről,
bizottság létrehozásáről,
át

c.
d.
e.

költségvetésérői és zárszámadáséről, ellátia továbbá az ezzel kapcsolatos, az
államháztaftás működési rendjére vonatkozó jogszabáIyok szerinti adatszolgáltatási
teendőket,
hatásköréb e tartoző kinevdzésről, vezető megbízásról,

pályázat, áIlamitarnogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történő

]emondásról.
olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és működési szabáIyzat szerint át nem
ruházhatő hatá skö ré b e larl,o zik.
(2)
tulajdonost megillető jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testijlete át nem
^
ruhazhatő
hatás kö réb en min ő s ített tö bb s é g g el hatát o z.

f.

1

i. A képviselő-testület

át nem ruházhatő hatáskörében, minősített

többséggelhatfuozza meg

törvényes működésének feltételeit, így
a. szewezete és múködése részletes szabáIyait az alakulő ülést követő három hónapon
belül, továbbá módosítja azt a szikségessé válást követő harminc napon belül,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnevezését,jelképeit, az általakópviselt nemzetiség
ünnepeit,
c. vagyonleltáréú-,törzsvagyona körét és a tulajdonátképező vagyon használatának
szabáIyait,
d, ahasznáIatába adott, egyéb módon rendelkezésérebocsátott állami vagy helyi
önkormányzati vagyonhasznáIatára, működtetésére vonatkozó szabályokat továbbá e
körben megköti a szükséges megállapodásokat,
e. gazdálkodő és más szetvezet alapításátyagy az ezekben való részvételt,
f. önkormányzati tírsulás létrehozását vagy tarsuláshoz való csatlakozást,
g. feladat-és hatáskör átvételétmás önkormányzattőI,
h. amit törvény yagy aszervezeti és működési szabályzattlyetkénthatarazmeg.

A testület feladat-és hatásköreinek jegyzékéteszabályzat2. sz. mellékletetartalmazza.

12.

13.

A

14,

Az

hatásköri jegyzék naprakész állapotának tartásáról

az elnök

szabályzatban valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök
annak átruhénásáról esetenként a testület dönt.

napirendj

gondoskodik. A
gyakorlásáról illetve

átruhínott hatáskörben tett intézkedésekről a hatáskör gyakorlója a testületi ülés
előtt a te stületnek be számol.

én ek tar gy a|ása

A helyi

nemzetiségi önkormányzat kezdeményezés&ea települési önkormányzat
képviselőtestülete feladat-és hatáskörét a helyi nemzetiségi önkormiányzat testületére
átruházhatja. Nem nlházhatők át a hatósági, a közüzemi szolgáltatásokkal összefiiggŐ,
valamint a települési önkormányzat kizárólagos hatásköréb e tartoző hatáskörök. Az
átruhazott feladat-és hatásköröket a hatáskőri jegyzékben fel kell ttintetni. Az átruhazott
hatáskör tovább nem ruházható. A települési önkormányzat képviselő-testülete az általa

15.

átruhazoft hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

III. Fejezet

Áz önkormányzat testülete
16.

Az önkormányzatfeladatait

az elnök, az elnökhelyettes és a képviselők látják el.

17. A teiepülési önkonnányzat által létrehozott körjegyzőség - saját

SzMSz-ben

meghatározott módon - köteles a helyi nemzetiségi önkonnányzat munkáját segíteni.
1,

IV. fejezet

A testület működése
A testület üléseí
18.

A testület alakuló,

19.

A testület üléseit az elnök hívja össze.

