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  Szabályzatának módosítása  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A települési önkormányzat és a településen mőködı nemzetiségi önkormányzat között kötött 
együttmőködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént, az új megállapodást a Kiszombori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 23/2012. (V. 25.) KRNÖ határozatával, míg Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 164/2012.(V.29.) KNÖT határozatával 
hagyta jóvá. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Nek.tv.) 80. § (2) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 
szervezeti és mőködési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követı harminc napon belül.” 
 

Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011.(IV.6.) önkormányzati 
rendelet „Kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos együttmőködés” címő IX. fejezete 
tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyeket az új Nek.tv. és az együttmőködési 
megállapodás érint. Ezek közül az egyik legfontosabb az elnevezésben történt változás, mivel 
a Nek. tv. a „kisebbség” helyett a „nemzetiség” megnevezést használja.  
A Magyarországon elismert nemzetiségek felsorolásában pedig a korábban használt „cigány” 
elnevezés helyett a „roma” nemzetiség szerepel, így a települési nemzetiségi önkormányzat 
névhasználata is ezeknek megfelelıen módosult.  
 

Korábban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, most a Nek.tv. 80. §-a 
rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak milyen személyi és tárgyi feltételek 
biztosításával kell segítenie a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködését. Az 
államháztartásról szóló törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet a 
pénzügyi gazdálkodás oldalán szabályozza a feltételek biztosítását, az együttmőködés kereteit. 
Mindezek a jogszabálynak megfelelıen belekerültek a felek által jóváhagyott együttmőködési 
megállapodásba, ugyanakkor az önkormányzat SzMSz-ének IX. fejezete címén és 43. §-án is 
át kell ezen módosításokat vezetni a mellékelt tervezet szerint. Javasolt még az ülésre 
meghívottak felsorolásánál is „a nemzetiségi önkormányzat elnöke” megnevezés átvezetése.  
Az SzMSz-ben a bizottságoknál szerepel még kisebbségre utaló névhasználat a Szociális, 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnevezésében. Mivel az önkormányzat 
határozza meg szervezetét (bizottságait, elnevezésüket), itt nem javaslom a módosítást, mert 
az nem a Nek. tv.-bıl eredı, ugyancsak maradjon e bizottság feladatkörének felsorolásában a 
kisebbségi ügyek (mivel ez tágabb értelmő) szöveg. 
 

Ezen a területen a következı változás 2013. január 1-tıl a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetése terén következik. A megállapodás felülvizsgálata a felek között minden év 
január 31. napjáig esedékes. 
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy az önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a mellékelt rendelettervezetnek megfelelıen szíveskedjen módosítani.  
 

Kiszombor, 2012. június 20. 
     Tisztelettel:    Szegvári Ernıné 

                                                                                                                            polgármester 



 
 

TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

______ /2012. ( _______ ) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  

8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (5) bekezdés c) pontjában és 16. § (2) 
bekezdésében szereplı a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép. 

 
2. § 

 
Az R. 43. §-a és az azt megelızı cím helyébe a következı rendelkezés és cím lép: 
 

„Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos együttmőködés 
43. § 

 
(1) Kiszombor nagyközségben roma nemzetiségi önkormányzat mőködik. 
(2) A települési önkormányzat a tulajdonában lévı régi mővelıdési ház (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 9.) épületében kettı külön álló, zárható irodahelyiséget - az alapvetı 
berendezési tárgyakkal együtt - biztosít a nemzetiségi önkormányzat mőködéséhez. 
(3) A települési nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik, az 
erre vonatkozó részletes szabályokat külön együttmőködési megállapodás tartalmazza. 
(4) A települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal együttmőködve évente 
megvizsgálja a foglalkoztatás elısegítése érdekében a közmunkaprogramban való részvétel 
lehetıségeit. 
(5) A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttmőködésének részletes 
szabályait külön megállapodás tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat határozatairól a 
jegyzı nyilvántartást vezet. 
(6) A nemzetiségi önkormányzat kihirdetést igénylı döntései a Polgármesteri Hivatal 
hirdetıtábláján történı kifüggesztésével kerülnek kihirdetésre.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.  
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: ______________ 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 

 
 



 
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  
8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

____ /2012. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez  
 
Társadalmi hatás: A helyi nemzetiségi és települési önkormányzat együttmőködésének 
jogszabályi keretek közti rögzítése. 
 
Gazdasági hatás: A tervezetnek külön gazdasági hatása nincs.  
 
Költségvetési hatás: A tervezetnek külön költségvetési hatása nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: A tervezetnek környezeti és egészségügyi 
hatása nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztratív terhek számottevı változása 
nem várható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. §-a szerint: 
„159. § (1) Az e törvény hatálybalépése elıtt létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése 
nemzetiségi önkormányzat. 
(2) E törvénynek a fıvárosi és megyei kormányhivatalok ideiglenes kezelıi jogáról szóló 
rendelkezései végrehajtásának feltételeit 2013. január 1-jéig kell biztosítani. A 2013. január 1-
jét megelızıen megszőnı települési és területi nemzetiségi önkormányzat vagyona a 2012. 
január 1-jéig hatályos szabályozás szerint a helyi önkormányzat ideiglenes kezelésébe kerül, a 
helyi önkormányzat 2013. március 1-ig a kezelésében lévı vagyont a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalnak átadja, e törvény rendelkezései szerint. 
(3) A nemzetiségi önkormányzatok mőködési feltételeinek biztosításáról és a költségvetési 
tervezésrıl szóló, e törvény hatálybalépését megelızıen megkötött megállapodások hatályát e 
törvény nem érinti, azonban 2012. június 1-ig az e törvény szerinti feltételeknek megfelelı 
megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi önkormányzat és nemzetiségi 
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezése során az új 
megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi önkormányzat 2013. január 1-jétıl e 
törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat mőködési feltételeit. 
2012. december 31-ig a helyi nemzetiségi önkormányzatot a központi költségvetésbıl 
megilletı általános mőködési támogatást a 2011. december 30-án hatályos szabályok szerint 
kell folyósítani.” 
80.§ (2) bekezdése alapján: 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat 
harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerő 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 vagy idıközi választás esetén az alakuló ülést követı harminc napon 
belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 
mőködési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követı harminc napon belül.” 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyzı 



 
 

INDOKOLÁS 
az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

____ /2012. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 80. §-a 
részletesen tartalmazza mindazokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek biztosításával a 
települési önkormányzat segíti a települési nemzetiségi önkormányzat munkáját.  
A Nek. tv., mellett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a költségvetési 
tervezési, gazdálkodási együttmőködés területeit érintıen rendelkezik. A települési 
önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat a jogszabályok által meghatározott 
feladatokra külön megállapodást kötött.  
A települési önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal, mint az együttmőködés speciális formájával, külön fejezetben foglalkozott. 
Mivel a fejezetben szabályozott kérdésekre vonatkozó jogszabályok, illetve az 
együttmőködési megállapodás is módosult, ezért ezek átvezetése indokolt. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


