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a Roma Nemzetis6gi

RNO hat6r ozata

OnkormdnyzatSaj6kaza Szervezeti 6s Miikiid6si Szabrflyzatir6l

A

Roma Nemzetis6gi Onkorminyzat Saj6kaza K6pvisel6-testiilet a nemzetisdgek jogair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXD(. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) ll3. $ a) pontj6ban kapott
felhatalmaz6s alapj6n az alilbbi Szervezeti 6s Mrikddd si Szabillyzatot alkotja:-

t. Altalanos rendelkez6sek
I'1. A nemzetis6gi dnkormrinyzathivat*s megnevez6se: Roma Nemzetis6gi Onkorminyzat
Saj6kaza (a tovrlbbiakban : Nemzetis6gi Onkormanyzat).
| .2.

A Nemzetisdgi Onkonnany zat szdrrhely e: 37 20 Saj 6kaza, pet6fi u. 2.

1.3.

A Nemzetis6gi Onkonnrlnyzat mrikdd6si teriilete Saj6kaza krizs6g klzigazgat6si tertilete.

1

.4. A Nemzetis6gi Onkonnan yzat t6rzsk6nyvi azonosit6 sz6ma:7

1

.

5. A Nemzetis6gi Onkonnrin y zat ad6szitma: | 57

1.6.

g7 3

4l

87 3 4 | - I -0 5

A Nemzetis6gi Onkonnrinyzat KSH statisztikai sz6mjele:15 787341-8411-371-05

1.7. ANemzetis6gi Onkonndnyzatperuforgalmi szitmlaszitma:55400211-11043175
1.8;

A Nemzetis6gi Onkonninyzatbllyegzlje: kOr alakri form6ban ,,Roma Nemzetis6gi

Onkormrinyz at S aj 6kaza"

.

2. A Nemzetis6gi Onkormrlnyzat jog6ll6sa, feladat- 6s hat6sk0rei
2.1 .

A Nemzetis6gi Onkonrnrin

y zat j o gi szem6ly.

2.2. A nemzetisdgi Onkormrlnyzati feladat- 6s hat6skdrdk a Nemzetis6gi Onkormfunyzat
k6pvisel6-testtilet6t (a tovrilbbiakban: K6pvisel6-testtilet) illetik meg.
2.3. A K6pvisel6-testtilet tagjainak szitma;

tartalmazza.

4 fis,tagJainak n6vsorifi ezenhattrozat l. fliggel6ke

2.4. ANemzetis6gi Onkorm inyzatot az elncik k6pviseli.
2.5. ANemzetis6gi Onkormdnyzat k<itelez6 feladat2.6.

A

6s hat6skcir6t az

Njtv. dllapitjameg.

Nemzetis6gi Onkorminyzat a rendelkez6sre 6116 foniisok keretei kcizdtt cinkdnt is
v6llalhatj a krizfeladat ell6tds6t.

A Nemzetis6gi

Onkormanyzat alaptev6kenys6g6nek kormanyzati frrnkci6k szerinti
besorol6sa: 0l I140 Orsz6gos 6s helyi nemzetis6gi dnkormanyzatokigazgatdsi tev6kenys6ge.

2.7.

2.8. A K6pvisel6-testiilet a feladat- 6s hatrlskdr6t az eln6ke ifiruhdzhatja, az Stnthtnotl
hat6skdr tekintet6ben utasit6st adhat a hat6sk0r gyakorl6s6hoz,6s e hat6sk0rt visszavonhatja.
Azfitnthinott hat6skdr tovdbb nem ruhiizhat6 6t.
3.

A K6pvisel6-testiilet til6sei

3.1. A K6pvisel6-testiilet alakul6 6s rendes iil6st tart, valamint rendkivtili til6st tarthat.

3.2. A K6pvisel6-testiilet els6sorban a Saj6kazai Polgdrmesteri Hivatal tan6cskoz6 term6ben
tartja iil6seit, az iil6s indokolt esetben m6s helyszinen is megtarthat6.

