
A szEGEDI RoMÁN NEMzETIsrcI ötvxoRruÁnyznr
szERVEzErI ns ruűxöoÉst sznnÁlyzryT A

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat [a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 20tL. évi CLXXX. törvény 113. § aJ pontja
(a továbbiakban: Nj. tv,) alapján a Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési
szabá|yzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1,/ A Nemzetiségi Önkormányzat elnevezése magyarul: Szegedi Román Nemzetiségi
Önkormányzat
2./ A Nemzetiségi Önkormányzat elnevezése románul: Autoguvernarea de Nalionalitate
Románá din Seghedin
3./ A Nemzetiségi Önkormányzat székhelye: 672t Szeged, Osztrovszky utca, 6.

[Nemzetiségek HázaJ
4,/ A Nemzetiségi Önkormányzat közvetlen módon választott helyi nemzetiségi
önkormányzat.
5./ A Nemzetiségi Önkormányzat korm ányzati funkció szerinti Cofog-száma: 011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok tgazgatási tevékenysége.
6.1 A feladatalapú támogatás elszámolás Cofog-számal 082092 Közművelődés - hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása.
7.1 Aműködési támogatás elszámolás Cofog-száma: 084020 Nemzetiségi közfeladatok
ellátása és támogatása.

II. FEJEZET
A Szege di Román N emzetiségi Ö nkorm ányzat bély egzőie.

Az önkormányzatkettő darab egyforma bélyegzővel rendelkezik (egy fekete és egy kék színű
lenyomattal):
- kör alakú bélyegző, felül a peremmel párhuzamosan a következő szöveg olvasható:
Autoconducerea Minoritatálii Románe, alul a peremmel párhuzamosan a következő
szöveg olvashatÓ: Román Nemzetiségi Önkormányzat, középen a szegedi Dóm alatta pedig
Seghedin Szeged szöveggel van ellátva.

III. FEJEZET
A nemzetiségi önkormányzati testület
A Nemzetiségi Önkormányzattestülete 3 képviselőből áll,

IV. FEJEZET
A testület működése, ülései1

1,./ Szeged Megyei |ogú Város Önkormányzata - a vele kötött megáIlapodás szerint - a
Nemzetiségi Önkormányzat működését a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok
Társulása által működtetett Nemzetiségek Házában (6721, Szeged, Osztíovszky utca, 6,)
biztosítja a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges tárgyi-technikai
eszközökkel felszerelten, míg ugyanitt biztosítja a 201,L, évi CLXXX. törvény B0. § [1)
bekezdés b)-0 pontjaiban meghatározott feladatok ellátásához szükséges személyi

' N1. tv. 87_91. §



feltételeket. A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása által nyújtott
szolgáltatások igénybe vétele a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása és a
Nemzetiségek Háza szabályzataiban foglaltak szerint valósul meg,
2,/ A testület alakuló és rendes ülést tart, Evente 4 ülés kötelező. A testület elnökből,
helyettesből és egy tagból áll.
3,/ A testület szükség szerinti összehívásárő! az elnök dönt.
4,/ Az elnökhöz a testület összehívására irányuló igényt a Nemzetiségi Önkormányzat
székhelyén kell benyújtani a jogosultaknak. Az elnök felelős azért, hogy az elérhetőségi
cím folyamatosan fogadó kész legyen.
5./ Az elnöknek a testületet össze kell hívnia az igénybejelentést követő legkésőbb 5
napon belül a meghívó kiküldésével.
6. / Amennyiben az elnök az előző pontokban írtak szerint nem hívja össze a testületet,
űgy azt akadályoztatásnak kell tekinteni, és az elnök helyett - haladéktalanul - az
elnökhelyettes jár el. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén a 3. tag intézkedik az
összehívásról.
7,/ A meghívót a képviselőknek, Szeged Megyei |ogú Város jegyzőjének és az érintett
személyeknek kell kiküldeni elektronikusan,
B./ A meghívókat legalább 5 nappal az ülés előtt ki kell küldeni,
9./ Az ülés összehívására jogosultak vonatkozó indítványának tartalmaznia kell az ülés
napirendjét annak indokát, valamint az indíwányozőknevét, saját kezű aláírását.
I0./ A testületi ülést a Nemzetiségi Önkorm ányzat elnöke az ülés helyét, napját és kezdési
időpontját, valamint a napirend megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze.
U,./ 

^ 
napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, azok mellékleteivel (az e|őadő

megnevezésével) együtt a testületi ülés napját megelőző legalább 2 nappal kell
megküldeni elektronikusan.

