Az IzsőBALvAI RoMA NEMzETIsncr öNronvrÁtwzarÁNÁ.r
SZERVEZBTI ES rVrŰrÖOÉSI SZABÁLYZATA
Önkormányzatának Képviselő-testtilete a nemzetiségek jogairól
törvény 113. § a) pontjában kapott fe|hatalmazás alapján az alébbi

Az Izsófalvai Roma Nemzetiségi
szőlő 2011. évi CLXXX.
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I. Az önkormányzat

a

:

és jelképei

1) A nemzetiségi önkormányzat

megnevezése: Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormrányzata
(továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)
2) A nemzetiségi önkormányzat székhelye : 37 4l Izsófalva, Izsó M. u. 64.
3) A roma nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 3 fö. A tagok felsorolását jelen Szervezeti
és működési szabályzat 1. számú fiiggeléke tarla|mazza"
4) A nemzetiségi önkormányzat jogi személy.
5) A nemzetiségi tinkormányzat képviselő_testületét az elnök képviseli, az elnök akadá|yoztatása
esetén az elnökhelyettes.

6) A nemzetiségi önkormányzat
7) A nemzetiségi önkormányzat
8) A nemzetiségi önkormányzat

működési területe: Izsófalva közigazgatási területe.
képviselő_testülete állandó bizottságot nem hoz létre.
álta| használt bélyegző szövege, formája:
Magyarország címerével.
középen
Abélyegző kör alakú
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Onkormányzat

Felirata:

II. F'eladatok és hatáskörök

önként vállalt feladatok

l) A nemzetiségi önkormányzat

szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha:

ellátasa nem sérti más települések érdekeit,
nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezöen elöírt feladat- és hatáskörök
eltátásáhaz a szükséges feltételek fennállnak.

e||átását,

A

nemzetiségi önkorm ányzat képviselő-testiilete hatérozatában bizonyos hatásköreit az
elnökre ruhínllatja. Azátrubázott hatáskör tovább nem ruházható.
A
feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni.
3)
4) Az előkészítő eljarás lefolytatásáról az elnök gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását
tartalmaző javaslat akkor terjeszthetó a képviselö-testi,ilet elé, ha tarta|mazza a
megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat,
5) Azónként vállalt feladatok ellátása tekintetében az éves költségvetésihatőrozatban- afedezet
biztosításával egyidejűleg - kell dönteni.

2)

lII. A képviselő-testület működése

1. A

képviselő-testület rendes és rendkívüli ülései

képviselő_testület évente legalább 4 rendes ülést, ezen kívül alakuló és rendkívüli ülést,
valamint közmeghallgatást tart.
2) A képviselö-testtilet Úléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az
elnok és elnöklrelyettes akadályo ztatásaesetén a harmadik képviselŐ' hÍvja össze az ülést,
3) A képviselő-testületi ülések hivatalos helyszíne: ÖnkormányzatiHivatal hivatali helyisége.
1)

1

A

módosította a I0l2015. (íY.27.)határozat

2.

1)

2)
3)
4)

-

Az alakuló ülés szabályai

A

korelrrök felkérésérea Helyi Választási Bizottság Elnöke szóbeli tájékoztatást ad a
nemzetiségi önkormányzati választás eredmérryéről.
Aválasztási eredmények ismertetése után a nemzetiségi képviselői eskütételek következik.
Azeskü szövegét a Helyi Választási Bizottság Elnöke olvassa elő.
Az alakuló iilés kötelező rrapirendi pontjai az alábbiak
elnök megválasztása,
elnökhelyettesrnegválasztása,

szery ezeti és niűrköd ési szabá|y zat megal kotása/módosítása.
az elnök programjárrak isrrrertetése"

3. Közmeghallgatás

közmeglrallgatások lrivatalos lrelyszíne: Művelődési HázIzsőfalva,Izső M. u. 64.
közmegliallgatás idópontjáról a képviseló-testiilet külön határazatában rendelkezik" A
közmeglrallgatás időpontja előtt az elnök meghívót íesz kőzzé a közrneghallgatás időpontja
előtt legalább 7 nappal a következő lrelyeken:

1) A

2) A

-

a lrelyi önkormányzat hirdetőtábláin,
a

telepiilési honlapon.

