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Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat

Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi Onkormanyzatrlnak k6pvisel6testiilete a
Nemzeti 6s Etnikai Kisebbs6gek jogair6l sz6l6 1993.6vi LXXVII. T6rv6ny (tov6bbiakban
Nek. tv.) 25. $-6nak a) pontja alapjhn, az alibbi Szervezeti 6s Mrik6d6si Szab|lyzatot
(tov6bbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

I. f,'ejezet

Altalainos rendelkez6sek

l.l A Kisebbs6gi Onkormilnyzat a Nek. w.-ben meghat6rozott feladatok ellititsina,
ugyanezen tdrvdny alapj6n, a vfilasztisi elj6r6sr6l sz6l6 7997. dvi C. tv-ben
meghatiirozott eljilr6si rend szerint ldtrehozott, testiileti form6ban miik6d6, jogi
szem6lyis6ggel rendelkez6 szewezet, amely a Nek. tv-ben biztositott egy6ni 6s
kdzdssdgi jogok 6rv6nyesiil6se, a kisebbsdgekhez taroz6k 6rdekeinek kifejez6sre
juttatasa - kiildndsen az anyanyelv 6po16sa, 6rz6se 6s gyarapit|sa, toviibbii a
kisebbs6gek kultur6lis auton6mi6jrlnak a Kisebbsdgi Onkormdnyzat 6ltal tortdn6
megval6sit6sa 6s meg6rz6se - 6rdekdben a kisebbsdgekhez tartoz6k meghatrirozott
kdzszolgilltat6sokkal val6 ell6tas6val, ezen iigyek 6ndl16 vitel6vel 6s vagyoni felt6telek
megteremt6s6vel d'sszefiigg6 tigyek - a kisebbs6gi kdziigyek - intdzds6re j<itt l6tre

2.1 A Kisebbs6gi Onkormfnyzat

Neve: Debrecen Megyei Jogu Vdros Ndmet Kisebbsdgi Onkorminyzat

Sz6khelye: 4032 Debrecen, B6sz6rm6nyi irt 68.

Riividitett elnevez6se : NKO

Levelez6si cim: 4031 Debrecen, Derdk u. 141. IV/10.

Pecs6tjei:

a) kdrb6lyegz6: Debrecen Megyei Jogu V6ros Ndmet Kisebbsdgi Onkormanyzat
felirattal, kdz6pen Magyarorsz6g cimer6vel,

b) hosszrib6lyegz6: Debrecen Megyei Jogir V6ros Ndmet Kisebbsdgi Onkorm6nyzat
4032 Debrecen, Bdszdrm6nyi itt 68.

A b6lyegz6k lenyomatAt az SZMSZ 1. szdm melldklete harlalmazza.

3.1 A Kisebbs6gi Onkormanyzat jelk6peir6l, kitiintet6seir6l, valamint ezek odait6l6s6nek
feltdteleir6l 6s szab6lyair6l, tov6bb6 az |ltala k6pviselt kisebbsdgek helyi iinnepeir6l
kiildn hat6rozatot alkot.



II. fej ezet

Jogrilkisa

4.1 A kisebbs6gi dnkormdnyzat j ogi szem6ly.

5.1 A kisebbs6gi cinkormiinyzati jogok a kisebbs6ghez tartoz5 v|laszt6polgrirok
k6z6ss6g6t illetik meg, akik ezeket a jogaikat tdrv6nyben meghatarozott m6don,
viilasztott k6pvisel6ik ritjan gyakoroljrik.

Feladat 6s hatisktir

6.1 A kisebbsdgi dnkorm6nyzati feladat- 6s hat6skdr6k a kisebbs6gi dnkormdnyzat
testiilet6t illetik meg.

7.1 A kisebbs6gi dnkorm6nyzatot az elndk k6pviseli.

8.1 Kisebbsdgidnkorm6nyzatkdtelez6feladataikiiloncisen:

a) sajht kezdemdnyezds6re a helyi cinkorm6nyzat ftltal  trvhi.z,ott feladat- 6s hat6skcir
ell6t6sa,

b) sajit kezdem6nyez6sdre miis kisebbs6gi dnkormrinyzat iital tttnthhzott felada! ds
hat6skdr ell6t6sa.