A

rendes és rendkívüli ülést tart.

testül et me gal akulása

2a. A megválasztott német nemzetiségi önkorményzat testületérrek alakuló üléséta helyi
válasúási bizottság elnöke a választást követő 15 napon belülre hívja össze, A települósi
nemzetiségi önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a megr,álasztását követő
ülésen magyarul vagy anyanyelvén fogadalmat, vagy esküt tesz.
2I. Az alakuló ülést- az elnök megválasáásáig- a korelnök vezeti.
22.
v

Az alakuló ülés első napirendi pontjaként aválasztási bizottság beszámol

ál asztás ának ere dm én y & ől.

a testület tagtrai

23. A települési nemzetiségi önkormányzati testület a tagjai közül társadalmi megbízatásű
elnÖkÖt, elnök helyettesítésére- munkájának segítésére- társad,aimi megbízatásű
e

lnökhe

24 -

A

te

l

ye tíest v

álaszt.

stül et titko

s szav azást tarthat az e lnö k

me gv ál asrtás akor.

25, A testület elnöke azlesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több mint
felének szavazatát.
Rendes ülés:
26. A testület évente legalább négy ülést köteles tartani.
27 -

A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban

indokát és ten ezett napirendjét.

meg kell jelölni a rendkívüli ütés

Á testiileti ülés ósszehívása;
28. A testületi ülést a nemzetiségi önkormanyzat

elnöke írásbeti meghívóval hívja össze.

A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival e§.utt irgy kell
kézbesíteni,hog,v a testüiet tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt megkapják.
29.

30. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, akezdést időpontjának, a
napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesáők nevét is.

31. A testületiliilésre - a tagokon kí\,1i1 - tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek
j elenlététa jogszabály kötelázőv é teszí, vagy akinek a meghív ását az elnök az egyes naPirendi
pontok me g!fu gy alásáho z indokoltnak tarts a.

A válasáópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a testület elŐterjesztésébe és
ülésének i egyzőkönyvébe, A zárt úIésrőlkülön j egyzőkönyvet kell készíteni.
32,

Az

ülé s ek nvilvános

s

ága

:

33. A testületi ülések nyilvánosak. A testület ülései az általános szabáIy szerint nyilvánosak, a
nyilvános üléseken barki részt vehet, azonban a nyilvános ülésen a hallgatóság csak az
ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavnhatja.

34. Atestület zárt ülést hrt atörvényben felsoroltakon kívül vá|asztás, kinevezés, lelmentés
és egyéb állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, vezetői megbízás, megbízás
visszavonása és fegyelmi elj árás megindítása tárgyalásakor.
35. A testület zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés és az általakiírt PálYázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tfugyalás üzleti érdeket séftene.

A testület munkaterve:
36. Atestület egész éves időszakra vonatkozó munkatervetkészít. A munkatew tewezetét az
elnök terjeszti azúléselé.

előkészítésérő|és összeállításáról az elnök gondoskodik, aZ
elnökhelyettestől, a testület tagjaitól, a települési önkormányzat polgármesterétől aZ ezen
szabályz'atban külön meghatározott társadalmi szervektől, a nemzetiségi ŐnkormánYzat
írányíiása aIatt álIő vagy a nemzetiség számáta szolgá|tatást nyújtó ÍntézménYekvezetőitől

37. A munkaterv

kért j avaslatok alapj an.

A rendes ülés napirendie:
3

8.

A testületi ülés napirendj ére az elnök az írásbelÍ meghívój

áb

an tesz javaslatot.

halasztására, törlésére bármelYik kéPviselő
meghívó szerinti napirend kiegészítésére,
javaslatot tehet.
39,

A

40. A napirendi pontok sorrendjét az alabbíakban kell meghatarozni:
a) tájékoztatók a két ülés közötti eseményekről
b) határ o zati j avas atok
c) közérdekű kérdések, bej elentések, j avaslatok,
d) egyéb.
1

41, Jelentősebb napirendijavaslatok az elnöknél írásban nyújthatók be.

nemzetiségi önkormányzat tagtrai a helyi nenrzetiségi önkormánYzat ÚIésén az
einöktő1, elnökhelyettéstől helyi nemzetiségi önkormanyzati ügyekben felvilágosítást
42.