K6pviselo-testtilet alakul6 til6s6t Saj6kaza Kdzs6g Helyi Vdlaszt6si Bizotts6grinak
elndke hivja rissze a villasztdst kovet6 tizentit napon beltili idopontra. Az alakul6 iil6st a
jelenl6v6 legid6sebb nemzetis6gi rinkorminyzati k6pvisel6 mint korelndk vezeti a
Nemzetis6gi Onkormanyzat elndk6nek megv6lasztitsitig.

3.3

A

rendes 6s rendkiviili til6seit az elnok hivja 6ssze. Akad6lyoAaths
eset6n a K6pvisel6-testiilet iil6s6nek 6sszehiv6s ina az elnclkhelyettes j ogosult.

3.4.

A K6pvisel6-testiilet

3.5. A K6pvisel6-testtilet munkaterve alapjan 6vente legal6bb 4 rendes ii16st tart.

3.6. A K6pvisel6-testtilet rendkivtili til6s6t 6ssze kell hivni harom nemzetis6gi onkormanyzati
kdpvisel6, vagy Borsod-Abaij-Zemplln Megyei Kormanyhivatal kezdem6nyez6s6re,
amennyiben az inditv6ny tartalmazza a testtileti i.il6s dsszehiv6sanak indok6t, napirendj6t,
pontos id6pontj6t 6s helyszinet. Az elncik 15 munkanapon beliil koteles a rendkiviili iil6st
6sszehivni.
4. A K6pvisel6-testfilet iil6seinek osszehiv6sa

4.1. Aziil6s cisszehiv6sa irrisbeli meghiv6val 6s az iil6sek anyagainak megkiild6s6vel tort6nik,
melyet rigy kell megkiildeni, hogy az ameghivottak a rendes iil6s el6tt 3 nappal, rendkivi.ili
i.i16s el6tt 1 nappal megkapjrik. Ett6l elt6rni csak az elncik engeddly6vel lehet.
4.2. A meghiv6nak tartalmazni kell :
4.2.1. az iil6s min6sit6s6t (rendes i.il6s, rendkiviili iil6s),

4.2.2.a2 til6s hely6t, napjit, kezd6si id6pontj6t,
4.2.3. a javasolt napirendi pontokat, az el6terjeszt6k nev6t,
4.2.4. az iil6st 6sszehiv6 alfiirdsit.

4.3. AK6pvisel6-testiilet til6seire meg kell hivni:
4.3.I. a kdpvisel6-testiilet tagait,
4.3 .2. Saj 6kaza Kcizs6g polg6rmester6t,

4.3.3. Saj6kaza Kdzs6g Jegyzoiet vagy annak megbizottjilt,
4.3.4. akinek jelenl6t6t jogszab6ly kdtelez6v6 teszi,
4.3.5. akiket az elndk indokoltnak tart.
4.4 Az eges napirendi pontokhoz meghivottak r6sz6re ir6sos el6terjeszt6st csak azon

napirendi ponthoz

kell megkiildeni, amelyikhez

meghiv6suk kapcsol6dik. A

K6pvisel6-testiilet z6rt iil6seire sz6l6 ir6sos el6terjeszt6seket kizar6lag azok r6sz6re
lehet megktildeni, akik a z6rt til6sen r6szt vehetnek.
5. A Kdpviseld-testtilet iil6seinek nyilv6nosshga, az6rt iil6sre vonatkoz6 rendelkez6sek

A

K6pvisel6-testtilet fil6seinek nyilv6nosshgdra es
iranyad6ak.

5.1.

A

zirt

iil6seire az

-

egyszeni tdbbs6ggel
K6pvisel<i-testiilet esetenk6nt
me gad6srir6l az iil6sen hallgat6k6nt me gi elenteknek.

5.2.

6.