9.1 A telepiil6si kisebbs6gi 6nkormanyzat saj6t hat6sk6rdbenhal rozza meg:

a) szervezete 6s mrik6d6se rdszletes szab lyait az alakul6 iildst kdvet6 3 h6napon
beliil,

b) a telepiil6si kisebbs6gi dnkormiinyzat nev6t, jelk6peit, kitiintetdseit, tovdbbd ezek
odaitdlds6nek feltdteleit ds szab'lyait,

4 az |ltalakdpviselt kisebbs6g helyi iinnepeit,
d) a tdrzsvagyon kcirdt, kiz6r6lagos rendelkezdse alatt iilo vagyona haszn|lalfnak

szabfllyait,
e) int6zm6ny alapiI6set, etvdtel6t 6s fenntart6s6t,
fl gazd6lkod6 6s m6s szervezet alapititsht vagy az ezekbenval5 rcszvetelt,
d dnkorm6nyzati t6rsul6s l6hehoz6sdt vagy t6rsul6shoz va16 csatlakoz6st,
h) p|lyAzatkiirdsAt,
I dsztdndij alapithsht,
j) a helyi 6nkorm6nyzat vagyon6n beliil rdszdre elkiildnitett vagyon haszn5latdt,
k) a helyi dnkorm6nyzat rendeletdben k61ts6gvet6s6t, zirszirmadLis6t, a telepiildsi

dnkormrinyzat 6ltal rendelkezdsdre bocs6tott forr6sok felhaszn616s6t,
/) mrieml6kei 6s eml6khelyeivddett6 nyilvrinitrlsrinakkezdemdnyezlsdl,
m rdszlvesz a helyi bir6s6gok iilndkeinek v6lasztitsirban.

l0.l A telepiil6si kisebbs6gi cinkorm6nyzat testiilete a feladat- 6s hat6skdr6t a szerveire
(elndk, bizotts6g), valamint tarsul sfu a Atruhiahatja.



ll,l A telepiildsi kisebbs6gi dnkorm6nyzat 6t nem ruh6zhat6 feladar 6s hatriskordben dont:

a) szewezeti 6s miikod6si szab|lyzatdnak megalkot6srlr6l vagy feliilvizsg|latix6l',
m6dosit6srir6l az alakul6 iil6st kdvet6 3 h6napon beliil,

b) kdlts6gvet6s6r6l , zirszhmadisix6l, a teleptil6si dnkorm6nyzat vagyon6n beliil a
r6sz6re elkiildnitett vagyon haszn6latar6l,

4 a helyi dnkorm inyzat altal rendelkezds6re bocs6tott forr6sok tervez6s6r6l 6s
fe1haszn6l6s616l,

d) int'zmdny alapit6s6r6l, 6tv6tel6r61, megsziintet6s6r6l, irtszewez'serol, intdzmdny
vezet6jdnek kinevez6s6r6l, felment6s6r6l,

e) a helyi dnkorm inyzatt6l vagy m6s kisebbs6gi 6nkorm6nyzatt6l 6tvett feladattal
kapcsolatos meg6llapod6s megkdt6s6r6l,

J) gazd6lkod6 szeryezel vagy m6s szervezet l6trehoz6s6r61, megsziintet6sdr6l ds az
ezekben val6 16szv6telr6l,

d dnkorm6nyzati tiirsul6s l6trehoz6sar6l ds az ilyen trirsul6shoz val6 csatlakoz6sr6l,
h) 6rdek-k6pviseleti szervhez tdrtdn6 csatlakoz6sr6l, kiilfttldi 6nkormiinyzattal, miis

szervezettel val6 egy0ttmr.ikdd6si meg6llapodris megktit6s6r6l,
r) elndkdnek, elndkhelyettes6nek megv6laszt6srir6l,
j) bizotts6g l6trehoziis iir61,
k) a tdrzsvagyona kdrdnek meghat6roz6shr6l,
/) aziilncikdkmegv6laszt6srir6l,
m) az olyan iigyben, amely a t6rv6ny szerint az 6t nem ruhrizhat6 hat6skdrdbe tartor.ik.

III. Fejezet

A kisebbs6gi iinkorminyzat testiilete

l2.l A testiilet tagjainak szdma 5 f6. (A k6pvisel6k ndvjegyz6k6t e Szab|lyzat 2- sz.
m e I I 6 kl e t e tartalmazza.)

A kisebbs6gi iinkormrinyzat bizottsiga

l3,l A telepiil6si kisebbsdgi dnkorm6nyzat testiilete bizotts6gokat hozhat ldtre. A bizotts6g
tagjainak legal6bb fele a telepi.il6si kisebbs6gi Snkorm6nyzat k6pvisel6je.

l4.t A bizottstlg mrikddds6re, hatarozatk6pessdgdre, ddnt6sho zatalira a telepill6si
kisebbs6gi dnkorm6nyzati testiilet mr.ikdd6sdnek, d6nt6sho zatal nak szab6lyait kell
megfelel6en alkalmazni.

IV, Fejezet

A testiilet miiktid6se

l5.l A kisebbsdgi 6nkorm6nyzat testiilete alakul6-, valamint rendes til6st, tovrlbb6
kdzmeghallgatist tart.



