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Szentlőrinckáta Kőzség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 20t4, november 03-án Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának alakuló Képviselő-testületi ülésén, Szentlőrinckáta, Arany János u,26,
sz. alatti hivatali irodahelyiségében.

Jelen vannak: Delényi Sándor
Imre Gábor
Toldi Roland
Pál Sándorné jegyző
Nagy István polgármester
Mezeiné Kovács Margit aljegyző-jegyzőkönyvvezető

Delényi Sándor (korelnök): Köszönt minden megjelentet a Roma Nemzetisé9i
Önkormányzat alakuló ülésén. Köszönti a hivatal részéről megjelent Nagy István
polgármestert, valamint Pál Sándorné jegyzőt, és Mezeiné Kovács Margit aljegyzőt, akik a
törvényesség i fel ügyeletet látjá k el.
Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetisé9i jogokról szóló 2OI1-, évi CLXXIV. törvény
87.§ (5) bekezdése értelmében az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi
önkormányzati képviselő, mint korelnök vezeti a képviselŐ-testület elnökének
megválasztásái9.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.
A meghívóban 9 napirendi pont szerepel.

NAPIREND

7/ A napirend elfogadása
Előadó: korelnök

2 / Jegyzőkönyv- h ite lesítő kijelölése
Előadó: korelnök

3/ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
Előadó: korelnök

4 / A Ro m a N e m zet i sé g i Ö n ko r m á nyzat e t n ö k- h e lyettesé n e k m e gvá l a sztá sa
Előadó: RNÖ elnök

5/A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és MŰködési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: RNÓ elnök

6/ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáről szőlő szabályzat elfogadása
Előadó: RNÖ elnök

7 / Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tétel i kötelezettségrőI
Előadó: RNÓ elnök

.)



8/ Táiékoztató a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről
Előadó: RNÖ elnök

9/Egyebek

Kérdezi, hogy van-e valakinek szóbeli javaslata napirendi pont elhagyására, elnapolására,
esetleg a javasolt sorrend megváltoztatására? Szóbeli javaslat nem hangzott el.

Kérdezi a Képviselő-testületet, ki ért egyet a javasolt napirenddel?

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetisé9i Önkormányzatának KépviselŐ-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a KépviselŐ-testület 20t4, november 03-i alakuló ülése
na pi rendjét elfogadta.

2, napirend:
Jegyzőkönyv-h itelesítő kijelö!ése

Delényi Sándor (korelnök): Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Imre Gábor Képviselő Urat
javasolja.

Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért azza| hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Imre
Gábor Képviselő Úr legyen?

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Imre
Gá bo r képvisel ő jegyző könyv- h itelesítővé va ló kijelölését elfogadta.

3. napirend:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
Előadó: korelnök

Delényi Sándor (korelnök): Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi jogokról
szóló 2ot7, évi CLXXIV, törvény BB.§ (1) bekezdése értelmében a nemzetisé9i
önkormányzat a testület tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnökét és
e lnökhelyettesét.

Toldi Roland képvise!ő: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Delényi Sándort
javaslom.

Delényi Sándor szóbeli nyilatkozatban vállalja a tisztséget,

Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke De!ényi Sándor Képvise|ő Ur legyen?

A Képviselő-testület - 3 igen szavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

7/2014. (XI.o3.) szRNÖ határozat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának KépviselŐ-testülete



Delényi Sándor képviselőt a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztotta,

4 / A Ro m a N e m zeti sé g i Ö n ko r m á nyzat e t n ö k- h e lyettesé n e k m egvá l a sztása

Etőadó: RNÓ elnök

Delényi Sándor elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök_helyettesének Toldi

Rolandot javaslom.

Toldi Roland szóbeli nyilatkozatban vállalja a tisztséget.

De!ényi Sánd.or elnök; Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a Roma

Nemzetiségi onkormányzat e!nök- háyettesb rolai -nbtana Képviselő úr legyen?

A képviselő_testület _ 3 igen szavazattal, egyhangútag _ az alábbi határozatot hozza:

2/2074. (XI.o3.) SZRNÖ határozat

A Roma Nemzetiség i Ön kormá nyzat et nök, helyettesének megvá lasztásá ről

szentlőrinckáta község Roma Nemzetiségi Önkorm_ányzatának képviselő-testülete Toldi

Roland képviselőt a Roma ruemátisé9i önkorm ányzat elnök_helyettesének

megválasztotta.

