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31/2012. (X. 19.)  
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv) 80. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Ötv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 108. §-át követően a következő alcímmel és §-al egészül ki:: 

 
„X/A. Rész 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MARCALI VÁROSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL 

 
108/A. § 

 

(1) Az Önkormányzat – együttműködési megállapodás alapján – teljeskörűen biztosítja Marcali Városi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: RNÖ Testület) működéséhez szükséges 
tárgyi feltétteleket, amelynek során ingyenesen helyiséget biztosít a Polgármesteri Hivatal épületében a testületi 
ülések megtartásához. Az Önkormányzat biztosítja továbbá a Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete üléseinek, döntéseinek előkészítése során a személyi és tárgyi feltételeket, amelynek 
keretében a Jegyző közreműködik a testületi meghívók, előterjesztések, levelezések összeállításában, a 
jegyzőkönyv vezetésében és elkészítésében, valamint az ülésről felvett dokumentumoknak az irányadó 
előírásoknak megfelelő megküldésében, postázásában, illetőleg az egyéb ügyviteli teendők ellátásában (pl. 
nyilvántartás, iratkezelés stb.). 

(2) A Jegyző részt vesz az RNÖ Testületének ülésein, amelynek során ellátja a törvényességi ellenőrzési 
feladatait (haladéktalanul jelzi, ha jogsértést észlel). 

(3) Az Önkormányzat – együttműködési megállapodás alapján – a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
működéséhez ingyenesen irodahelyiséget biztosít – a Marcali, Rákóczi u. 11. sz. alatti 55. számú, illetve a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével történő megegyezés alapján más irodahelyiséget –, a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségek viselése mellett, illetőleg e költségek viseléséhez 
megfelelő pénzügyi támogatást biztosít. 

(4) Az Önkormányzat – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája útján 
közreműködik a költségvetés-tervezet, a költségvetési koncepció, illetőleg a zárszámadás határidőben történő 
elkészítésében. Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának 
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelőséggel nem tartozik. 

(5) Az Önkormányzat – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája útján 
közreműködik az évközi (féléves, háromnegyedéves) beszámolók határidőben történő elkészítésében, 
összeállításában. 
 

2. § 
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(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések e rendelet kihirdetését követő napon lépnek hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Marcali Városi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal” szövegrész helyébe a „Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat” szöveg 
lép, a 6. § (5) bekezdésében, a 9. § (1) és (2) bekezdésében, a 17. § (3) bekezdésében, a 23. § (2) bekezdésében, a 
72. § (1) bekezdés d) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” 
szöveg lép, a 8. § (2) és (3) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a 
„nemzetiségek” szöveg lép, a 21. § (1) bekezdés a) pontjának második felsorolásában és a (4) bekezdésben a 
„kisebbségi szószóló” szövegrész helyébe „nemzetiségi szószóló” szöveg lép, a 103. §-ban a „kisebbségi ügyfél” 
szövegrész helyébe a „nemzetiségi ügyfél”, illetve a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a 
„nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép. 

 
 
 

Dr. Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
31/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A t. Testület 2012. május 30-i ülésén tárgyalta az Önkormányzat és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között megkötendő, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) előírásainak megfelelő új 
(módosított) együttműködési megállapodást, mivel az új törvény néhány ponton megváltoztatta a települési 
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködésének részletszabályait. 

Ezen májusi előterjesztésben már szó esett arról, hogy az új törvénynek megfelelően jóváhagyott és megkötött 
együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemeit át kell vezetni az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatán – azaz az SZMSZ-t módosítani kell (Njtv. 80. § (2) bekezdés). – Ezen kötelezettség teljesítése 
céljából a Megyei Kormányhivatal körlevélben kereste meg az Önkormányzatot, amelyben felhívta a figyelmet a 
betartandó határidőkre, valamint megkérte a Jegyzőt arra, hogy számoljon be a Kormányhivatal felé a fenti 
törvényi előírás betartásáról, ill. annak állásáról. 

Mellékesen jegyzem meg, hogy az a törvényi előírás, amely szerint a nemzetiségi önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás tartalmát át kell vezetni az Önkormányzat SZMSZ-én (tehát lényegében azt, hogy 
az Önkormányzat irodát, eszközöket stb. biztosít a nemzetiségi önkormányzatnak), azon a feltételezésen alapul, 
hogy az SZMSZ eddig is tartalmazott hasonló rendelkezést, és ezért azokat módosítani kell. Ugyanakkor 
azonban semmiféle törvényi, jogszabályi előírás korábban nem rendelte beemelni az SZMSZ-be a nemzetiségi 
önkormányzatnak biztosított működési feltételeket. – Ennek alapján valójában nem az SZMSZ egyes 
rendelkezéseinek módosítására, hanem új rendelkezések beillesztésére van szükség. 

Az Njtv. az átmeneti rendelkezésekben rögzíti, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő új működési 
feltételeket (irodahelyiség stb. új szabályok szerinti biztosítása), csupán 2013. január 1-vel kell alkalmazni, ezért 
jelen rendelet-módosítás ezen rendelkezéseit 2013. január 1-vel javasoljuk életbe léptetni. 

A rendelet záró rendelkezései között a módosítás elvégzi az SZMSZ-ben azokat a szövegcserés módosításokat, 
amelyeket az Njtv. új fogalomhasználatához igazodnak: a „kisebbség” minden esetben „nemzetiség” elnevezésre 
változik (lásd Njtv.). 
 
Marcali, 2012. október 08. 
 

Dr. Sütő László s.k. 
      polgármester 