A testületi ülés tanácskozási rendjez
1./ A testület határozatképes, ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a
Nemzetiségi Önkorm ányzati képviselőinek több mint a fele jelen van.
2./ A határozatképesség megállapítása során a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból
kizárt képviselőt, továbbá a be nem töItött képviselői helyet a jelenlévők létszámába be
kell számítani.
3,/ A javaslat elfogadásához legalább két képviselő igen szavazata szükséges,
4./ Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott javaslatokat
egyenként bocsátja szavazásra,űgy, hogy e}őbb a módosító és kiegészítő, ma)d az eredeti
javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először igen, majd nem szavazatokra, végül a
tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A
szavazás eredményének megállapítása után az elnök felolvassa a határozatot.
5./ A Nemzetiségi Önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy
akinek a hozzátartozőját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy
bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt.
6,/ A testület döntését határozati formábanhozza,
7./ Ahatározatokat naptári évenként kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámma] és
naptári nappal, valamint a nemzetiség nevének rövidítésével kell jelölni a következők
szerint: sorszámf év (hó, nap) Szegedi Rorirán ÖK határozat.
B./ A jegyzőkönyv eredeti példányának elválaszthatatlan mellékleteit képezik a meghívó,
a közmeghallgatásról szőlő közlemény és az előterjesztések.

'N.1. tv. 92-98. §



9,/ A jegyzőkönyv és előterjesztések rögzítéséről, tárolásáróI, hozzáférhetőségéről az
elnök a Nemzetiségi Önkorm ányzat székhelyén gondoskodik.
1,0./ Magyar nyelvű jegyzőkönyv esetén 3, kétnyelvű esetében 5 munkanapon belül kell
azt megküldeni Szeged Megyei |ogú Város jegyzőjéneh míg 15 napon belül feltölti a
törvényességi felügyelet írásbeli kapcsolattartó felületére.
11,1 A Nemzetiségi Önkormányzatot az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 201"L. évi CXII. törvény [továbbiakban: Info. tv.) alapján
közzétételi kötelezettség terheli a testületi ülései meghívói, előterjesztései, testületi
ülések jegyzőkönyvei, hozott határozatai, valamint az ezek alapján megkötött - nettó
ötmillió forintot e|érő vagy azt meghaladó értékű - szerződései tekintetében, amely
kötelezetts égét a saját honlapján teljesíti,

A közmeghallgatás rendie
L/ A kötelező közmeghallgatás időpontjának és helyének kitűzéséről és nyilvánossá
tételéről az elnök gondoskodik a helyi médiában. A közmeghallgatást a testület tartja.
2,/ A nemzetiségi közérdekű ügyben bárki kérdést tehet fel, a szükséges tájékoztatást
meg kell adni.
3. / A közme ghall gatásról j egyzőkönyvet kell készíteni,

V. FEJEZET
A testület tagiai, a képviselők iogállása3

1./ A képviselő a nemzetiség érdekeit képviseli. Részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat
testületi döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében.
2. A Nemzetiségi Önkormányzati képviselője
a) a testületi ülésen az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől, a helyi
önkormányzat jelen lévő képviselőjétől nemzetiségi önkorm ányzati ügyben felvilágodítást
kérhet, amelyre az ülésen szóban, vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban érdemi
választ kell adni,
bJ kérésére írásbeli hozzászőlását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, kérésére véleményét
szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben,
c) megbízás alapján képviselheti a Nemzetiségi Önkormányzat testületét,
dJ köteles részt venni a testület munkájában,
e) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a Csongrád
Megyei Kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen,

VI. FEJEZET
A nemzetiségi önko rmányzat bizottságaa

!./ A Nemzetiségi Önkormányzat testülete bizottságot hozhat létre, amely legalább 3
főből áll, A bizottság legalább 1 képviselője a Nemzetiségi Önkormányzattagja.
Z./ Abizottság feladatkörében előkészíti a testület döntését,

VII. FEJEZET
Az elnök, elnökhelyettes, összefé rhetetl e nség, méltatlanság, díiazáss 

"L/ A testület tagjai sorából társadalmí megbízatású elnököt választ, aki irányítja a
testület munkájá! képüseli a Nemzetiségi Önkorm ányzatot.