5/ A Roma Nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és MŰkÖdési SzabálYzatának
elfogadása
Előadó: RNÓ elnök

Delényi Sándor e!nök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, én nem javaslom a

tiszteletdíj megállapítását.

Toldi Roland elnök-helyettes: A szabályzatban foglaltakkal egyet értek, a tiszteletdíj

megállapítását én sem javaslom.

De!ényi Sándor elnök: Kérdezi, hogy ki_az, aki eg_yetért és elfogadja a Szervezeti
és Működesl sziúályzatot azzal á-módosítással, hogy tiszteletdíj ne kerÜljÖn
megá!lapításra?

A képviselő_testület _ 3 igen szavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

3/2014, (XI.03.) SZRNÖ határozat

A Roma Nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról

szentlőrinckáta község Roma Nemzetisé9i Önkormányzatának képviselő_testülete a

szentlőrinckáta no.ná Nemzetisé9i Ön-kormányzatának szervezeti és Működési

é)u1,alvr3tát elfogadta azzal a móaoóítással, hogy tiszteletdíjat nem állapít meg,

6/ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonárőt szóló szabályzat elfogadása
Előadó: RNO elnök

pát sándorné jegyző: Az írásos anyagot mindenki me9kapta, kie9észítésként
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tájékoztatom a testületet, hogy a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal készíti el a
pénzügyi megállapodást.

Detényi Sándor elnök: Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért és elfogadja a Roma
N emzetiség i Ön kormá nyzat va gyon á r ől szőlő sza bá lyzatot?

A Képviselő-testület - 3 igen szavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

4/2074. (XLo3.) szRNÖ határozat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáről szóló szabályzat elfogadásáről

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetisé9i Önkormányzatának KépviselŐ-testülete
Roma Nemzetiség i Ö n ko rmá nyzat va gyoná ról szóló szabályzatot elfog adta.

7 / Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Előadó: RNÖ elnök

Delényi Sándor elnök: Kérem Pál Sándorné jegyző asszonyt, hogy a vagyonnyilatkozat
tétellel kapcsolatban szíveskedjen tájékoztatást adni.

Pál Sándorné jegyző: A nemzetiségi jogokról szőlő 20í7. évi CLXXIV. törvény 103. §-a
értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított
harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-i9 köteles
vagyonnyilatkozatot ten n i.

A 1o7. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adőzás rendjéről szóló
törvényben meghatározott köztartozásmentes adőzői adatbázisba (a továbbiakban:
adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló
kérelme benyú;tásának hónapját követő hónap utolsó napjái9 köteles a képviselŐ-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt""
Ezért kérem, hogy a tájékoztatónak megfelelően szíveskedjenek az eljárást
kezdeményezni.

Delényi Sándor e!nök: Kérdezi, hogy ki d2, aki egyetért és elfogadja a
va 9yo n nyi latkozat-téte! i kötelezettsé9 ről szőlő táj é koztatót?

A Képviselő-testület - j igen szavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

5/2014. (XI.03.) szRNÖ határozat

vagyonnyitatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztató tudomásul vételéről,

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata KépviselŐ-testülete
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

S/ rájékoztató a törzskőnyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről
Előadó: RNO elnök



De!ényi sándor elnök,, kérem pál sándorné jegyző asszony| hogy a napirendhez

szíveskedjen tájékoztatást adni,

pál sándorné jegyző= a választásokat követően a törzskönyvi nyilvántartással

kápcsolatos önkormányzati feladatok a következők:

Az eredményes alakuló ülést követő B. napon belül a vezető változásként _ nemzetiségi

elnököt be kell jelenteni, illetve ezzel egyidejűle9 a nemzetisé9i önkormányzat is

bejegyzésre kerül. További feladat az aaősz|Á kérelem benyújtása, majd ezt követően a

bankszámlanyitás.

Delényi Sándor elnök: Kérdezi, hogy ki a,, _a_ki egyetért és elfogadja a

,,"gyonnyilatkozat.tételikötelezettsé9rőlszőlőtájékoztatót?

A képvisető-testület - 3 igen szavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

6/2074. (xLOs,) S,ZRNÖ határozat

törzskönyvi nyitvántartásba történő bejegyzésről szólő tájékoztató tudomásul

vételéről.

