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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 14-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.)  

rendelete módosítása megtárgyalása 

 

E l ő a d ó:  Dr. Szatmári Ibolya jegyző                         

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (továbbiakban: Njtv.) 80.§ (1) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzatnak a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítani kell az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodni kell a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzatoknak ezen feladat ellátására 

vonatkozóan 2012. június 1-éig együttműködési megállapodást kellet kötniük, majd ezt követően 30 

napon belül a helyi és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában is rögzíteni 

kellett a megállapodás szerinti működési feltételeket.  

Önkormányzatunk, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat is ennek a jogszabályi 

kötelezettségének határidőben eleget tett. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal az Alapvető Jogok Biztosának megkeresése alapján felülvizsgálta, 

hogy a helyi önkormányzatok eleget tettek-e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. A felülvizsgálat 

során megállapítást nyert, hogy a működési feltételek biztosításának az SzMSz-ekben való rögzítését a 

helyi és a nemzetiségi önkormányzatok több, mint 50 %-a elmulasztotta.  

Többek között hibaként sorolják fel azt is, hogy az együttműködési megállapodás teljes egészében 

bekerült az SzMSz mellékletei közé. Szakmai álláspontjuk szerint a képviselő-testületnek csak arra volt 

jogszabályi felhatalmazása, hogy a működési feltételeket és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 

feladatokat rögzítse az SzMSz-ben; így az együttműködési megállapodás teljeskörű beépítése az 

SzMSz-be szükségtelen, mert az határozattal előzőleg elfogadásra került. 

 

Fentiek alapján a Kormányhivatal felhívással élt az önkormányzatok jegyzői felé, hogy vizsgálják 

felül a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok SzMSz-eit, és a szükséges korrekció elvégzésére hívják 

fel a képviselő-testületek figyelmét.  

 

Figyelemmel a fentiekre javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szíveskedjen a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadni.          

 

 

Lengyeltóti, 2012. október 24.          

 

 

                    Dr. Szatmári Ibolya 

                   jegyző           

 

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Zsombok Lajos         

hatósági irodavezető    polgármester 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2012.(XI.15.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), 10/2001.(IX.26.), 6/2002.(VIII.23.), 8/2002.(X.30.), 

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 

13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 

19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 

27/2011. (IX.30.), 1/2012.(I.30.), 18/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80.§ (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

1.§ 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rend.) 30/D.§ helyére az alábbi rendelkezés lép:                  

 

„Helyi nemzetiségi önkormányzat 

 

30/D.§ 

 

(1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg a helyi nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez biztosítható hozzájárulás összegét. 

 

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörben határozza meg 

költségvetését, szervezeti és működési szabályzatát. 

 

(3) Lengyeltóti Városi Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ennek keretében: 

 

a) a nemzetiségi önkormányzat ingyenes használatába adja a kizárólagos tulajdonát 

képező  Lengyeltóti  365.  hrsz-on, a Csokonai u 3. szám alatti épületben lévő  30  

m2  nagyságú helyiséget a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásához 

szükséges  tárgyi  és  technikai eszközökkel  felszerelten; 

 

b) a nemzetiségi önkormányzat a fenti helyiséget ingyenesen használhatja a 

nemzetiségi feladatok ellátása céljából. A helyiséghez és annak infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltséget és fenntartási költségeket – a telefonhasználat 

költségeinek kivételével - a helyi önkormányzat viseli; 

 

c) a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére a Polgármesteri Hivatal 

útján biztosítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§.(1) 

bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott tárgyi, személyi feltételeket, ügyviteli 

feladatokat.” 
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2.§ 

 

A Rend. 8. melléklete hatályát veszti. 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet 2012. november 16-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. november 14.   

 

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. november 15-én.             

  

                                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  

 

 