A helyi

kérhetnek, melYre az érintett ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban köteles érdemi
választ adni. A helyi nemzetiségi önkormanyz at tagai ké.érér.az írásban is benyújtott
hozzászőlást a jegyzőkönyvhöz keli melléketni, ittetOt"g kérere.. a véleményt rögzíteni
t<átt a

jegyzőkönyvben.

{

A testüIeti ülés tanácskozási

rendie;

,

43. AtestÜleti Ülést azelnök vezeti. Akadátyoztatása esetén az elnökhelyettes elnokol.
44.

A

45,

Az

te stül

testÜieti Ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell kezdeni.
Ülést az elnök nyitja meg,

Az elnök feladataa megjelent képviselők számbavétele

et hatéro zatkép e s s é g ének m e gál

1

és a

ap ítás a,

46. Ha a testÜleti Ülés a napirend előtti ltozzászólások után sem határozatképes, 30 perc
szÜnetet kell elrendelni, Ennek elteltével, ha a testületi ütés határozatképtelen,
az űIést be kell
záÍní - Az elnÖk 5 napon belüli időpontra köteies azúléstismételtenösszehívni.
47. Az Ülés tartalma alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni keli
a
képviselők számát ós a határozatképességét.
48.

Az

Ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

49- A targYalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésekbenbármelyik képviselő
bármikor
szót kérhet.

50. A kéPviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnökadja meg a szőtjelentkezésük
sorrendjében. A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt az etnc;t< tájékoztatást ad a
testÜlet számáta a lejárt határidejű hatfuozatok végrehajtás áről, az előző ülést követő
fontosabb eseménYekről, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről. Ha a napirendi
Pontokhoz több felszólalás nincs, az elnök a vitát lezfuja. Célszerű, ha az elnök az egyes
előterjesztések felett külön-külön nyit vitát. A vitalezárási u,ir*.tyit képviselő javasollratjá, e
kérdésekben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszení szótöbbség gel-azonnal dönt.
Dön

té shozata

l sza

b

áI.vai :

51. A testület döntéshozatalából kizérhatő az, akit vagy akinek hozzátartozőját az úgy
személYesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget, A kizárásrőI Ú
érintett kéPviselő kezdeményezésérevagy bármely képviseiő javaslatárJ a testület dönt. a
kizárt képviselŐt ahatározatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

A testÜlet akkor határozatképes, ha az üléserr a képviselőknek több mint a fele jelen van.
javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének
,,igen" szavazata
sztikséges. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során eilrá
{z,ott határozati
javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító
és kie§észítő, majd az
eredeti javaslatokat tegye fel szavazásra. Szavazni először az
,.igen" iajd a ,,il.em"
szavazatol<ra, végül a tartőzkodásra vorratkozó elnöki kérdésekreadandó válaszként
kézfelemeléssellehet. A szavazat eredményénekmegállapítása után az elnök _ a döntés
szerinti elmondásával - hirdeti ki a hatéxo zatot.
52.

A

.'

A testület dóntései:

1,
;
,',

53. A testület döntései a testületi hatfuozatok Előírandó, hogy a testület határozatban
foglatlon áIIást azakban az ügyekben, amelyekberr a nemzetiségi önkormányzatot

véleményezési,egyetértési,döntési jog illeti meg.

54. Ahatározatokat naptári évenkéntkezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell
ellátni.

A

te s

tül e ti ül

A

55.