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatánaI Képviselő_,

testülete a tarzsiöiwi'nvitvántartásba tört{nő bejegyzésrőt szótó tájékoztatót
tudomásul vette,

Detényi Sándor etnök: Megkérdezi van_e valakinek hozzászőlása,

Kíván_e mé9 valaki szólni, Van_e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Kérdés,

vélemény észrevétel nincs.

Megköszőni a részvételt, az ülést bezárja,

K.m.f.

ll,.t,"o G{9t
Imre Gábor

jegyzőkönyv- h itelesítő ;

'DLía 'D4
Delényi Sándor

elnök



Helyi Választási Bizottság Elnöke

MEGHÍvó

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testütete

2074, november O3-án (hétfőn) 75@ órai kezdettet

a községháza nagytermében
(Szentlőrinckáta, Arany ]ános u.26.)

alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND ELŐTT

Únnepélyes megnyitő
Előadó: korelnök

NAPIREND

7/ A napirend elfogadása
Előadó: korelnök

2 / J egyző kö nyv- h ite lesítő kij e lö lése
Előadó: korelnök

3/ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
Előadó: korelnök

4/ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
Előadó: RNÖ elnök

5/ A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: RNÖ elnök

6/ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról szőló szabályzat elfogadása
Előadó: RNO elnök

7/ Tájékoztatás vagyon nyilatkozat-tételi kötelezettség ről
Előadó: RNO elnök

8/ rájékoztató a törzskönyvi nyilvántaftásba történő bejegyzésről
Előadó: RNO elnök

9/Egyebek

Szentlőri nckáta, 20 74. október 29.

Horváth Sándor sk.
Helyi Választási Bizottság elnöke
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amely, készült

Szenttőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata KépviselŐ-testÜletének

2074. november O3-i, a l a k u l ő ülésén

1/ Horváth Sándor HVB elnök

2/ Delényi Sándor

3/ Imre Gábor

4l Toldi Roland

5l Pál Sándorné jegvző

6/ Mezeiné Kovács Margit aljegyző

7 l Surányi Ferencné je9yzőkönyv-vezető

B/. .,.. ...

9/,..........

Io/..........,. ,
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szENTLóRrrucrÁrn{a'r*álli,l\?',#:?,it?T$'i'*o*"Á""znrÁnnx
szERvEzErr És r"rúröoÉsr szneÁLyzATA

Szentlőrinckáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetisé9i
önkormányzat) testülete a nemzetiségek jogairól szőlő 2077. évi CLXXIX.tv. 113" §, a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és MŰködési Szabályzatot
(továbbiakban: Szabályzat) alkotja meg:

I. FEJEZET

Általá nos rendelkezések

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi választópolgárok által választott
önkormányzati testület, amely Szentlőrinckáta területén a roma nemzetiség érdekeinek
képviseletét és védelmét láqa el, a nemzetiségek jogairól szőlő 2071. évi CLXXIX. tv,
alapján.

2. A nemzetiségi önkormányzat azonosító adatai:
a. Hivatalos rnegneuerés, SZENTLŐRINcKÁTA rÖzsÉc RoMA NEMZETISÉGI
öruronvÁNyZAT, (rövidített neve: SZRNö).
b. Működési terület: Szentlőrinckáta község közigazgatási területe
c. Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.
d, Bélyegzője: kör alakú, felirata: ,,Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentlőrinckáta"
A bélyegzőlenyomatát az 7, sz. melléklet tartalmazza.

3. A nemzetiségi önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó KOFOG szám: 011140
Orszá9os és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

II. FEJEZET

A nemzetisé9i önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

1. A nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

2. A nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat
testületét illetik meg. A testületet az elnök képviseli.

3. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskört nem ruház át.

4. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közíeladatait a nemzetisé9ek jogairól szóló
2ot7, évi CLXXIX. tv, 115. §-a határozza meg. A nemzetiségi önkormányzatnak önként
vállalt közfeladata nincs.

III. FEJEZET

A nemzetiségi önkormányzat testülete

1. A nemzetiségi önkormányzat feladatait a testület, az elnök és az elnökhelyettes látják
el.
2. A nemzetisé9i önkormányzat testülete az elnök helyettesítésének ellátására
el nökhelyettest választ.