Alakul6 iil6s

16.l A megv6lasztott telepiildsi kisebbsdgi dnkormrinyzat testiiletdnek alakul6 iil6s6t a helyi
v6laszt6si bizotls g elndke hivja 6ssze.

l7.l Az alakul6 iil6st a legid6sebb telepiil6si kisebbs6gi dnkorm6nyzati k6pvisei6, mint
korelndk vezeti.

18./ Az alakul6 tildsen a helyi v6laszt6si bizotts6g elndke besz6mol a teleptildsi kisebbs6gi
dnkorm6nyzati kdpvisel6 v6laszt6s eredm6ny6r6l.

l9.l A megv6lasztott telepiil6si kisebbsdgi dnkorm6nyzati k6pvisel6 a Nek tv. 67.$-a
szerint eskiit tesz.

20.1 Az elndk ds az elndkhelyettes megvrilaszt6sa kdtelez6 napirendi pont az alakul6
iildsen. Az eln6k 6s az elndkhelyettes szem6lydre a testiilet b6rmely tagja javaslatot
tehet. Az elndk ds az elndkhelyettes szemdly6t az 5 megv6lasztott teleptil6si
kisebbs6gi cinkorm6nyzati kdpvisel6 tdbb, mint fel6nek igen szavazathval (min6sitett
tdbb s6 g) v |lasztj 6k me g.

Rendes iil6s

2l.l A testiilet iJllsdt az elnok hivja 6ssze 6s vezeti. A testiilet dves munkatervet kdszit,
melynek dssze6llitrls6r6l az elndk gondoskodik 6s terjeszti a testiilet eld.

22.1 A telepiil6si kisebbsdgi rinkormrinyzat kdpvisel6-testiilete 6vente legal6bb n6gy iil6st
tart. Az til6st 6ssze kell hivni a telepiil6si kisebbs6gi onkorm6nyzati k6pvisel6k t6bb,
mint egyharmad6nak (2 k6pvisel6nek) az inditv6nyrlra

A testiileti iil6s iisszehivrisa

23.1 A testiileti iildst a Kisebbsdgi Onkormanyzat elndke irdsbeli meghiv6val hivja 6ssze
rigy, hogy azt az il6st megel6z6en legk6s6bb 2 nappal k6zbesiti a meghivottak
tdszdre.

24.1 A meghivrlsnak tartalmazrua kell az iil6s hely6nek 6s napjrinak, kezd6si id6pontjrlnak,
tov6bbd a napirendi pontoknak a megjeldl6sdt (meghiv6), valamint a napirendi pontok
tirgyit k6pezb el6terjeszt6sek hat6rozati javaslatait is.

25.1 A telepiil6si kisebbs6gi dnkormilnyzat testiileti iil6s6re a jegyzot, tovitbbd azon
szem6lyeket akik jelenl6t6t jogszab6ly kotelez6vd teszi, meg kell hivni. A tovibbi
meghivottak k6'r6t az elndk hatiirozza meg.



Az iil6sek nyilvfnossiga

A testiilet iildse nyilv6nos. A testiilet z6rt ti16st tart a kovetkez6 iigyekben: vdlasztiis,
kinevez6s, felment6s, vezet6r megbiz s ad6sa, illet6leg visszavon6sa, fegyelmi eljrlrris
megindit6sa, fegyelmi biintet6s kiszab6sa 6s 6ll6sfoglallst ig6nyl6 szem6lyi iigy
tdrgyalisakor, ha az 6rintett a nyilviinos t6rgyal6sba nem egyezik bele, tov6bbii az
cisszefdrhetetlens6gi 6s a kitiintetdsi iigyekben, valamint ha tdrvdny az iigyet 6rint6en a
nyilviinoss6got kizarja. A testiilet z6rt iil6s tart6s6t rendelheti el, ha a nyilv6nos
tdrgyal{s iizleti 6rdeket s6rtene.

A tanricskoz6s rendje 6s a napirend

27,l A testiileti iil6s napirendj6re az elnok a meghiv6ban tesz javaslatot. A meghiv6 szerinti
napirend kieg6szit6s6re, halaszlitsina, t6r16s6re b6rmelyik k6pvise16 javaslatot tehet.

28.1 A testiiieti ij,l6,st az elndk, akad6lyoztatdsa esetdn pedig az elndkhelyettes vezeti. Az
elndk ds az elndkhelyettes egyiittes akadiiyoztat6sa, vagy tisztsdgiik betdltetlensdge
eset6re a testiilet iil6sdnek <isszehivisiira 6s vezet6sdre a testiilet a korelndkdt jeldli ki.
Az iil6s elndke gondoskodik a testiileti ii16s rendj6nek fenntart6s6r6l.