99-103, §

l04. §

105-1 12. §

Nj. tv
Nj. tv
Nj. tv



2.1 Az elnök Szeged Megyei }ogú Város Önkormányzatának Közgyűlésén ulésén és a
bizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vesz, javaslatot tehet a helyi önkormányzat
fe]adatkörébe tartozó, a nemzetiségi jogokat közvetlenü] érintő ügy megtárgyalására,
3,1 Az elnök az összeférhetetlenségi eljárást dokumentálja, a nyrlatkozatokat,
feljegyzéseket stb. az elnökhelyettesnek folyamatában rendelkezésére bocsátja.
4./ Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörét az elnökhelyettes gyakorolja,
5/ A Nemzetiségi Önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának,
valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése
nétkül - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
6./ A Nemzetiségi Önkormányzati képviselőnek a tevékenységével összefüggő, á|tala
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői
költségek kifizetését az elnök engedélyezi.
7./ A leköszönő elnök a megbízatása megszűnését követő harminc napon belül,
tisztségéből történő felfüggesztése esetén három napon belül átadja munkakörét az új
elnöknek, ennek hiányában az elnökhelyettesnek, ennek akadáIyoztatása esetén a
harmadik tagnak,

VIII. FEJEZET
A Nemzetiségi Önkormányzat feladat- és hatásköreo

Ll A Nemzetiségi Önkormányzat * jogszabályi keretek között - át nem ruházható
hatáskörében, minősített többséggel határozza megtörvényes működésének feltételeit.
2./ A N emzetiségi Ön ko rmányzat kötel e ző közfeladatait ell átj a.

3,/ A Nemzetiségi Önkormányzat önként váIlalhat további feladatokat.

Ix. FEJEZET
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona, bevételei, gazdálkodása7

1./ A Nemzetiségi Önkormányzatvagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja,
2,1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik,
3./ 

^ 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri

Hivatal.
4./ A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával
kapcsolatos minden pénzforgalmát a t206700B-01332B99-00100008 sz. főszám\án
bonyolít, amely számla felett a Polgármesteri Hivatal által bejelentett személyeknek van
rendelkezési jogosultsága,

x. FEJEZET
Együttműködés Szeged Megyei |ogú Város Önkormányzaítal

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat megállapodást kötött a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatta| a Nj, tv. 80. §-ára alapítottan
2./ A Nj. tv. B0. § (a) bekezdésében rögzítbtt kötelezettség végrehajtása érdekében a jelen
szabáIyzat elválaszthatatlan részét képezi az 1,,l pontban hivatkozott megállapodás.

13-1l6. §
24-134. §

u 
N.1, tv. l

7 Nj. tv. 1



e 4§3/7.§19" (Xl1.20.} K*y. sz" határgzattnl elfogadott

E§yülTi*ü xö p És l fit§§ÁLLAp§§Á§

Árn*iY l*tr*jö_lt egyrészről,§zeged iÁ*gyei Jagi:Yáras Önkcrmányzata {§zeg*d, §zéch*nyl
t*r JÜ", adószám: 13735f;29-2-ü&, kápviselője: dr. fiotka 

'Lárz[ó 
pnigármest*r, ;

továbbiaítban; Önkormányzat}, továbbá SzeglO iiegyei Jogú Várclg d;ilril;;r*;
Fo|gárnresteri l,iivatat (§zeged, §z*chenyi tér 1ü., adószám: 1*s4üsCI.2-W, képvlse{ője:
dr. Maricnosi Éva }egyzŐ,-a tcvábbíakúan: Potgárrnesteri Hivatat} és a szegedi Román
l{ernzetiségi Önkorm.ányzat (5zeged, Osztrovszky {J" §., ad&áz&m:16685479-1.06,
kápvisel,Ője: Albert Jánns *lnök, a lovábbiakban; |,lernz*tiségi önknrmányzat} között az
alulirott napon, he{yen, a nernzetiséE*k josairóL sxóló í§1 t. *vi CLXXIX" töóóny s0" §-
*ban meghatárgzott nemzetiség önkcrmán;lzati működés szemétyi-tárgyi feLtéielejn*k
bintcsitására, valamint az ezze[ kapcsotatos végrehajtási íeladatok el|áiására, az atábbi
í*lt*lgie kkel:

|" Á müködés tárgy*, személyi fe{tételet

1-. Á? *nkarrnányzat a §zegedi Nemzetisógi Önkormányzatok Társutása (továbbiakban
Társut&s} réuére - határozatlan időre - a7 17.4§í19Óő. {X1.2í.} Kgy" iz. határozat
alaPján, ingyenes használ,atba adta a kizárótagű§ tulajdonát képező §zágeo, üsztrovszky
utea &, szám alatti,,az 53ó1 tutajdoní lapan felvett,2710 helyrajzi számu íngati.ant, á
*emxrytiség'Í Önkormányzati feladatgk et{átásálrar szüksáEes tárgyi-technikai eszközökkel
f*lsx*r*lten,

}. ex in§attan hasznáiata az alább felsprolt nem;etisógi ilnkormányzatokkal kózösgn,
megosztatt módon türténik:

3. .& |{emzeti§é§i Önko,rmányzat - amennyiben a rnegalakithatóság feltételeit teljeritette
- a ktivetkező nemzetisógi ónkormányzati választásak után is a jelen megátta§odásban
fogtalt fettótetek yerln1 jog*sult tsvább használni az épüÍetet mrnuaaoig, mí§
etheiyrzésük rnát hetyszínérőt az §nkormányznt nem gondoskodik.