-

dcint

Njtv. eloithsai

a

az

hozzhsz6l6si jog

A K6pviselo-testiilet munkaterve

A K6pvisel6-testiilet 6ves munkatervet kdszit, melynek el6k6szit6s6rol, dssze6llit6s6r6l 6s
a K6pvis-el6-testiilet el6 terjeszt6s6r6l az elndk gondoskodik, az elnokhelyettest6l, a
K6pvisel6-testiilert tagjait6l, 6s Saj6kaza Kdzs6g Jegyz6j6tol k6rt javaslatok alapjan.
6.1.

7. A K6pviselo-testiilet iil6s6nek napirendj e

7.1. AK{pvisel6-testiilet rendes iil6s6nek napirendj6re 6s azok sorrendj6re az elndk a
meghiv6ban tesz i avaslatot.

i .2. Ameghiv6bam nem szerepl6 napirendi javaslat napirendre

va16

felv6tel&e az elnOk az

iil6s megnyit6s6t k6vet6en tesz javaslatot.
7.3. A napirendre tdrt6n6 felv6telrol, a v6gleges napirend elfogad6s6r6l a K6pvisel6-testiilet
egyszeni tcibbs6ggel dtint.
8.

A K6pvisel6-testiilet til6s6nek vezet6se,

az iil6s menete

8.1. A K{pvisel6-testiilet til6s6t az elndk, akadillyoztat6sa eset6n az elndkhelyettes vezeti.

8.2. Azelndk til6s vezet6s6vel kapcsolatos feladatai:
8.2.1. megnyitja az ti16st, meg6llapitj aahathrozatk6pess6get 6s folyamatosan
figyelemrnel kis6ri azt,
8.2.2. napirendi pontonk6nt megnyitja 6s berekeszti avitht,
8.2.3. meg6llapitja a felsz6lal6sra jelentkez6k sorrendj6t, s megadja asz6t,
8.2.4. figyelmezteti azt ahozzisz6l6t, aki eltdr a targyt6l vagy m6sokat sdrt6
me gfo g alm azdst haszn6l,
8.2-5. megvonhatj a a sz6t att6l, aki a kor6bbi figyelmeztet6s ellen6re sem atilrgyalt
tdrmar6l besz6l,
8 .2.6 . elrendeli a szav azisl me 96l I api tj a a szav az6s ere dm6ny6t,
8.2.7 . a szzavazhs eredmdny6nek meg6llapit6sa ut6n a ddnt6s sz6 szerinti elmond6s6val
kihirdeti ia. hathr ozatot,
8.2.8. b6rmikor felsz6lalhat a testiilet til6s6n,
8.2.9. fig'yelmezteti aziil6st rendj6tmegzavar6kat arend helyreilllitdsa 6rdekdben,
8.2.10. berekeszti az til6st.

A nemzetis6gi Onkormanyzati k6pvisel6 az iil6s b6rmely
tehet. Ez alatt az iil6s vezet6s6vel, rendj6vel osszefiigg6
8.3.

6rdemben nem 6rint6

-

szakaszilban iigyrendi javaslatot

- a ttrgyalt napirendi pontot

eljrir6si k6rd6sekre vonatkoz6 javaslatot kell 6rteni.

8.4. Ha a napirendi ponthoz tObb felsz6lal6 nincs, az elnrik a vitttt lezitrla. A vita lezixitsirt
b6rmelyik k6pviselo javasolhatja, e k6rd6sben a K6pvisel6-testiilet felsz6lal6s 6s vita n6lkiil
egyszerii t0bbs6ggel drint.
9. Ddntdshozatal
9.1. A K6pvisel6-testiilet ddnt6seit hatixozati formfban hozza.

9.2. Az elndk a napirendi pont soriln el6terjesztett 6s a vit6ban elhangzott konkrdt hatdrozati
avaslatokat e gyenk6nt bocs6tj a szav az6sr a.

j

9.3. El6sziir a m6dosit6 inditvrinyokat, a kieg6szit6 javaslatokat kell szavaz6sra bocs6tani,
vdgiil a m6dosft6 inditvrinyokkal, kieg6szit6sekkel korrig6lt hathrozati-javaslatot kell
megszavaztatni.