3. A testület tagjainak száma 3 fő,
A nemzetiségi önkormányzat tagjainak névjegyzékét e szabályzat2, számú melléklete
ta rtalmazza.



Iv. FEJEZET

A testület működése

A testület ülései

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. A nemzetisé9i önkormányzat
testülete szükség szerint, de legalább évi 4 rendes ülést tart,

2. A testület üléseit az elnök hívja össze.

A testület megalaku!ása

1. A testület alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze.
2, Az alakuló ülést a korelnök vezeti.
3, Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a testület
tagja i vá lasztásá na k ered ményéről.
4. A képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek.

Az eskü szövege: ,,Én......(név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
......(nemzetisé9 megjelölése) nemzetisé9i közösség tagja, esküszöm, (fogadom)

hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetisé9i közösségemhez hű leszek, az
Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megŐrzöm,
munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden
igyekezetemmel a ..,. .nemzetiség (nemzetisé9 megjelölése) érdekeit
képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és
fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tevőme9győződése szerint)
Isten engem ú9y segéljen!."

Az e!nök megválasztása

1. A testület a megalakulást követően megválasztja az elnököt.
2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.
3, Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele.
4. A testület titkos szavazást tarthat az elnök megválasztásakor.
5. A testület elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselők több
mint a felének a szavazatát.

A képviselő-testü!et ü!ései

1. A testület három havonta rendes ülést tart.
2, Rendkívüli ülést kell összehívni legalább két nemzetisé9i képviselŐ, valamint a
Kormányhivatal i ndítvá nyára.
3, Az indítványt a testület elnökénél kell előterjeszteni.
4. Az elnök az indítvány benyújtásától számított 5 munkanapon belül köteles a rendkívüli
ülést összehívni.
5. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli
ülés indokát és tervezett napirendjét. A testületi ülés összehívása
6. A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke Írásbeli meghívóval hívja össze.
7. A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok Írásos anyagaival együtt Úgy kell
kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt
megkapják.
8. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a

napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is.



9, A testületi ülésre - tagokon kívül - tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek
a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes
napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.
A testületi ülésre meg kell hívni: a jegyzőt.
Az ülésre tanácskozási joggal meg lehet hívni: a települési önkormányzat
polgá rmesterét, bizottságok elnökeit.
1o.A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a testület
előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell
készíten i.
11. A jegyzőkönyvek hozzáférhetőségéről a jegyző gondoskodik.

Az ülések nyi!vánossága

1. A testület ülései nyilvánosak, Az üléseken a hallgatóság csak az ülésterem kijelÖlt
helyein foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatják,
2, Zárt ülZst tart a testület: Választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
átlásfoólatást igénylőszemélyi ü9y tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
nem egyezik bele, továbbá az összeférhetetlenségi és a kitüntetési ügyekben, valamint
ha törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja,
3. A testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

A testület munkaterve

1 .A testület éves munkatervet készít.
2, A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök 9ondoskodik az
elnökhelyettestől, a testület tagjaitól, a települési önkormányzat polgármesterétől,
jegvzőjétől, bizottsá9ok vezetőitől, a nemzetisé9 számára szol9áltatást nyújtó
intézményektől, szervektől, családsegítő szolgálat vezetőjétől, védőnői hálózat
vezetőjétő l, helyi civi lszervezetek vezetőitől kért javasl atok a la pjá n.

A rendes ü!és napirendje

1. A testületi ülés napirendjére az elnök Írásbeli meghívójában tesz javaslatot.
2. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármelyik
képviselő javaslatot tehet.
3. A napirendi pontok sorrendje:
a) Határozati javaslatok,
b) Közérdekűkérdések, bejelentések és javaslatok,
c) Tájékoztatók,
d) Egyebek
s, Á nemzetiségi önkormányzat tagja a nemzetiségi önkormányzat ülésén az elnöktől,
elnökhelyettestől, a bizottsá9 elnökétől helyi nemzetiségi önkormányzati Ü9yekben
felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett ülésen - va9y le9később 15 napon belÜl

írásban - köteles érdemi választ adni. A nemzetiségi önkormányzat tagjai kérésére az
írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a
véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A testületi ülés tanácskozási rendje

1, A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnÖkhelyettes elnÖkÖl.