4" Á NemzetÍnági Önkormán yzat az inguttrnt ingyenesen lraranáthatja a nemzetiségi
iink*r"rnxnyzati feladarük §tiáti*sa eáljábói, ernetlett az ingattan aktatási, kulturálÍs
ren*ervények, itletv* tanfotyarnok megtartására js hagznátható,

5, Á Nernzetiségi Ónkormányzat tudomásul ve§zi, hogy az 1" Bontban meghatározott



ingatlant n*r* idegenithsti et, És n*,m ter'lelheti meg-

s. A Nemretiségl Snlormán}ret tudornárui v{*zí, l]ogy nx tn*tc1 átalattfá*áh*r ar
Snkorrnán$*t ekzeten engeúétye xüi*éges- A rendkívüli javítasok ós h*lyre*ltitágck ax

Önkormányuatst t*rhglik.

7. Ax *rrkormányxat je*pstllt a hasxnálat gyakorttgar et[enőrizní.

8, Á hasznátati Jogvixony megmür.ró*ek*r a Flemretlségi Ünkrrrnrtrryeat n*il KÍteter
megtÉritent a rerigettetásseerü hasanátattat járo á*Skrsökkenext,

9" A fetek rn*gi*llapodnnk ahbann hagy az Önknrmánycat_ aq inryt§nt {Narrrreti*ágek
l{áza} a Társutasgat i<ötett magáltapodás *tapján n Társulás Útján rnÜ&*idtetl, tártÍ* f§nn-

1S, A N*muetis*gi Önkormánr*at tudomárul vt§ri, tg§y a NemzEtJxáxe\" .l*,
h*tyiregeit, tárgyi és technii<ai e*ukiixeit § Tár*u{ás se*ryeí§t* és rnűkiiclési

wabtnt'frgaráharr, &tnmint a Nemzetíregek Hiáza xenrezeti és r*űkiidési xabátyzatáb*n
es *gyúb xabátiratalban f*gt*ttak rrefint hasrnáthatja.

11_ Ay. önkErmányrat {ve* költségv*tésób*n a lrlemretigég:* Örkorm,&nyz§lt répére , a

k§ttg*grrat*t t*heiőseg*ít flgyet*rnb* v$ve - éwnte etőirányzatot biutcsit a nernr*tí#gi
önkormányxati f§tadato* ett*tá§ahsfr ,

1?,. Az" ön*ormányrat a f.lemretíségi Önknrm*nylat réseóre, a Tárwtás .utjpn, _[avg*ta
ígány rnerint bi*;§ítja e narfi§*ti*iek Jogairót szótó 101 1- éyi ClJüilX. tÖrYéftY eÜ. § {1}
pekára*s a} -f} pontj*iban m*ghat*rczott feladntak ettiát*§at.

,t3, A Nernz*tirógi Snkrrmányrat & srervgzeti és műkcidesl szabábmta srefint,
elsktrüilikug fcrmában m*gxiiw a fu§irrn*xteri Htvatal Je§§gÖj* gárn*ra wE

n*kr*W+am;pd.*u e-mait címre a t*stüteti ütén mrylriv*ját a naBir*ndí pntúkltf,l

nÜgnízottlá á-tretyt iinltormárry*at rrrcgb{aá*ábnl és_ltépv*setetéb*n igény.szerint.r*ryrt
*aú * n*rnzetirégi önkonnánpat testiitetí üterein r*s 3nlxi, am*nnyíbtn t{irv*nysrrtest
égalet.

ll. K§l13é§rrgtér kÉszításe, vÉgreha§t*§a & a vagyonának nyllvántartáE*ra ytn*tkae*
eaabátyok

1 . td&f*é§yetrÉr §**eg§l{ítárn

,N,1. A helyi nemrett*Égi §nkormánp*t köttségvetÉffiböl ftrtangír*xa és tátJ* *l. a
ngmuetis'ág§x iggairüt s#t* ós nráE törv$nyhen meghatárarott fetadatatt. Á Ncmzetisegi
önkormánÜ.t- l&ttségvetésóneh az államhártart§xrál szó{ó 7§11. Óvi CXÜY, törvény
(továbbiakban Átrt.1 23-2ó. §-ban 9s *nnalt vógrehajtásánót sx$tó }S8{rfií- {Xi1.3,1.}

xrrrn" nendel*t (torábbiakban Áw.} - 74-?q. §"ban foglatí,akat kell kÖtetezŐ*rt

tartalmaxnia.