9.4. Ha egy hatarozati javaslat tdbb rdszb6l 6ll, azt az elndk rdszenk6nt

is

szavazhsra

bocs6thatja.

9.5. Ha az el6teqeszt6s tcibb hatixozati javaslatot tartalmaz, akkor az elntik a hatdrozati
j avaslatokat egyben is szav azdsra bocs6thatj a.
9.6. A K6pvisel6-testiilet ddnt6shozatal6b6l kizixhat6 az, akit vagy akinekhozzdtarloz6iflt az
iigy szem6lyesen 6rinti. A k6pvisel6 kdteles bejelenteni a szem6lyes 6rintetts6g6t. A kizar6sr6l
az erintett k6pvisel6 kezdem6nyez6s6re vagy b6rmely m6s nemzetisdgi dnkormanyzati
k6pvisel6 javaslatira a K6pvisel6-testtilet ddnt. A kizart k6pviselo a hatdrozatk6pess6g
szempontj 6b6l j elenl6v6nek minosiil.

9.7. A9.6. pont szerinti szab6lyok nem alkalmazhat6ak

a nemzetis6gi

cinkormtnyzat

elndkdnek, elndkhelyettes6nek me gv6laszt 6shra.
9.8. A hatirozathozataha z

Njtv. el6ir6sai azirinyad6ak.

9.9. Min6sitett t0bbs6g sztiks6ges az Njtv.-ben meghatrlrozottakon tril:
9.9.1. a hat6skdrdk iltnthazdsilhoz 6s visszavon6s6hoz,
9.9.2. z6rt iil6s elrendel6s6hez.

9.10. A K6pvisel6-testiilet 6ltal hozott hatirozatjeldl6se: ,,Roma Nemzetis6gi Onkormfnyzat
Saj6kaza sorsziirn/6vszln arab szilmmal (...) hatarozata 6s a hatirozat cime". A sorsz6mot
naptriri 6venk6nt l-gyel kezd6do arab sz6mmal folyamatosan kell jeliilni. A zar6jelben
felttintetett d6tum ahatinozat meghozatahnak az id6pontja - h6napja r6mai sz6mmal, napja
arab szdmmal-.

9.1l. A Kdpvisel6-testtilet iitalhozotthathrozatokat
teszikdzze.

a Polg6rmesteri

Hivatal hirdet6tribl6jan

10. Aszavaz6s m6dja
10.1. A szavazfus nyilt vagy az Njtv. el6ir6sai alapjm titkos lehet.
el6ir6sai alapjrin ndv szerinti is lehet.

A nyilt szavaz6s az Njtv.

10.2. Szavazni szem6lyesen kell.
10.3.

A nyilt

szavaz6s k6zfeltart6ssal tdrt6nik.

10.4. Szavazati jog gyakorl6srinak az min6siil, ha a jelenl6v6 k6pvisel6 ,,igen"-nel vagy
,,nem"-mel szavaz, illetve,,tart6zkodik".
10.5. A hattrozatijavaslatokat pozitiv ddnt6sk6nt kell feltenni.
10.6. A szavazatok dsszesz6mol6s6r6l az elndk gondoskodik. Ha a szavazds eredmdnye fe161
k6ts6g meriil fel, vagy valamelyik k6pvisel6 k&i, az elndk kdteles a szavazdst megism6telni.

10.7. A n6v szerinti szavazds eset6n az elndk ABC sorrendben felolvassa a k6pvisel6k
n6vsor6t. A k6pvisel6k fel6llva ,,igen", ,,nem","tart6zkod6s" nyilatkozattal szavaznak. Az
elndk az ABC sorrend szerint szavn. Az elndk a szavazatot a n6vsoron felti,inteti, a
szavazatokat O,sszeszdmolja 6s a szavazis eredm6ny6t kihirdeti. A kiildn hitelesitett n6vsort a
jegyz6kiinyvhdz kell csatolni.
10.8. A titkos szavazhs borit6kba helyezett szavaz6lapon, szavaz6fiilke, urna ig6nybev6tel6vel
tOrtdnik.