2, Az ülést az ülés elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők
számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása.
3. Az ülés határozatképtelensé9 miatti elmaradása esetén az elnÖk 15 napon belÜli
időpontra köteles az ülés ismételten összehívnl.



4" Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a
képviselők szá mát és hatá rozatképességét.
5. Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.
6" A tárgyalt nápirendi pontokat érintőü9yrendi kérdésekben bármelyik képviselő
bármikor szót kérhet.
7, A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt az elnök tájékoztatást ad a teStÜlet
számára a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előzŐülést követőfontosabb
eseményekről.
A képvióelőknek a napirendhez valő felszólalására az elnök adja meg a szót jelentkezésÜk

sorrendjében. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A

vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita
nél kü l, egyszerűszótobbséggel azon na l dönt.

A döntéshozata! szabályai

1, A testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az Úgy

izemélyesen érinti. A képviselőköteles bejelenteni a személyes érintettségéj. A kizárásr'Ól

az érintett képviselőkezdeményezésére va9y bármely képviselőjavaslatára a testÜlet
dönt, A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
2. A testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több mint fele jelen
van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének i9en szavazata
szükségls. Az elnök- az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati

;avaslaiokat egyenként szavaztassa meg ú9y, hogy előbb a módosító és kiegészítŐ, majd

áz eredeti javáslatokat tegye fel szavazásra. Szavazni először az ,,igen" majd a ,nem"
szavazatokia, vé9ül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként,
kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök - a dÖntés

szó szerinti elmondásával -kihirdeti a határozatot.
3. A nemzetiségi önkormányzat minden évben, november hónapban kÖzmeghallgatást
tart. A kozmeghallgatásra előre me9hirdetett módon, testületi ülés keretében a
nemzetiségi onliormányzat Szentlőrinckáta, Arany János u. 26. szám alatti székhelyén
kerül sor.

A testület döntései

1. A testület döntései testületi határozatok. A testület határozatában foglal állást azokban
az ügyekben, amelyekben a nemzetiségi önkormányzatot véleményezési, egYetértési,
döntési jog illeti meg.
R testulót határozatáit nyílt szavazással hozza. Az elnök névszerinti szavazást rendel el a
jelenlévő képviselők több mint felének kezdeményezésére,
i, zart ülésán tárgyalt ügyekben, titkos szavazás is tartható a jelenlévő képviselők tÖbb,

mint a felének kezdeményezésére.
3. A határozatokat naptári évenként kezdődő sorszámozással kell ellátni. A határozatok
jelzése: évente egytől kezdődő folyamatos arab sorszámot, a_!_o11é9nozatal évét,
'nónaplát, napját éé'a nemzetiségi önkormányzat jelöléseként a ,,SZRNÖ" megnevezést
tartalmazza.

A testületi ülés jegyzőkönyve

1. A testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkÖnyvet kizárólag magyar
nyelven kell elkészíteni, A jegyzőkönyv tartalmazzat a a

megjelent testületi tagok, és meghívottak nevét, t,

ta nálskozá s l é nyeg ét, a szav azás számszerűe red m é nyét,
2, A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik, a

testüiet által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá,
3, Az elnök a iegyiőuanyvet az ülést követő 15 napon belül megkÜldi a Pest Megyei
Kormányhivatalnak és a helyi önkormányzat jegyzőjének,



titkársági feladatot ellátó belsőszervezeti
kell köttetni, és az irattárban elhelyezni,

készült előterjesztések és az ülések
rjesztések és jegyzőkönyvek kivételével -

V. FEJEZET

A testület tagjai

A képviselő jogállása

1.A települési nemzetiségi önkormányzati testületének tagja, a nemzetiségi ügyekben a

város roma nemzetiségének érdekeit képviseli,
2. Az önkormányzat tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

i, n répviserő1 jogaii-JÓ rot"lóráttségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2OI1, évi CLXXIX

tv. határozza me9,

vI. FEJEZET

Az elnök, elnökhelyettes

1, A testület társadalmi megbízatású elnököt választ,
2.Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

tokat, valamint a testület üléséről készült
ütt aláírja,
pol gá rmesterével, jegyzőjév el, bizottság ok
rendszeres e9yeztető me9beszélések

kezdeményezése,
f) Szervezi a nemzetiségi önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szÜkséges