,!_?. A Nernre{ís,áEí önhrymányíat kÉtete*vel ás kiadásöival knpc*ot*than a teneaéri,
gaz*álkod*ri, etúnönési, fínanxzíroeási, adatxalg*lt*t*si És berrámolási feiadatak
€ttátá§áról a fu{gárrnesterí llivatal gondo*adik.



;.'l. Á P*lgármesteri !-iivatal Közgaz.dasági lr*dája a költségvetásí határozatteryez*t
e|késxitéséhez szüksóges adat*kat a képvísető-testüteti ritést rnegolőzően az etnrik
r&se,&re átad3a.

7"2. A Nemzetisógi Önkormányzat köttségvetósi határozat tervezetót a7. rintik ö
képviselő"testüt*tnek az Áht. Z4.5, iltetve 2ó. § atapján nyújtja be. Á §emzetixígi
Önk*rrn*nyzat §aját köttságveté§*t,ont{tóan, kóltségvetási hctáróratban á{l,apítJa m*g. Á
köttx*gvetésrőt szól* határozattt a Nemzeliségi Önkorrrrányzat tájókoztntásut 5
munk*napon beiüt megküldi a Potgármesteri |.iivatatnak"

2"3. Xöltségvetósi határozat hiányában k,iadások nEln tetje§íthetők. A köttst*gvetésl
hulárazat törrrényességéért, bevóteti *s kiadási előir*nyxatainak telj*sítéséért,
kótet*retts*gvállalásaíért ér tartozásaiért kizárótag a §*rnzetiségi Ónkgrffiányzat felel.
Áz exetieges adósságrendezési eLiárás során a Nemzetis*gi Önkorrnányzat tartozásaiórt
ax **kgrm *nyzal nem tartoziit fetelősg*gget"

7.4. A Nemzetiségi Önkormányzat e{§iránpatai a Nemzetiségí Önkor"nrányzat újabb
kóltrégv*tési határuzatával módggithatók. Ha a Nemzetirógi Ünkormányzat eredetí
előirányzatán fetüt többtetbevételt ér §[, Wváteí kies*ss yan, ílietve kiadási
előir*,nyzalán betül átcsopontosítást hajt végre, rnódosítania kelt határozatát, A
határozatnak teljes körűen tartalrnaznia kelt a bevótell és kjadási előir*nyzatokat. Á
rnód*sításrót szóló határozatát a l{emzetisógi Önkormányzar tájókcztatásul 15 napon
belül nnegkütdí a Polgárm*steri Hivatatnak.

}. Á Fotgármesterí l"{ivatat Közg*zdasági lrodája e|kószíti a Nemzetiségi önkormányrat
elemí k§ttségvetését, melyet az elnök jóváhagy ar Áht. Z8/ A," § alapján a kötts*gvet*s
k*pviselŐ-testület o1Ó terjesztésének hat*ridejét követő 30 napnn betüt (Ávr. 33. § {1} ér
{3} bekezdós}.

?. Á ktjttsó§ygté§ vé3rehajtára

1, A Nemzetiségi Ónkormányxat gazdáLkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri
§ivatai,.

Z.1. A nemzetiségek jogairól szóló ?011. ávi Cl_xXlX. törvény 133. § alapján &
Nernzettségi Önkormánylat ünáltó pénzforg*lmí számtával rendetkezik. A Nemzátinógi
Onkormányzat vállalja, hogy kötts§gvet*si gazdálkodásávn[ és pánzettátáláva{
kapesotatos minden pénzforgalrnát az Önkormányzat mindenkori számlav§zető
bankjánál, j*lenleg a Raiffeiserr §ank Zrt.-nét bony*lítja" Á N*mzetj§ési ónkormánpat
Rniffeisen §ank Zrt.-nél vezetett fószárrrtájának száma: 120ó7üü§-ü133?sry9-0úlCICIüü§"

7.7, M" Önkormánriat é§ a számlavezető bank kózötti szárnitagép*s örszektittetés mjatt
a Nemzatísógi Önkorn,lányzat egyet*r"t ég kifejezetten hozzájárr.lt ahlroz, hogy ö
főszáml*ja íetett a Bank feié kizáró|agos rendelkerÉsi 1ogasuLtsága a'Folgármesteri
Hjvaiat banki aL&irásra bejelentett szemólyeknek van. Á íőszámta ad§töirü{ az etnöknek
inte rngles adathozáfónisi, bankszámtaegyenLeg táiékazodásj tehetősá§€ van.