10.9. A szavazhst a K6pvisel6-testi.ilet 6ltal esetenk6nt v6lasztott
bizotts6g bonyolitja.

2 tagf

szavazatszlrriill6

10.10. Erv6nyesr:n szavazni csak a szavaz6lapon szerepl6 jelcilt(ek)re vagy
villtozatok,ra lehet. A szavazilshoz tollat kell haszn6lni.

dcint6si

10.11. lgen szavazatnak a jekilt(ek) nev6nek, illetve a ddntdsi alternativrlnak a meghagyilsa,
ellenszavazatnak pedig a jel6lt(ek) nev6nek, illetve dtint6si alternativiinakazdthttzhsaszfumit.
10.12. Erv6nytele n a szav azat:
10.12.1. ha nem hivatalos -bllyegzolenyomat n6lkiili
| 0 . I2.2. ha ceruzdval td ltdtt6k ki a szav az6 I apot,

-

szavaz6lapon adtiik le,

10.12.3. hLd nom lehet k6ts6get kizin6an meg6llapitani, hogy a k6pvisel6 kire vagy
milyen ddnt6sre szavazott, vagy
10.12.4. lrd d szavaz6 k6pvisel6 a megv6laszthat6n6l tdbb jeldlt nev6t vagy tdbb
d6nt6si v illtozatot jel6l meg a szav az6lapon.
10.13. A titkos szavazhsr6l kiildn jegyz6kdnyv k6sziil.
10.14. A jegyz6k,bnyvnek tartalmaznia kell:
10.14.1. aszavazhs hely6t 6s idopontj6t,
I 0 . I 4 .2 . a szav azds s ordn ho zott hathr ozatokat, fo nto sab b
I 0. I 4.3. a szavazils eredm6nvdt.

es

em6nyeket,

10.15. A jegyzSkonyvet abizottsfugtagiai 6s a jegyz6krinywezeto

i46kal6.

10.16. Aszavaz6lap 6tv6tel6t a k6pvisel6 a k6pvisel6i n6vjegyzdkalilirdsdvaligazolia.
1

11.1.

A

1. Jegyz6kdnyv

K6pvisel6-testiilet til6seirril jegyz6kdnyvet

kell

k6sziteni, mely az Njtv-ben

meghatitrozottakattartalmazza.
11.2. A jegyz6kdnyvhdz csatolni kell:

ll.2.l.

ameghiv6t,

11.2.2. a jelenl6ti ivet,
11.2.3. a n6v szerinti szavazhsr6l kdsztilt n6vsort,
1I.2.4. a titkos szavazhsr6l k6sziilt jegyz6kdnyvet,
1 | .2.5. az eskiiokm6nyt.
I

1.3.

K6pvisel6-testiilet til6seir6l k6sziilt el6terjeszt6sek 6s

A

me gtekinthet6 s6 g6re az Nj

jegyz6kdnyvek

tv. rendelkez6 seit kell alkalmazn|
12. Kdzmeghallgat6s

I2.l . A K6pvisel6 -te stiilet 6vente e gyszer

k0zme ghall gat6st tart.

12.2. Akdzmeghallgat6s id6pontj6t, napirendj6t legaldbb 14 nappal el6tt meg kell hirdetni, az
el6terj eszt6st a lako s s6 g 6ltal megi smerhet6v6 kell tenni.
12.3. A kdzmeghallgatdson elhangzott k6rd6sekre lehet6leg azownl v6laszolni kell. Ha ez
nem lehets6ges, akkor 15 napon beltil irdsban villaszt kell adni.
12.4. A kdzmeghallgat6son a r6sztvev6knek tanScskoz6si joguk van, egyebekben az iil6s
vezet6s6re, a tan6cskozhs rcndjlre a k6pvisel6-testiilet iil6seire vonatkoz6 szab6lyokat kell
alkalmazni.
13.