29.1 Az iil6st az elndk nyitja meg, majd meg6llapitja a hat&ozatk6pessdget.
Hatinozatkdptelens6g eset6n nem lehet til6st tartani. A hatitrozatk9pess6get az iil6s
Iartama alatt az egyes napirendi pontok6l sz6l6 hatiirozathozataln6l ellendrizni kell.

30./ A napirendre az elndk tesz javaslatot, melyet a testilet szavazitssal fogad el. Az elntik
a napirendi javaslat - meghiv6 szerinti - ir6sos tervezetdt sz6ban m6dosithatja az
iil6sen kiosztott hat{rozati javaslat(ok) napirendre vdtel6re s2616 javaslattal. A testiileti
iildsen kiosztott anyag tirgyalisara csak halaszt6st nem trir6 esetben, az el6te4eszto
rdvid sz6beli indokl6s6val keriilhet sor, ha a napirendre vdtelt a testiilet megszavazza.
A levezet6 elndk javaslatrira a testiilet j egyz6kdnyv hitelesitotv|laszt.

3l,l A napirend t6rgyallsrinak a menete a kdvetkez6:

a) Az el6terjeszt6 ismerteti a napirendi pont targy6t k6pez6 el6terjeszt6st, melyhez
kieg6szit6st tehet.

b) A testiilet bdrmely tagja k6rd6st tehet fel a napirenddel kapcsolatban az eloterjeszt6
fel6.

c) A k6pvisel6k a napirendhez kapcsol6d6an felsz6lalhatnak, Felsz6lal6sra az elndk adja
meg a sz6t a jelentkezds sorrendjdben. Ha a napirendi ponthoz t6bb felsz6lal6 nincs,
az elndk avittt lezfuja.

d) Ugyrendi k6rddsben brirmelyik k6pvisel6, brirmikor sz6t kdrhet.



A diint6shozatal szab6lyai

32.1 A telepiildsi kisebbs6gi dnkormrinyzat testiiletdnek ddnt6shozatal6b6l kiz 6rhat6 az, akit
vagy akinek hozzhtartoz6jht az ijgy szemllyesen 6rinti. A k6pvisel6 kdteles bejelenteni
a szemdlyes drintetts6get. A kizrir6sr6l az lrintetT kdpvisel6 kezdemdnyez6s6re vagy
b6rmely m6s telepiil6si kisebbs6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6 javaslat6.ra a testtilet ddnt.
A kiz{rt kdpvisel6 a hatitrozatkdpessdg szempontj6b6l jelenl6v6nek min6siil.
Hozzhtartozo: az egyenesdgi rokon 6s ennek h6zastrirsa, a testv6r, a hAzastitrs, az
6lettiirs.

33,1 A telepiil6si kisebbs6gi dnkormrinyzat testiilete akkor hatdrozatkdpes, ha az il1sen a
telepiil6si kisebbs6gi dnkorm6nyzati kdpvisel6k tdbb, mint a fele jelen van. A javaslat
elfogad6s6hoz a jelen l6v6 telepiil6si kisebbs6gi <inkormiinyzati kdpvisel6k tdbb, mint
a fel6nek igen szavazata sziiks6ges.

34.1 Min6sitett ( a megv6lasztott k6pvisel6k sziLmihoz viszonyitott) tdbbs6g sziiks6ges:

a) szewezeti 6s mtikdddsi szabilyzatinak megalkot6s6r6l vagy feliilvizsg|latfu6l,
m6dositiis616l,

b kdltsdgvet6s 6rol, z6rszitmadfls6r6l, a telepiildsi 6nkorm6nyzat vagyonan beliil a rdsz1re
elkiildnitett vagyon haszn6latdr6l,

c) a helyi dnkormdnyzat dltal rendelkez6sdre bocs6tott forr6sok tervezdsdr6l 6s
felhaszn6lisar6l,

d) intdzmlny alapitdLsin6l, 6tv6tel6r6l, megsziintet6s6r6l, irtszewezdslr6l, intdzmdny
vezet6j6nek kinev ezds1rol, felment6s6r6l,

e) a helyi 6nkorm6nyzatt6l vagy mils kisebbsdgi dnkorm6nyzatt6l 6tvett feladattal
kapcsolatos me96llapod6s me gk6tds616l,

fl gazd6lkod6 szelezet vagy m6s szervezet ldtrehozisrir6l, megsziintetdsdr6l 6s az
ezekben val6 16szv6telr6l,

g) onkormitnyzati t6rsul6s i6fehoz6sar6l 6s az ilyen t6rsul6shoz val6 csatlakoz6sr6l,
Z) 6rdek-k6pvis eleti szewhez tdrtdn6 csatlakoz6sr6l, kiilfttldi dnkorm6nyzattal, m6s