3"1. 
^ 

Nemzetixógí
kő te tex*tt s,*gvál t a lá *,

a mjndenkor
a szakmai

hatiályos
teljesítós

Önk*rmányzat vátlalja, hc§y
kiit§leíettségváttaiás ettenjegyzése,



iga;*[ása, au utalványoz& gyakortásával knpcsalatos szemétyek kiJelötését az aláirásra
Jogosultak nevét saját kezű atáirásuk feltüntetésével a Polgárrnesteri Hivata[ számára
eljuttatja. A Nemzetíségi Önkorrnányzat vállalja, hogy Kötelezettsegvátlalásí
szabályzatában betartja az Ávr- úil. § {2} bckezdésében rnegJelölt összeférhetetlenségí
szabályokat.

3-2. A fulgárme:teri Hivatal a kötetezettségváttalásokhoz kapcsotódóan nyílvántartást
vezet és adatot szolgáLtat" A Nernzetísegi Önkormányzat hozzájárut, hcgy utatványozni
csak a Fotgármesteri Hivatal áttal alkatmazott, irágbetí rendelkezésnck rninősülő
nyomlatvá*yon {utalványrendelet} tehet.

4" Á Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötetezettségváltatás és utatyányozás az Ávr.
3z. § t7} bekezdése szerínt történik, így kizáról,ag a ilemzetiségi Önkormányrat etnöke
vagy a7. átrtata írásban felhatatmazoít Nemzeti§égi Önkcrmányzati ttépvíselő váttalhat
kötel"ezett*Éget (kötelezettségváltatÓ}, itletve jo§osult utaiványozásra.

5, Á kiadás tetjesítés*nek és a bevétel besaedésr*nek etrende[ése etőtt a
kötelezettségvátlató áttal meghatatmazott szemóly a tetjesítést igazolja a szán"rlán vagy
gzámla hiányában az utatrványrendeleten, rnely igazotás atapján a fulgármesteri l,iivatal
tttstékes pénzügyi etőadój* órvényesíti a kiadás és b§vétel örsszegszerűségÉt, a fedezet
rneglátét és az előírt ataki követetrnónyek bEtartásat. Kiadás csak szahátyosan kiáttitott -

a Nemzetiségi Önttormánylat nevére ós cimóre szótó - számta, szükság gs*tén

tetje*ítélígazolás, áttáthatósági nyilatkorat, müszaki dckumgntáció, íttetve gzerzódás
atapján szám*tható el.

ó. A Nernzetiségi Önkormányzat áttal határczattal elfogadctt pónzügyi, el{enjegyzési,
kötelezettségvállatási, xakmai teljesítésigaza.ási, ér,rényesítési, utatványozásí
*abályzat szerínt a 1§0 eFt f§tÉttt kötetezettséglt*ttatások előzetes pénzügyi
ettenjegyzásére a Közgazda*ági lroda vez*tőj* jngosult, akadályoztatása e§etén ö
hetyettesíté*ére írásban felhatatmazott szemétyek. Az ettenjegpés c*ak az előirányzat,
f*dezet és kifizethetőség rneglétének, valamint a jogszerű#gnek az ellenőrzégére
írányul. f,gyet n§m értés esetón a pónzügyí ettenjegyző kezdeményezésért a
Polgármesterl Hiyatal 8 napon betüt írásban köteles a f*l*mzetis*gi Önkorrnányzat
képvi se tő-t*§tüt§tét értesít*ni,

7. A 3o[gármesteri H,ivatal Közgazdasági lrodája gcndoskodik valam*nnyi
köteiezettségyáltatás nyilvántartásba vétetérőt az Ávr. 5ó- § (1} bekezdés atapján. Á
kötelezettségváltalás nyilvtntartasára a Potgármesteri Hivata{nál atkatmazatl íorma ér
rend *zerint kerül son

8" Á Nemzetíségi Önkormányzat készpénzetlátása - etőleE felvétete - a i,lemzet*segi
Önkorrnányzat házipénztárából, á Nemzetiségi Önkormányzat főszámtája terhére
történik. Á Nemzeti*gi Önkormányrat házipánztárának kez*lóse a7. Önkormtnpat
házipénztárára vona{kozó szabályrata alapj*n történik, azza| az eltéréssel, hogy a
Nemzetísógi Önkormányzat vátlalja, hogy a fetvett glőleggel a felvótett köwlő 30 napon
belül, szabátyos bízonytatok benyújtásávat elraámo{, annak órdekÉben, hogy a
könyvetésbeil a tényteges kiadásokat rögz{ten* lehexen. Az etőtegget való elszámolásig
újabb előteg nem yehető fe[.
q. 