3) A
4)

közmeghallgatáson ellrangzott kérdésekre a képviselő-testület vagy azonnal, vagy 15 napon
belül írásbarr válaszo|" A válaszadást az elnök koordinálja.
A közrneghallgatás kötelező napirerrdje a beszámoló az Izsófalvai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat rnunkájáról.
4.

l) A

A képviselő-testület munkaterve

a tárgyév elsó negyedévébenterjeszti a képviselő-testület elé. A
munkaterv márcir_rstól márciusig íaríalmazzaa képviselő-testület által legalább
munkateryeí az elnök

megtárgyalandó e lőterjesztéseket.
munkaterv-tervezet összeállításakor javaslattevók lehetnek:
az elnökhelyettes,

2) A

-

a nelnzetiségi önkormányzati képviselők,
telepiilési önkorrnárryzat polgármestere,

-

az ülések tervezett idópontja, napirendje,
a közmeghallgatás tervezett idópontja,

jegyző, vagy az általa megbízott.

3) A munkatervet az elnök állítja össze a beérkezett javaslatok
4) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

5.

1) A

-

alapján.

Az ülésre szóló meghívó

képviselő-testület iiléséreszóló megliívő tatlalnazza:

aZ iilés helyét, idejét,

atervezett írásbeli előterjesztés tárgyát.
rendes Lilés meghívőját az ülés elótt 5 rrappal kell kézbesítenia képviselők részére.A
rerrdkívüli iilés rneghívóját l nappal kel| korábban kézbesítenia képviselők részére.

2) A

Sürgós, halasáást nem tűrő esetben el lehet tekinteni az írásbeli meghívótól, ez esetben
telÁnon vagy személyes meghívással is össze lehet hívni a testiileti ülést. A rendkívül ülés
összehívásárá- vonatkózó képviselői indíwányt írásban vagy elektronikus formában az
elnöknél terjesáhető elő.
4) Az ülés időpontjáról a meghívó kiküldésével egyidejűleg az elnök tájékoztatástteszkÖzzé a
helyi önkoááiyzat hirdeútáblájan történő kifliggesztéssel és a települési honlapon tÖrténő
kőzzététellel.
jegyző vagY
5) A testületi ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a
megbízottja és a települési önkormányzat polgármestere.

3)

6.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

nemzetiségi örrkormányzati képviseló a megválasztásától számított 30 napon belÜl, majd ezt
követően minden év jánLrár 3i-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselŐ saját
vagyonnyilatkozatáltoz csatolrri köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagY
élettársának, valarn int gyennekének vagyonnyilatkazatát.
A vagyonnyilatkozat táelének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselŐ nem
gyakóiolhada képviselői jogait, nem részesiilhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban,

1) A

2)
'
3)

költségtérítésben.

A vagyonrryilatkozatot

a képviselő_testület tarja nyilván és ellenőrzi.

7. Belsö ellenőrzés

1) A nemzetiségi önkorm

ányzat költségvetési ellenörzése

a belsó kontrollrendszer

keretében

jegyző a felelŐs,
valósul meg,inelynek létr;hozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a
nemzetiségi önkorrnárlyzaí a belső ellenőrzés megvalósításáról a Kazincbarcikai TÖbbcélú
KistérségiÍársLrlás Belsó Ellenórzési Csopofija útján gondoskodik. A megfelelő

2) A

működtetésról és a fiiggetlenség biztositásáról a jegyző köteles gondoskodrri.

IV. fejezet

A képviselő-testület ülése

1" Az

ülés vezetése

képviseló-testtilet akkor lratározatképes. ha az ülésen a megválasztott roma ÖnkormánYzati
képviselőknek több mint a fele jelen van, tehát legalább 2 önkormányzati képviseló jelenléte

1) A

eSetén.

2) Az

_
-

elnök a testületi ülés vezetése során:
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összelrívása azSZMSZ,ben foglaltak
szerint törtérrik,

megállapítja az ülés határozatképességét, a határozatképességet az ülés teljes ideje alatt
figyelernrnel kíséri"
előterjeszti az ülés napirendi porrtjait,
javasiatot tesz a napiierrdi pontoknak a meghívótól eltéró sorrendiségének megváltozíatására.
rendkív|il i nap irer-rdek felvéte lére,
az ülés végéntájékoztatást ad a testületi lratározatok végrehajtásáról.

A képviselő_testület a napirend elfogadásáról vita rrélkül haíároz.
4) A testületi ülésre az elóterjesztés írásbarr vagy szóban kerülhet benyújtásra. Az Írásba foglalt
3)

előterjesztéseket sürgós esetben az tiléserr is ki lehet osztani.
5) Az írásbel i előterj esztésnek taft al rrrazn ia ke l l :
aíárgyat és a tényállást,
a lelretséges dörrtési alterriatívákat és azok jogszabályi alapját.

az alter natíyák i ndoka it.
a halározatijavaslatot
sziikség szerint a felelós és a liatáridő megjelölését.
6)

A

képv i se lő-testü let nap i rerrdj élrez e lőterj esztést tehetnek:

elnök,
elnökhelyettes,

jegyző,
települési önkonnányzat polgánnestere.