szervezettel val6 egyiittmrikdddsi meg6llapod6s megkot6s6r6l,
r) elndk6nek, elndkhelyettesdnek megviilasztds6r6l,
j ) bizotlsAg l6trehoz6s6r6l,
ft) a kisebbsdgi dnkormiinyzatot, mint tulajdonost megillet6 jogosults6gokr6l,
l) a totzsvagyona kcir6r6l, valamint a tdrzsvagyon korl6tozottan forgalomk6pes

trirgyair6l val6 rendelkez6s felt6teleinek me ghat6rozhs6r6l,
m) az ilndklk megv6lasrt6sir6l

sz6l6 dcint6sek m eghozatalithoz, tovdbb6

n) a kisebbsdgi dnkormiinyzat testiilete megbizat6s6nak lejrlrta el6tti feloszlat6s6hoz,
o) az elndk sorozatos t6rv6nys6rt6 tev6kenysdge miatti kereset inditflsilloz,
p) v agy on6v al v a16 gazdfllkodhsihoz,
r) egy6b , ebben a szabrily zatban meghatirozott iigyben, valamint

minden olyan iigyben amely a Nek. tv szerint a kisebbs6gi dnkormdnyzat 6t nem
nthfnhan hatiskdr6be 1'artozlk.



A testiilet diint6se

35.1 A testiilet ddntdsei a testiileti hatdrozatok
folyamatos sorsz6moziissal, valamint
meghatiLrozirsinal kell sz6mozni. A
dnkorm6nyzat hivatalos rcividit6s6t is.

A hatarozatokat naptari 6venkdnt kezd6d6
a drjnt6shozatal pontos d6tum6nak

sorsztimoziis tafialmazza a kisebbsdsi

36./ A testiilet a hat|rozatait nflt szavaz6ssal hozza. Titkos szavazhs csak a jelen
szab lyzat 29./ pontj ban meghat6rozott zitft nl6si targykdrben tarthat6. Az elnrik ndv
szerittr szavaz6st rendel el a jelen l6v6 kdpvisel6k tdbb, mint a feldnek
kezdemdnyezdsdre, valamint a k6pvisel6 testiilet megbizatdsiinak lejdrta el6tti
feloszl6sdnak kimond6sa iigydben.

37.1 A kisebbsdgi dnkorm6nyzat ahatArozatait oly m6don teszi k iizz6, hogy azok a
kisebbs6gi dnkorm6nyzat hivatalos helyisdgdben megtekinthet6k.

Kiizmeghallgatf s

38./ A telepiil6si kisebbs6gi 6nkorm6nyzat testiilete dvente legalibb egyszer
kdzmeghallgat6st tart, ahol a rdsztvev6k kctzdrdekii bejelent6st tehetnek, kdrddst,
vdlem6nlt, javaslatot fogalmazhatnak meg a kisebbs6gi dntormiinyzat munk6j6val,
valamint a kisebbsdgi k6ztgyek int6z6s6vel kapcsolatban.

39.1 A kdzmeghallgat6s dsszehivisdnak, hely6nek, napirendj6nek meghat6roziisa sordn,
valamint az iilds vezet6s6n6l a kisebbs6gi dnkormdnyzat rendes iildsdre vonatkoz6
szabdlyait kell alkalmazni, azzal az eltdr6,ssel, hogy a kozmeghallgatrisra sz6l6
meghiv6t az iil6st 2 nappal megel6z6en a kisebbs6gi rinkorm6nyzat hivatalos
helyisdg6ben tal6lhat6 hirdet6t6blin is k6zz! kell tenni.

A testiileti iil6s jegyz6kiinyve

40.1 A testiilet iil6sdr6l jegyz6kdnlvet kell kdsziteni. A jegyz6kdnyvet magyar nyelven kell
elk6sziteni.

41./ A jegyz6kcinyv tartalmazza a megjelent testiileti tagok 6s meghivottak nevet, a titrgyalt
napirendi pontokat, a tandcskoz6s ldnyegdt, a szavazls sz6mszerii eredmdnydt ds a
hozott dcint6seket.

42.1 A jegyz6k6nyv elk6szitdsdr6l az elndk gondoskodik. A jegyz6kcinlvet az elndk 6s a
testtilet 6ltal - a k6pvisel6k kdziil - kijeldlt jegyz6krinlv-hitelesit6 irja al6. A
jegyz6kdnyw hitelesit6 szemdlydre az elncik tesz javaslatot, mely elfogadils6r6l a
testiilet az iil6s megkezddsekor szavaz6ssal drjnt.

43.1 Az elndk a jegyz6kdnyvet az iil6st kdvet6 15 napon beliil megkiildi a helyi
dnkormrinyzat je gyz1jdnek, aki azI5 napon beliil megkiildi akozigazgatSsihivatalnak.