^7 
előirányzatok terhóre kifizetós csak a szabátyszerű érvényesítés, utalványozás,

{ettenőrzés} után történhet, az adótörvények, a bankszánnlavezetósre vonatkozó



jogszabátyok és a számviteti etőírások betartásávat. Arnennyiben a kifizetés a jogszabátyi
eiőírásakat megszegve történik, enn*k tényét a bizonylatokon fet ketl túnútni, áz
esetleg*s jogkövetkezményekért a Nemzet,iségi Ön kormányzat fete{.

18. A Ncrnzetiségi Önkorrnányaat íe\a1 az áltata az állarnháztartás alrendszereibőt
kapott, n€rT} norrnativ, cétjellegű, rnűködésí ós fej|esztósi támogatások
kedvezményezettjeinek támogatási adatainak közzétót§táé|,t, valarnlnt fe{el a törvényi
etŐÍrások szerintí árubeszerzésre, építési beruházásra, szotgáltatá§ megr§ndetésre,
vagyonértékesitésre, vagyonhasznogíiásra, támogatá§, vagyon vaw va§yoní értékű jog
átadására vonatkozó adatainak közzátéte téért.

11. A Nemzetiségi Önkormárryzat az általa benyúJtatt pályázatok bEadásánál, p*nzűgyi
ás nrunkaügyi tebonyolitó§ánát és elszámolásánál saját rnaga jár el, A Pltgárrnestári
Hivata| igény szerint a Nemzetisógi Önkormányzat áltat benyuJtott pátyáratokhaz csak a
Nemzetisógi Önkormányzat ísmert kötetezettségváltatásairót, bankzárntaegyenlegérőt és
vagy*ni helyletérőt szotgáltat pénzügyi adatot. A pátyázatokhoz kapcsolódó
kötelezettségváttatáshoz, a vagyoni ós számviteti anatitikus nyílvántartálhoz seükséges
ínformációkat és dokument*ciókat a NemzetisÉgí Önkormánylat etnöke bíztosítja.

12. 
^ 

Nemaetiségi Önkorrnányaatok gazd*tkodára vágrehajtárának belső ettenőrrési
feladatait a Potgármesteri Hivatat §etsű [ll'enőrzési osztálya a költségvetóst szervck
betxí kontrollrendszeréről és betxí elt*nórzéséről szóló 37§ízai1. {Xll. 3'l.t tbr.m.
rendalet, illetve 5ZiÁJY Pol"gármesteri Hívatat *etső [tlefiőrz6si Kézikönyve atapJán látja
el.

3 . §e*zámolú, költrégretéci Jelenté*, m*rlry k§r*té*a, Jóv*lr*glyá**

1- Á lriernzetirégi Önknrrrránpat § havi pénzforgalmi é* pánxforyalorn n*lkiiti ad*t*k
bizonyt*t*ít he{edékt§lanul ktiteler a Folgárm*t€ri l-|ívatal l*ixgnzd*tági lrodá3i*nak
átadni.

2- A l',}emretisagi Önk§rmányaat az &w" 78, § {2} bekezd$m atapjrtn lil+riditási tsnet
kógeít tárgÉv."márclus l§-ig, Á tíkvrdlffis* tervet éx annak változá§árct a tájékoztatást, a
Nemzetisógi_ Önkarmtnyxat etnöke m*gküldi § Potgárrnesteri Hivat"al 

- 
K@azdasági

lrodájn résxóre.

3,. A Polgármesteri Hivatat m Áht, 91. § (3} kkezdé*e atapJán etk*szíti a l,,Igmzetíséxi
Onkormányzat zárszárrxd*sát a vanatlqczó Jagsrabályi etőír$*oknak megfelelő
txrtalcmrna*r afr" a7, Elnrik róxráre átadja, *rnit az elnök benyújt a képvisels-
testületnek.