és .i e

glzőkönw

e :

testület üléséről magyar nyelven kell jegyzőkönyvet

készíteni, amely tartalmazza;

a) a testületi ülés helyét és

b) időpontját;

c) a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők nevét, az ilésről történő távozásuk
időpontját;
d) a meghívottak nevét, megjelenósük tényét;

e) a javasolt, elfogadott éstárgyalt napirendi pontokat;
í) az előtetjesztéseket;
g) az egyes napirendi pontokhozhozzászőlók nevét, részvételük jogcímét,ahozzászőlásuk,
illetve az ülésen elhangzottak lényegét;

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos íartalmát;
i) a döntésh ozatalban résztvevők száméí;
j) a döntésbőIkizárt önkormányzati képviselő nevét és akizárás indokát;

jegyző vagy megbízottja jogszabálysértésre vonatkoző jelzését;
I) a szavazás számszerű eredményét;
m) a hozott döntéseket és
n) a szervezeti és inűködési szabályzatban meghatározottakat.
k)

a

56. Ajegyzőkönyvet az elnök és a testület áItaI kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja aIá, Az
elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenőt napon belül megküldi a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak, a területi nemzetiségi önkormányzat hivatala vezetőjének, a helyi
jegyzőnek.

Y. fejezet

A testület taeiai
A képviselők i ogállása

:

A képviselők jogait és köteless égeit a20ll, évi CLXXIX. törvény. valamint e szabályzat
határozza meg. A nemzetiségi önkormányzat testületének tagjai nemzetiségi ügyekben az
adott nemzetiség érdekeit képviselik. A nemzetiségi önkormányzat tagainak jogai és
57 .

kötelességei azonosak.

A képl,iselő iogai:
58.

A képviselő:

a) részt vehet a testület döntésének előkészítésében.végrehajtásuk szervezésébenés

i

ellenőrzésében,
b) megbízás alapján képviselheti a testületet,

c) testületi ülésen M einöktől, elnökhelyettestől, a helyi önkormányzat jelen levő
képviselŐjétől nemzetiségi önkormányzflti ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen
szőban, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi váIaszíkell adni.
Á képviselő
59,

kötelességei;

':

A képviselő köteles

a) részt venni a testület munkájában,

b) feikérésalapján segíteni a testületi ülések előkészítését,
c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy bizottság ülésén va|ő részvételben
vagy e gyéb me gbízatásán ak te lj e s ítés éb en akadály o ztatv a v an,
d) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal részt venni a megyei kományhivatal
áItal szerv ezett ingyenes képzésen.

VI. fejezet

Az elnök. elnökhelyettes

A

testület társadalmi megbízatásúelnököt választ. Az elnök tanácskazási joggal részt
vehet a települési önkormiányzat képviselőtestületének ülésérr.

60.

Az elnöknek a testület működésével összefiiggő feladatai különösen:
a) segíti a képviselők munkáját
b) összehívja és vezeti a testület üléseit
c) képvisel i a nemzetiségi önkorm ány zatot
d) az Önkormányzatihatározatokat, valamint a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet
61.

a

zőkönyv hitel esítőj évei e gyütt aláírja,
e) kapcsolatottart a települési önkormányzat polgármesterével, körjegyzőjével, felvilágosítást
kér, intézkedéstkezdeményez a nemzetiség helyzetét érintő, önkormányzati lratáskörbe
tartaző ügyekben,
f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ebhez szükséges tátgyi, személyi
feltételekről, a települési önkormányzattal való jó együttműködésről, a körjegyzőség
közreműködésének igényléséről,az államigazgatási szervekkel és a civil szeweződésekkel
való kapc s olatíatlást ől,
g) dönt a ú átnlh:ázott hatáskötb e tarto zó kérdés ekben.
j

e

gy

62. A testület az elnök helyettesítésére,munkájának segítéséreelnökhelyetlest választ. az
elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátla az elnök feladatait illetve rendelkezik
annak j ogosítványaival.
63 Az elnökhelyettes helyettesi minőségében csak az elnök távoliétében járhat e|. Az

elnökhelyettes

köteles az elnök távollétébentetíintézkedésekrőlaz elnöknek beszámolni.

VII. fejezet

Az önkormányzat köItségvetése. vagyona
1,

64. Ahelyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatrészére - annak székhelyénbiáosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskbdik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feiadatok ellátásáról.