2" Sürgősségi

índítvány

Sürgősségi indíwánynak minősül minden olyan indítvány, mely olyan napirend megtárgalásáta
irányul, amely az úlésmeghívójában nem szerepel. A képviselő-testület - az elnök javaslatfua - a
napirendek elfogadásával egyidejűleg egyszerű többséggel, soron kívül dött az új előterjesáés
napirendre vétele térgyában. A sürgősségi indíwányt az elnöknél kell jelezni.

3.
1)

Az elnök a

2)

Az

A tanácskozás rendje, szavazás

napirendek sorrendjében minden elöterjesztés felett külön-külön vitát nyit,
melynek során a szőt az elnök adja meg. A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet
sor. Az elnök soron kívüli felszólalást is engedélyezhet,
e|őtetjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita
bezárásáigmegváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséigaztbármikor vissza is vonhatja. Az
elnök a vitát akkor zárjale, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik. A vita sorián
a jegyzőnekvagy megbízottjánaka törvényesség érdekébenminden esetben szót kell adni.

3) Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatj a atéma

A

napirendről történő levételét. javaslatról a képviselő-testiilet vita nélkül, egyszerű
többséggel határoz, kivéve haazelőterjesztő kéri azelőtefiesztés napirendről történő levételét.

4)

Az elnök az elöterjesáésben

szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat azok

módosításaival együtt egyenként bocsátja szav azásra.
4.

l) A
2)

A

Nyílt észárt üléso a szavazás módja

testület ülései a zétrt napirendek kivételével nyilvánosak.

képviselő-testiilet zart tilést tart összeférhetetlenségi, méltánytalansági2, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, vagyonnyilatkozati eljárás és feg,relmi büntetés kiszabása során. A testiilet zrárt
ülést tarthat az éúntettkezdeményezese alapján vá|asztás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás, megbízás visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, állásfoglalást igénylö
személyi ügy tárgyalásakor. A testiilet zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleíi
érdeket sértene.

3)

A képviselő-testület nyiltszavazás keretében dönt az elnök

4)

A képviseló-testület titkos szavazást rendelhet el azokban a kérdésekben, amelyek kapcsán
jogszabályszerű a zárt ülés megtartása. A titkos szavazást egyszerű többséggel lehet

és elnökhelyettes

megválasáásáról.

elrendelni.
2

módosította a

l}Dall.

(IY.27,)llatározat

4

5) A titkos
vá|asrt

szavazás lebonyolításara a képviselő-testület 2 tagű szavazatszámláló

aÁgai közül,

6) A titkos szavazás szavaző|ap
7) A szavazatszám!álő bizottság

bizottságot

és urna igénybevételével történik,

a szavazatokat, megállapitja az érvényesés
érvénytelen szav azatok számáft , a szav azás eredményét,maj d a szav azás eredményéről a
bizottság elnöke ájékoúatja a képviselö-testületet.
8) A titkos szavazásrőlkülön jegyzökönyv készül, amely tartalmazza:
aszavazás helyét, idejét,
a szayazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisáségét,
a szavuás során felmerült egyéb lényeges körülményeket,
a szayazás eredményét,
a jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzőkönywezető irja alá.
9) A zártülésen hozotthatározatot a nyilvános ülésen ismertetni kell,
10) Név szerinti szavazástrendelhet el az ülésvezető aképviselő-testület brármely tagja kérelmére.
A kérdésbena képviselő-testiilet vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
1 1) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy az elnök ábécésorrendben felolvassa az ülésen
jelen lévő képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor,,igen"-nel, ,,nem"-mel vagy
összeszámolja

-

,,tartózkodom" ny i l atko zattal szav aznak.

12)

A névszerinti szavazást mindig kötelező
j egyzőkönyvhöz
kell csatolni.

a

jegyzőkönyvben

rögzíteni.

A

szavazási névsort a

5.

A képviselő-testüIet határozatai

1)

A képviselő-testület döntéseit határozati formában bozza meg.

2)
3)

Egyszerű többségű szavazati arány esetén a jelenlévő képviselö többségének trámogató

Ahatározatok egyszerű vagy minösített többségri szavazati arányt igényelnek,
szavazata szükséges.