45.1

A telepiildsi kisebbs6gi dnkorm6nyzat testtileti iil6s6re k6sziilt el6terjesztdsek 6s
jegyz6kdnlvek - a zAtt iildsre k6sziilt el6terjeszt6sek 6s jegyz6k6nyvek kiv6tel6vel -

b6rki 61tal megtekinthet6ek.

A z6rt ii16sr6l kiildn jegyz6kdnyv k6sziil. A kiildn t<irv6ny szerinti kdzdrdekii adat ds a
k6z6rdekb6l nyilv6nos adat megismerdsdnek lehet6s6gdt zrlrt iil6s tartrisa esetdn is
biztositani kell. E jegyz6kdnlw k6szit6s6re egyebekben a nyilvinos iil6s
jegyz6kdnyvdre vonatkoz6 szab6lyok az irinyad6ak.

V. Fejezet

A k6pvisel6k jog6ll6sa

46.t A teleptil6si kisebbsdgi dnkormiinyzati kdpvisel6, mint a telepiildsi kisebbs6gi
dnkorm6nyzati testiilet6nek tagja, a kisebbsdgi iigyekben az adotl helyi kisebbs6g
6rdekeit k6pviseli. Rdszt vesz a telepiil6si kisebbs6gi 6nkorm6nyzat testiileti
ddnt6seinek el6k6szitds6ben, a ddnt6sben 6s a vdgrehajt6s megszervez6sdben.

47.1 A kisebbs6gi dnkormrinyzat tagiainak jogai 6s kdtelezetts6gei azonosak. Az eskti
let6tel6ig a telepiil6si kisebbsdgi dnkorm6nyzati k6pvisel6 ajogait nem gyakorolhatja.

48.1 A telepiildsi kisebbsdgi dnkorm6nyzati k6pvisel6t a testiileti munkaban val6
r€szvdtelhez sziiksdges id6tartamra munkahely6n fel kell menteni a munkav6gz6s al6l.

A k6pvisel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

4g.l A telepiil6si kisebbsdgi dnkormrinyzati k6pvisel6 megbizatisa, jogai 6s kcitelezetts6gei
a megv|laszthsflal keletkeznek, jogai 6s kdtelezettsdgei a megbizat s megszrinds6vel
szrinnek meg.

50./ A teleptildsi kisebbsdgi dnkormanyzati k6pvisel6

a) a teleptil6si kisebbsdgi dnkorm6nyzat testiileti iildsdn az e1n6kt6l, elndkhelyettest6l,
a bizotts6g elndk6t6l, a jegyzotll telepiil6si kisebbsdgi dnkorm6nyzati iigyben
felvil6gosit6st kdrhet, amelyre az iildsen sz6ban, illet6leg legk6s6bb 15 napon beliil
fr6sban drdemi v6laszt kell adni,
kdr6s6re irhsbeli hozzisz6l6s6t a iegyzokdnlvhdz kell mell6kelni, illet6leg k6r6s6re
v6lem6ny6t rdgziteni kell a jegyz6kdnyvben,
megbizhs alapj6n k6pviselheti a telepiil6si kisebbs6gi dnkorm6nyzat testiilet6t,
kdteles rdszt veruri a testiilet munk6i6ban.

b)

c)
d)



A k6pvisel6i me gbizatfls megsziin6se

5l.l A telepiil6si kisebbs6gi <inkorm6nyzati k6pvisel6 megbizatdsa megsziinik

a) a k6pvisel6-testiilet megbizat6srinak megszrindsdvel,
&) irdsbeli vagy a k6pvisel6-testiileti iil6s jegyz6kdnlv6be foglalt lemond6ssal,
c) a viiaszt6jog elveszt6sdvel,
d) az Ssszefdrhetetlens6g kimondds6val,
e) a telepiil6si kisebbs6gi dnkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek feloszlisdval,

feloszlat6s6val,
fl ha a telepiil6si kisebbsdgi dnkormiinyzati kdpvisel6 egy 6ven 6t nem vesz r6szt a

k6pvisel6+estiilet iildsdn.

52.1 A teleptil6si kisebbsdgi dnkormiinyzati kdpvisel6 megbizatdsa visszahiv6ssal nem
sziintethet6 mee

VI. Fejezet

A kisebbs6gi iinkormfnyzat elniike

Az alakul6 iil6sen a telepiildsi kisebbs6gi onlormdnyzat testiilete a tagjai kdziil
t6rsadalmi megbizatrisir elnokdt v6laszt, aki a helyi dnkorm6nyzat kdpvisel6-testi.ileti
ii16sdn tan6cskozisi joggal vesz r6szt.