A nemzetis6gi onkormanyzati k6pvise16 jog6ll6sa, jogai

6s kdtelezettsdgei

13.1. A nemzetis6gi tinkormanyzati k6pvisel6 jog6ll6sira az Alaptdrv6ny, az Njtv. elofuilsai az

irlnyad6ak.
13.2. Minden nemzetis6gi dnkorminyzatik6pvisel6 jogai 6s kotelezetts6gei azonosak.

13.3.

A

nemzetis6gi onkormanyzati k6pvisel6 jogaira 6s ktitelezetts6geire az Njtv.

rendelkez6sei az iranyad6ak.

13.4,

A

K6pvisel6-testiilet

a

nemzetis6gi dnkormhnyzati k6pvisel6nek tiszteletdijat,

term6szetbeni juttat6st nem 6llapit meg.

14. A Nemzetis6gi onkorminyzat eln6ke, eln6khelyettese

K6pvisel6-testtilet a tagiai kdziil, t6rsadalmi megbizatilsri elndk<it v6laszt. A
K6pvisel6-testtilet az eln6k helyettisitds6re, munk6janak segit6s6re trirsadalmi megbizathsi
elndkhelyettest viilaszt.

14.1.

A

14.2. Azelniik 6s az elndkhelyettes jog6ll6sara az Njtv. el6ir6sai azfuinyad6ak.
14.3. Az eln<ik 6s az elndkhelyettes jogaira 6s kdtelezettsdgeire az
iranyad6ak.

Njtv. rendelkez6sei

az

14.4. A K6pviselo-testtlet az elndk6nek, elndkhelyettes6nek tiszteletdijat, term6szetbeni
juttat6st nem 6llapit meg.
1

5. Vagyonnyilatkozat-t6teli ktitelezetts6g

15.1. A nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6i vagyonnyilatkozatot Viiradi M6rton elndk 6s
Lakatos G6bor elnOkhelyettes tartja nyilvdn, ellen6rzi, gondoskodik annak meg6rz6s6r6l,
kezel6s6r<il 6s visszaaddsar6l, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos, az Njtv.-ben szab6lyozot
elj 6r6st n6luk kell kezdem €ny ezni.
16.

A helyi <inkorminYzat

16.1. A Nemzetis6gi $nkormdnyzatnak a Njtv.-ben meghatirrozottak szerint Saj6kaza Kdzs6g
flnkorm6nyzatabiztositja az onkormanyzati mrikcid6s szem6lyi 6s targyi felt6teleit, tov6bb6

gondoskodik a mrikciddsiel kapcsolatos v6grehajt6si feladatok ell6t6sar6l, melynek r6szleteit a
Saj6kaza K0zs6g flnkormrlnyzathvalmegkdtdt egytittmrikdd6si meg6llapod6s tartalmazza.
|

17.1.

A

7

.

A Nemzeti

s6

gi Onkorm iny zat gazdas 6gi al apj ai

Nemzetis6gi Onkormanyzat gazdillkodilstra, vagyondta

az Njtv. 6s M

6llamh6z4art6sr6lsz6l6torv6nyrendelkez6seitkellalkalmazni.

Nemzetis6gi Onkorminyzat gazdillkodfusanak v6grehajt6 szerve a 16.1. pontban
figzitettegyiittmrikod6si meg6llapod6s alapj 6n a Saj 6kazai Polg6rmesteri Hivatal.

I7.2.

A

18. Zhr6 rendelkez6sek

18.1.

A Szervezeti

6s Mrikdd6si Szab6lyzat2015.6prilis 1. napjan l6p hat6lyba.

18.2. Hat6ly6t veszti a Roma Kisebbs6gi Onkorm6nyzat Saj6kaza Szewezeti 6s Mtikttd6si
Szabilly zatrlr6l sz6l6 3 /20 1 0. (XI. 1 0') hatarozat.

Saj6kaza,20l5. marcius

24.

,./ tt t2
Lbzf' jt: at -'Q'