4)

Minősített többségű szaryazati arány esetén valamennyi képviselő többségének támogató
szavazata szükséges. A minősített szavazái arány tehétt legalább 2 önkormányzati képviselő

trámogató szav azatát jelenti.
5) Minősített többségű szavazati arrány szükséges:

-

kötelezettségvállalástjelentő döntésekhez,
a szervezeti és működési szabályzatelfogadásához és módositásához,
az együttműködési megállapodás elfogadásához és módosításához,
az elnök és elnökhelyettes megválasztásához,
intézményalapításához,
költségvetési és zárszámadási határozatok elfogadásához.
a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség
ünnepeiről,
vagyonleltaráról, törzsvagyona köréről és a tulajdoaátképező, vagy az állam, helyi
önkormányzat, vagy más nemzetiségi önkormányzat általhasználatába adott vagyon
(vagyon el emek) használatának szab ály air ől,
gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, étalakiásárő!, vagy az
ezekben való részvételröl,
önkormányzati társulás létrehozásárólvagy társuláshoz való csatlakozástől,
feladat- és hatáskör átvételéről.
6) A képviselŐ-testiileti határozatokról az önkorményzati hivatal anaptári év elejétől kezdődően
sorszám szerinti nyilvántartást vezet.
7) A képviselő-testiilet haíározatai a jegyzőkönyv részekéntmegtalálhatóak a települési honlap
roma nemzeti ségi önkormányzat jegyzókönyvei részében.
8) A képviselÖ-testületjogszabály szerinti közzétételi kötelezettségeinek is a települési honlapon
(www.izsofalva.hu) történő megjelentetéssel tesz eleget.
a

-

-

6.
1)

A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülésvezető gondoskodik. Ennek során:
- Figyelmeúeti azt ahozzászőlót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz
nem illő, sértő kifejezéseket használ.
- Ismételt figyelmeáetést követően megvonhatj aabozzászólótól a szót.

-

2)
3)

A tanácskozás rendjének fenntartása

A

A

Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselő-testiilet tagéútoz,illetve a képviselő-

testület üléséhez méltatlan magatar&íst tanúsít.
képviselő-testiilet tagia még rendbonüás esetén sem utasíthatőki azülésről.

nyilvános ülésen megjelent választópolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el" A
tanácskozás rendjének megzavarása esetén az elnök rendre utasíthatja a rendzavarőt,
ismétlődő rendzavarás esetén pedigaz érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.
4) Az elnöknek a rendfenntartás érdekébentett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitéha szállni nem lehet.
7. Jegyzőkönyv

A

képviselő-testület üléséről az önkormányzrtihivatal az ülésen rögzített hanganyag atapján
készítjegyzőkönyvet.
2) A jegyzőkönyvet az elnök és a képviselő-testület által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő irja alá"
3) A jegyzőkönyvet az Önkormányzati Hivatal segítségénekigénybevételével,a 15 napos
határidőn belül az elnök elektronikusan továbbítja aB-A-Z, Megyei Kormányhivatalnak.
1)

érdekében az ülésekról
ülésról lrészült jegyzókönyv közokirat, a közhitelesség biztosítása
olyan módon, hogy azazokirat
készült jegyzőkölryvek oldalait zsinórral ,rtik.ég., összefúzni

4) Az

sérelme nélkiil ne legven rnegborrtlrató,

jegyzókörryvei az önkormányzati
5) A nemzetiségi oníármány"zat nyílt üléseiról szólő
jegYzőkÖnYvei részben
önkormányzat
Hivatalban, illetve a települési lroniap roma nelnzetiségi
megtekinthetóek.

V. fejezet
Elnök

1)

A

és eInökhelyettes

elnököt
képviseló_testület t,tyílíszavazással társadalrni megbízaíásű

választ,

Az

elnök

tanácskozási.ioggur,és,tves,atelepülósiönkormányzatképviseló.testületénekülésén.