Nem lehet a telepiildsi kisebbs6gi dnkorm6nyzat elnoke:

A kdzt6rsas6gi eln6k, az Alkotm6nybir6s 69 taga, az orsz6ggyiildsi biztos, az Allami
Sz6mvev6sz6k eln6ke, alelndke ds sziimvev6je, a Kormdny taga, az 6llamtitk6r, a
helyettes 6llamtitk6r, a k6zponti Allamigazgathsi szerv kdztisztviseldje, a f6v6rosi,
megyei kdzigazgat6si hivatal vezet6je 6s kdztisztvisel1je, a tertileti, helyi
|llanigazgathsi szervnek az a koztisztviseldje, akinek feladatkdr6be az adott telepiildsi
kisebbs6gi <inkorm6nyzatot drint6 iigyek tarroznak, 6s illet6kessdge a telepiil6si
(teriileti) kisebbsdgi cinkorm6nyzatra kiterjed, a teriiletileg illetdkes helyi
dnkorm6nyzat jegyz6je (fojegyz6je, krjrjegyz6je), a polg6rmesteri hivatal6nak
k<iztisztvisel6je, a bir6, iigy6sz, kdzjegyzo, bir6s6gi v6grehajt6, a fegyveres er6k,
rendvddelmi szervek hivat6sos 6llomriny[r tagia, a tertiletileg illet6kes teriiletfejleszt6si
tan6cs munkas zewezetdnek tagSa, az, aki ugyanann6l a teleptil6si kisebbsdgi
dntorm6nyzatniil a telepiil6si kisebbsdgi dnkormrinyzat 6ltal l6tesitett vagy fenntartott
intdzmlny, gazdasdgi trlrsas6g vezet6je, vezet6 tisztsdgvisel6je, aki a vezet6i
megbiz6st a telepiil6si kisebbs6gi 6nkorm6nyzatt6l kapta.

Az elndk az dsszef6rhetetlens6gi okot a megv6laszt6srit6l, illetve M
osszef6rhetetlensdgi ok felmerill6s6t6l sz6mitott 30 napon beliil koteles megsziintetni.
Ha az elndk a kdtelezetts6gdnek nem tett eleget, btirmelyik telepiil6si kisebbsdgi
dnkorm6nyzati k6pvisel6 indit\tiny ra a testiilet ddnt az 6sszefdrhetetlens6g

53./

54.1

Sf,./



kdrddsdben, indokolt esetben a hat|rozatlban kimondja az dsszeferhetetlensdg
fenn6l16s6t.

Az elniiki megbizatds megsziin6se

56.1 Az eln6k megbizat6sa megszrinik:

a) a kdpvisel6i megbizatiis megsziin6sdvel,
b) az elnlki tiszts6gnek a bir6s6g 6ltal tcirtdn6 megsziintetds6vel.

57.1 Az elndk megbizatiisa visszahiv6ssal nem szi.intethet6 mes.

A kisebbs6gi iinkormrinyzat elniikhelyettese

58./ Az eln6khelyettesre a megbiziis keletkezdsdt, az dsszeferhetetlensdget, valamrnt a
megbizris megszrinds6t tekintve az elndkre ir6nyad6 szab6lyokat kell megfelel6en
alkalmazni.

VII. F ejezet

A tiszteletdij

59.1 A telepi.il6si kisebbsdgi cinkormiinyzat testiilete az eindkdnek, elnrikhelyettesdnek,
tagjrinak, valamint az  lIala l6trehozott bizotts6g elndk6nek ds tagj6nak - a saj6t
krilts6gvet6se terh6re - tiszteletdijat illapithat meg.

A tiszteletdij m6rt6ke

60.1 A telepiil6si kisebbs6gi dnkorm6nyzat elndkdnek tiszteletdija nem lehet magasabb,
mint a kdztisztvisel6i illetmdnyalap hdromszorosa, elndkhelyettes esetdben nem drheti
el az elndk ftsz1re meg6llapitott cisszeget.

61./ Bizotts6g eln6ke, tagja eset6ben a tiszteletdij nem lehet magasabb a kisebbsdgi
6nkormrlnyzat elndke tiszteletdij 6nak 3}%-init.

62.1 A teleptildsi kisebbsdgi dnkorm6nyzati kdpvisel6 tiszteletdija nem lehet magasabb a
teleptildsi kisebbsdgi <inkorm6nyzat elndke tiszteletdij inak 25%-6n61.

63.1 Az elndk 6s az elndkhelyettes tiszteletdij6t a teleptildsi kisebbs6gi 6nkormiinyzat
k6pvisel6-testi.ilete kiildn hatrirozatban, dsszegszenien rillapitja meg.



