ELŐTERJESZTÉS
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 28. napi ülésének 4. napirendi pontjához
4./ Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VIII.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2012. július 26-i ülésén fogadta el az önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat közötti együttműködési megállapodást, mely részletesen sorolja fel mindazon
teendőket és kötelezettségeket, melyeket a települési önkormányzat köteles a nemzetiségi
önkormányzat irányában teljesíteni.
E feladatok lényeges pontjaiban már korábban is szerepeltek az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában, de a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján
szükséges az SZMSZ pontosítása, illetve javaslom hogy a képviselő-testület az elfogadott
együttműködésii megállapodást – tekintettel annak kifejezetten feladatmeghatározó és szabályozó
tartalmára - vegye fel az SZMSZ mellékleteinek sorába.
A módosítási javaslatok ténylegesen a nemzetiségi önkormányzat elnevezésének ( korábban
kisebbségi önkormányzat ) megváltozására vonatkoznak a szövegkörnyezet változatlanul hagyása
mellett.
Új feladat, szabályozás felvételére nem teszek javaslatot, mivel azt maga a megállapodás kimerítő
részletességgel tartalmazza.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!
Pannonhalma, 2012. augusztus 24.
Tisztelettel:
dr. Szabó György sk.
aljegyző

Tervezet
Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(VIII.31.) rendelet módosításáról
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 18.§ (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a működésének részletes szabályairól szóló
17/2011.(VIII.31.) rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja.
1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.(VIII.31.) rendelet (a továbbiakban: R.)
42. § szabályozása után a „Helyi Kisebbségi Önkormányzat„ fejezetcím helyébe a „Roma
Nemzetiségi Önkormányzat„ fejezetcím lép.
2.§ A R. 43. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez az önkormányzat köteles a nyugodt
munkavégzésre alkalmas irodát biztosítani. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére
jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a települési önkormányzat képviselő-testülete
köteles a Roma Nemzetiségi Önkormányzat használatába adandó vagyont a vagyontárgyak és
pénzeszközök pontos megjelölésével meghatározni.”
3.§ A R. 43.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Pannonhalma Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja a
postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását.”
4.§ A R. 43.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján
működik.”
5.§ A R. 43. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület együttműködési megállapodást köt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
testületével az éves költségvetés összeállítására, módosítására, a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodására, zárszámadására vonatkozóan.
Az együttműködési megállapodás az SZMSZ. mellékletét képezi.”
6.§ A R. 43.§ (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2012. augusztus 28.
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A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus ….......
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