2) Az

_
_
_
_
-

elnök testület rnűködésével összefiiggö

feladatai:

nevében,
képviseli a rremzetiségi ánkormányzatot,nyilatkozhat a testület
készÜlt jegYzókÖnYvet,
ülésrÖl
önkormányzati
megküldi a kormányhivatalrrak u,,,",r,r"iirógi
jegyzójével"
a települési
kapcso|atot taft fenn a telepiilési onkormán|zat polgármesterével,
önkormányzati b izottság elnökével,
az ehhez szükséges tárgyi és
szervezia nemzetiségi ónkorrnányzat munkáját. gondoskodik
személyi feltételekról,
az önkormányzati
gorrdoskodik a települési önkormányzattal való .jó együttműködésről,
és a civil
szervekkel
áilamigazgatási
hivatal közreműködésének ig.nfie.e.ol, u"
szervezetekkel való kapcsolattartásró1,
dönt aráátruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben,

testület megbízatásának
3) A képviseló_testület a saját tagjai közül rryílt szavazássa| aelnökhelyettest
választ, Az
segítésére
időtartanrára _ az elnöke hólyettesítesére, munÉájának

Az elnök akadálYoztatása, vagY a
elrröklreiyettes az elnök iráriyításával látja el feladatait,
elrrökhelyettes látja el,
tisztség ideiglenes betöltetlerriége esetén á f.ludutuit az
VI. fejezet
ányzat kapcsolatai
önkorm
A nemzetiségi

egyiittműködik és hivatalos
A nemzetiségi önkormányzat feladatai megvalósítása érdekében
kapcsolatot tart fent:

_
_
_

Izsófalva

N agyközsé g örrkormá ny zatának

Képvi seló_testiiletével,

B-A-Z.Megyei Kormárrylrivatallal"
országos
Magyarorriágon a roma nelnzetiség rnás települési, megyei és
önkormar"ryzaíaivalr,
Magyaro r szágí Romák Országos Önkorrnárry zatáv a|,
játszó társadalmi szervezetekkel,
lrelyi roilla nemzetiségi hagyonrányápolás területén szerepet
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VII. fejezet
Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat működésen
a személyi -tárgd feltételek biztosítása
Izsófalva Nagyközség Önkormínyzatának Képviselő-testülete a rendelkezéséreállÓ anYagi
eszközök arányábanbiáosítja - az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belÜl
az1zsőfalva Roma Nemzetiségi Önkorminyzatrészérea működéséhez sziikséges feltételeket,
azalábbiak szerint:
Az önkormanyzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek
lebonyolításához szi,ikséges helyiséget azlzső M. u. 64. szá,rrrr alatti épületben, illetve
közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Művelődési Haz tanácstermét. Az ÖnkormanYzat
továbbá lehetővé teszí a Nemzetiségi Önkormanyzat tészéreaz önkormányzati
intézményekben a rendezvónyeinek ingyenes megszervezését. A teremhasznáIatot
minden hónapbarr előre kell egyeztetnie az elnöknek azíntézményvezetőjével, vagY a
jegyzővel.
A képviseló-testület az önkorményzati hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi
önkormanyzat kétésénekmegfelelően a postai, kézbesítési,gépelési,sokszorosítási
feladatok ellátását és az ezzeljáró költségek viselését,a Nemzetiségi Önkormrányzat

-

-

-

-

működéséhez szüksóges targyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormínyzatképviselő-testiileti ülésein, közmeghallgatásan
és az

- A

a

jegyző

ÖnkormtnyzatiHivatal témafelelősei résá vesznek.

Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kaPcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző az Önkormanyzati Hivatal

_

gazdáIkodásiosztályánkeresztülbiztosítja.
A Nemzetiségi Önkorményzat üléseinek elókószítését(meghívók, elŐterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése,sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
j e gy ző az Önkorm ány zatí H ivatalan kere sáül biáo sítj a.

Ahhoz, hogy az önkormányzat és a jegyző, illetve az Önk9rmanyz1ti Hivatal fenti, és j.elen
eeyüttmúkódés szerinti vaíamennyi-köielezettségeit teljesíteni tudja a Roma Nemzetiségi
ölikormányzat elnökének szoros együttmúködése, iránymutatása sztikséges.

vilI.

zárő rendelkezések
Ez a Szervezeti és működési szabályzat

íW§

Izsófalva, 2014. november 24.

Jelen szervezeti és működési
Képviseló-testi,ilete a 3 l20

t4 .

(XI. 24.

napján lép hatályba.

)

- Jz-c.l.t...ll.,

- "{/_* (__

\

Lakatos Antalné
elnök

vai Roma Nemzetiségi

haár ozatáv al fogadott el.

Önkormányzatának

AzSZMSZmódosítását a Képviselő-testiilet a10l20I5. (I\I.27.)hatÍrozaával fogadta el.

SZMSZ

1. számú függeléke

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkorrrrányzat Képviselö-testületének tagiai:

1.
2.
3

"

Lakatos Antalrré Elnök
Ruszó Istvánrré elnökhelyettes
Demeter Ferencné képviselő
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