A helyi nemzetiségi önkormányzat jogszabályban

65.

meghatátozott feladatai ellátásÁhoz a

települési önkormányzat képviselőtestülete köteles a helyi nemzetiségi önkormányzat
használatába adandő vagyont - vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével

-

meghatározni.

A

nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon,
amelyet jogi személyek, magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen a
tulajdonába adtak. A nemzetiségi önkormányzatolyan vállalkozásban vehet résá, amelyben a
felelőssége nem haladja meg a vagyoní hozzájétrulása mértékét.A nemzetiségi
önkormányzatot megíllető tutajdonosi jogok gyakorlása kizárőlag a testületi ülés hatáskörébe
tartozlk.

66.

. Anemzetiségi önkormányzatvagyona aflemzetiségi közügyek ellatását szolgálja.
A nemzetiségi önkormányzat vagyoniára a nemzeti vagyonról szőlő törvény helyi
önkormány zatol<r a vo natko zó rendelkezé s e it kell alkalmazni.
67

68.

Az önkormányzat működésének pénzigyi feltételeit az

alábbi források biztosítják:

a) az áIlam költségvetési támogatása,
b) egyéb támogatások,
c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek,
d) a vagyon ának a hazadéka,
e) az u,ryaországi és egyéb adományok,

fl

az, átv ett p

énzeszközök.

A testület

68.

saját hatáskörében hatérozzameg:

a) a vagyonát, ezen belül a törzsvagyont, a törzsvagyonon belül a forgalomképtelen

korlátozottan forgalomképes vagyo ntérgy alt
b) költségvetését, zárszámadását, atelepülési önkormányzat
források fe|használását,

és

áItal rendelkezésre bocsátott

69. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásrőI szóló törvény és
végrehajtási rendelete, finanszíro zás rendjét és az áIlami hozzájarulás mértékétaz áIlami
kö ltsé gveté si törvény hatát ozza me g.

70.
me

A

g á1l

gazdáIkodással kapcsolatos feladatok ellátása
apod ás alapj án történik.

a települési önkonnányzattal kötött

VIII. Fejezet

A helyi

és a nemzetiségi önkormányzat

7I. Anemzetiségi önkonnanyzat

kapcsolata

és a helyi önkormanyzat önálló

jogi személyként,

i-jssző]ős

1,:özség kózigaz.latási hatáia,in belü1. egynás érdekeit xölcsöilösen
tafiva 1átja e1 a törr"éiil,el:ben neghatárrzoT1, és onkéi,it l,álla]t felaciaiait.

72, Á nenrzettsési önkorrnánl,zat
önkormánl,zati testü]eti ülésen,

tiszte]eibell

elnöke tanácskozási jogga1 .,.esz résZ minderi telepúlési

IX. F'ejezei
Lakos s ágga] való ka p csoitliiartás
73,
7

A

rínái, közrn

e

gh ail

1akossággal való eglüttműködés. kapcsolattartás lonnája különösen

4. A

gatás
a közmegirallgatás.

települési nemzetiségi önkonn án,vzat iestrilete évente legalább egyszel

llözmeghallgatást

15.

fo

tar1.

A

közmeghallgatást Kisszőiős Község Önkonnányzatának Képviselő-tesiületi a
közmeglrailgatásától elktilönülten tafija meg, A köznieghallgaiáson az állampolgárok és a
helyben éldekeit szervezetek képviselői közóidekű kérdéstésjavaslatot tehetnek.
76. A iestiilet - az éves költségvetésében meghatározoil erejéig - anyagilag is támogatja a
lakossági önszerveződő közösségek. így különösen a helyi egyesi.iletek, klubok. telepiilési
érdekekei szol,sáló aiapítványok működés ét, azakkal eglüttműködii<.

77. Atárnogatott

a kapofi tárnogatásról koteies írásban a nregadott határidőre elszámolni,

X. Fejezet

záró
78,

rendelkezései<

E határozat kihirdetése napján iép hatályba, kiliirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kisszőlős. 2012. január 26.
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