4- A Polgárm*§erí Hivatal Közgaedasa3i lrndája etkegítt a l*emxetís*fi önkormányeat
köttsógvttátf betaámglóJi*t, malyet ar elrriik júváhagy,

§"_Á Polgánmerterí, Hivatat Közgazdasági lrodája etkészít* a Ngmuetidgi §nkormányzat
id#közi ktittx*gvetési je(ent*selt ar Ávr. 169. § (3) bekexdr*se azerint a költségvetélí év
elr# három hónapJárúl ápriti* 2§"ig, azt követően havonta, a tárgylrót ktivető frónap íü-
ig, a [frlt*ryretési Óv tizenkét, hónapjárót a Kiltségvetési évet követő év fabr*ár r-is *s
m*gkütdi a Kincgtiár t|,teték*s terüteti szervének (lgazg*taságnak}- A Fatgr*rm*sterí
|livatal Xriugnrdasági lrodája elkészíti twábbá a Nernz*tisegi Önkorm*nygát ldöí{timi

..
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mértegjel*nté§§it *s a tárgynegyedóvet követö hónap Za, napjáig, a negyedik
negyedévrs yonatkozőan gy*rsjelentásként a tárgynegyedévet ktivető február 5-ig a7
*ves jetentést az, éves köttsógvetési beszámoló benyujtá*inak határidejévet
megegyezően j uttatja et fetdol gazásr a au l gaxgats§ágnak.

4" A vagyontárgyah kezglésán*k readje

1. A Potgármcsteri Hivatal a Nemzeti*Égí ÖnkarmÉnyzat, vagyaní ás srámvíteti
nyitvántxrtámit & rendetíqezrfore bocsátott ndatok alapján vezeti. A szükséEes
információkat és dokurnentációkat & Nemeeti#gi Önkormányzat etnöke bíztosítja,
it|etőteg a vagycntárgy felvétetóhez kapcsotódó és a Fotgármester! Hivatal Közgazdasági
t radáj a számára étadott bizonylatok szolgá{ tatják.

5. Égyéb rendalkezé§ek

1, Yalamennyi szegedi nemzetísági önkormányratra vcnatkozóan etfogadásra kerütt a
§zámvíteti politika, §zárnlarend, íszköz§k és Források értékelósi szabátyzat, Fetesl,eges
Vagyontárgyak hasznosításának ós selejtezósérrek rzabátyzata, Lettárkészítési és
lettár*zási szabátyzat". Az Önkormányzat Bizonylati rendje - Bízonylati Alburna,
lÓnzkezetési Szabályzata, valamint a reprezentácias kiadásokrót saótó rzabáiyzata
ki terj esztésre kerütt va tarne n nyi szegedi nemzeti ségi ö n kormá nlzatra.

?. A l{rmzetisegí Önkormányzat jelen megáttapodás aláírásával nyílatkozik, hogy az 5l1.
pontban felsorolt szabátyzatakat rnegisrnerte, azokat önmagára názve kötetezőkónt,
ísmerí el,

1. Á megátlapodás az altínis napJán tép hatátyba, ezzel egyidejűle g a ?&4í2ülS.íV1.21..t
Kgy. sz. határozat alapján kett együttműködési megáltapndás hatályát veszti"

lll, 7á16 rgndelkezések

7^- A suenődő felek kijetentík, hogy a jeten
kérdésekben a ptk- ide vonatkozó rendelkezései az
kérdóseket tárgyatás útlán,
esetén kölcxjnösen

JBnunr
*
d.

FJ

Lásztó

képvisetetében

megátlapodásban n§m szabályozott
irányadók- A közöttük fetmerülő vitás

egy§zt§téssel kígórlik meg rendezni, ennek sikertelenxi,ge
etfogadják a §zegedi Járásbíróság kizárótagos it letékesságét,

János Dr. Martonosi Éva
Önkormányrat fulgármesteri Hívatal

képvísetetébtnképvisetetében



xI. FEIEZET
zárő rendelkezések

1,./ ASzegedi Román Nemzetiségi Önkorm ányzat szervezeti és működé si szabályzata az
elfogadását követő napon lép hatályba.Ezzel egy időben a2015. február 23-án elfogadott
szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti.
2./ Az itt nem szabá|yozott kórdésekben a ZOLL évi CLXXIX. törvóny rendelkezéseit
értelemszerűen kell alkalmazni.
3./ A képviselőtestület névjegyzékét és a nemzetiségi önkormányzat körbélyegzőjének
lenyomatá t az L sz. mellékl et tarta|mazza,

Szeged, ZOZL október 22

Szegedi
Albert |ános

Nemzetiségi Önkorm ányzat
elnök



1. sz. melléklet: A képviselőtestület névjegyzéke és a nemzetiségi önkormányzat
körbélyegzőj ének lenyomata

A Szegedi Román N emzeti ségi Ö nkorm ányzatnévj egyzéke :

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2 db. körbélyegzőjének lenyomata:

Albert |ános, elnök
Albert Barbara, elnökhelyettes
Albert Barbara Andrea, tag