65.t

Az elndk tiszteletdijat, m6s j6rand6s6got - a kdltsdgtdritds kiv6tel6vel - nem vehet fel a
kisebbs6gi dnkorm6nyzat 6ltal lftrehozott kdzalapitvrinyban, kdzhasznri tdrsasigban
v6gzett tev6kenys6gddrt.

Amennyiben a k6pvisel6 testiilet hat6rozattal meg6llapitja a k6pvisel6, a bizottsiig
eln<ike, a bizotts6g tagSa, a kisebbs6gi dnkorm6nyzat elndkhelyettese, eln6ke
kdtelezetts6gszeg6s6t, a tiszteletdij mdrtdke a fel6re csdkkenthet6. Srilyos, vagy
ism6telt kdtelezetts6gszegds eset6n a tiszteletdij megvonhat6.

VIII. Fejezet

Kiilts6gvet6s, vagyon

66.1 A kisebbs6gi rinkonnrinyzat testiileti hat6rozatban meghatrlrozott kisebbsdgi kdziigy
ell6t6sa eset6n jogosult 6llami t6mogatasra. A kisebbsdgi kdziigyek ell tdsihoz az
iilami hozzdj|rul6st a kisebbsdgi dnkorm6nyzat DMJV Onkorm inyzata itjdn veszr
ig6nybe.

67 .t A kisebbs6gi dnkormiinyzat k6pvisel6-testiilete - DMJV Onkorm6nyzatdnak
kdlts6gvetdsdr6l sz6l6 rendelete keretein beliil - saj6t hat6skdrben hatitrozza meg
k6ltsdgvetds6t.

68/ A kisebbs6gi dnkormdnyzat miik6d6s6nek p6nziigyi fon6sait az a16bbi fon6sokb6l
biztositja:

a.) Az 6llam kolts6gvet6si hozz ilitrul sa,
b.) a helyi cinkormrinyzat hozz|jirul sa,
c.) saj6t bevdtelek,
d.) t6mogatisok,
e.) vagyonarak hozaddka,
f.) adom6nyok,
g.) 6tvett pdnzeszkdzrik.

69.1 A kisebbs6gi dnkorm6nyzat gazd6lkod6si feladatait DMJV Polg6rmesteri Hivatala
lirtja el a kisebbs6gi 6nkorm6nyzat, valamint DMJV dnkorm6nyzat K6zgyrildse riltal
elfogadott kiildn hatarozatba foglalt egytittmrikdddsi megillapod6s alapj6n, mely jelen
szabiiyzat 3. sz. mell4kletdt kdpezi.

70.1 A kisebbs6gi dnkorm6nyzat tulajdon6t k6pezi - vagyonlelt6r alapj6n - mindaz az
ingatlaa 6s ing6 vagyon amelyet a helyi 6nkorm6nyzat, jogi szemdlyek,
magdnszemdlyek 6s term6szetes szem6lyek brlrmilyen jogcimen tulajdondba adtak.
Ezen vagyon felett a kisebbsdgi 6nkormdnyzatot megillet6 tulajdonosi jogok
gyakorl6sa kiz6r6lag a testtilet hat6skdrdbe tartozik.

7l.l A kisebbsdgi <inkorm6nyzat a plnzeszklzei kezel6s6t a jelen szabLlyzat L sz.
mell6 kle td t kdpezl pdnzkezellsi szab{lyzat alapjhn v 69zr.



IX. fejezet

Zdr6 rendelkez6sek

72.1 A szervezeti 6s miikcid6si szabillyzat az elfogad6s6t kdvet6 napon l6p hatdlyba.

73.1 A szabitlyzat mell6kletei az al6bbiak:

1 . A kisebbs6gi dnkorrn6nyzat pecs6teinek lenyomata
2. A kisebbsdgi dnkorrnrinyzat testiileti ndvsora, tagjainak el6rhet6s6ge
3. Egyuthniikdd6si megillapodis
4. Pdnzkezel6si szabilyzat



1. sz. melldklet

Debrecen Megyei Jogri V{ros N6met Kisebbs6gi Onkormdnyzata
b6lyegz6inek lenyomata



2. sz. melldklet

Debrecen Megyei Jogri Vriros N6met Kisebbs6gi Onkormdnyzata testiileti
n6vsora, tagiainak el6rhet6s6ge
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Cim: 4031 Debrecen. Der6k u. 141. IV/l0.
Tel:06-30-317-8300
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Cim: 4028 Debrecen, Korponay u. 6. IV5.
Tel: 06-30-688-9198

3./ Fricslcin6 Havasi Mdria
Cim: 4034 Debrecen, L6tai ft 16/4.
Telz 06-30-382-4767
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Cimt 4034 Debrecen, Letaiifi 9.
Teh 06-30-363-9650

5./ L6ber Gabriella
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Tel: 06-30-465-4300
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