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Előterjesztés 
 

aképviselő-testület 2016. január 27.-i ülésére 

 

 

Tárgy:Beleg Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az 

(1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc 

napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a 

további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a 

helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 

általános és időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni.  

 

A települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás, Beleg 

Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.  

 

A nemzetiségi önkormányzat, az alakuló ülésén, 2014. október 21. napján fogadta el 

szervezeti és működési szabályzatát.A felülvizsgálatot követően megállapítható, hogy az 

együttműködési megállapodásésa szervezeti és működési szabályzat is módosítást igényel. 

 

Az együttműködési megállapodást egyrészt a költségvetésre és a zárszámadásra vonatkozó 

jogszabályok változása miatt kell módosítani, másrészt pedig azért, mert a nemzetiségi 

képviselők létszáma 2016-ban kettő főre csökkent, Dombai Péter és Károlyi Albert lemondása 

következtében. Ezen utóbbi okból kifolyólag szükséges a szervezeti és működési szabályzat 

módosítása is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

 

Beleg, 2017. január 20. 

Orsós János 

elnök 

 

mailto:hivatal@beleg.hu


 

Határozati javaslat 1: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata …./2017. (I ….) számú határozata a 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról.  

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2014. 

(X. 21.) számú határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzatot az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1./ A szervezeti és működési szabályzat 4. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(3) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) tagjainak száma 2 fő, a képviselők névsorát a Szabályzat 1. melléklete 

tartalmazza.” 

 

 

2./ A szervezeti és működési szabályzat 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„A nemzetiségi önkormányzati képviselők névsora: 

 

Orsós János    ……………………. 

Kovács Lajos     …………………….” 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata …./2017. (I ….) számú határozata 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.  

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg 

Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 1. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. A jegyző a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 30 napon belül 

egyeztetést folytat le a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, amely során közli a 

Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 

adatokat.” 

 



 

2./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 2. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A jegyző a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítéséről 

a hatályos jogszabályi előírások és a költségvetési törvény rendelkezései alapján a 

Hivatal nemzetiségi ügyekkel foglalkozó munkatársán keresztül gondoskodik.” 

 

 

3./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 6. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15.-ig, háromnegyedévi helyzetéről november 30.-ig írásban tájékoztatja a 

Nemzetiségi Önkormányzat testületét.” 

 

 

4./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 8. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a költségvetés elkészítésére 

vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a Hivatal nemzetiségi ügyekkel 

foglalkozó munkatársa által elkészített zárszámadási határozatot a Nemzetiségi 

Önkormányzat terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, 

hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb 

a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” 

 

 

5./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 2. pont a) pontjában szereplő 

„Dombai Péter elnök-helyettes” szövegrész helyébe „Kovács Lajos elnök-helyettes” 

lép. 

 

 

6./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 2. pont d) pontjában szereplő 

„Dombai Péter elnök-helyettes” szövegrész helyébe „Kovács Lajos elnök-helyettes” 

lép. 

 

 

7./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 

megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 
 

 

 

 