tárgyi, személyi feltéteiekről, 9ondbskodik a települési önkormányzattal való jó

"gvjti.űrödéséről, 
a polgá'rmésteri hivatal közreműködésének i9ényléséről, az

államigazga ivil sze való kapcsolattartásról,
g)Oon[ a iá e tarto ben

:. nz elnok 10.00- fogadó órát tart,

4, A testület az elnök helyettesítésére, mun segÍtésére elnÖkhelYettest választ. Az

elnökhelyettes az elno[ akadályoztatása ellátja az elnÖk feladatait, illetve

rendel kezi k anna k jogosítványaival.
5. A nemzetiségi ontórmányr'ut 

"lnök", 
elnökhelyettese, tagjai részére tiszteletdíjat nem

állapít meg,

VII. FEJEZET

Anemzetiségiönkormányzatköltségvetése,vagyona

1. Szentlőrinckáta roma nemzetiségi önkormányzat saját vagYonnal, vagY ideiglenesen

kezelésbe vett vagyonnal nem rendelkezik,
2. A Képviseto-tes-tttet saját hatáskörében határozza meg költségvetését, zárszámadását

a rendeikezésére bocsátott források felhasználását,
á. Á últrégvetés összeállításának részletes szabályai, ezenkívül az _államháztartásról
szóló törvény a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami

költségvetési törvény határozza meg,
+. n nórr"tiségi önÉormányzat testülete évente megalkotja a nemzetiségi ÖnkormánYzat



költségvetését, és ezen alapuló gazdálkodást folytat. A költségvetés tervezetének
elkészítéséről a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának ebben való
közreműködéséről és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről a nemzetiségi
önkormányzat elnöke gondoskodik.
5, A nemzetiségi önkormányzat pénzgazdálkodása és az utalványozás rendje a 3. sz.
mellékletben foglaltak szerint történik,
6. A nemzetiségi önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból
biztosítja:
a) Az állam költségvetési hozzájárulása,
b) A települési vagy megyei önkormányzathozzájárulása,
c) Saját bevételek /ideértve vállalkozásaik hozadékát is/, Alapítványi támogatások,
e) Hazai és külföldi szervezetektől kapott támogatások,
f) A rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka,
g) Adományok.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon,
amelyet jogi személyek magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen
a tulajdonába adtak. A nemzetiségi önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét, A
nemzetisé9i önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására kizárőlag a
testületi ülés hatáskörébe tartozik.

VIII. FEJEZET

7árő rendelkezések

A Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Sza bá lyzata.

2Ot4. november OS-én lép hatályba.

Szentlőrinckáta, 2OL4. november O5.

E Szabályzat 2OL4.
került.

november O5 szokásos módon kihirdetésre

Szent!őrinckáta, 2Oí-4. november o5. --\ 
|
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!. sz. melléklet
Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bélYegzőlenYomata

2.sz. melléklet

A Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:

Elnök: De!ényi Sándor
Elnökhelyettes: Toldi Roland
Tag: Imre Gábor

3, sz. mel!éklet

Pénzgazdálkodás és utalványozás rendje:

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetisé9i önkormányzat
A számla száma, megnevezése: ........
Szentlőrinckáta Közseg Roma Nemzetisé9i Önkormányzat

Utalvá nyo zásra jo9osu !t személyek:
Delényi Sándor elnök
Toldi Roland elnökhelyettes



Szabályzat

Szent!őrinckáta Község Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat vagyonáról

Szentlőrinckáta Közseg Rorn Nemzetis!;i Önkormányzat a nemzetisá;ek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 113. § c) é d) pontja alapján - figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdéében, az államháztartasól szőlő 2O7l. évi CXCV. törvény 97" § (2)

bekezdéében foglaltakat,- azalábbi szabályzatot alkotja a rremzetis{;i önkormányzat vagyonáól.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A szabályzat célja

A szabályzat élja, hogy a nemzeti{;ek jogairól szőlő 207l, évi CLXXIX. törvény 113. § c), illetve d)
pontja sze ri nti köte leetts{; teljesítÉÉt nrega la pozza, en nek é rdekében
- rendelkezik a vagyon hagnálatának szabályairól, ennek keretében a tözsvagyonának
nreg hatá rozásá ó l, va lam i nt a vagyon le ltá r készítéi köte l ezetEá3 ó l,

- meghatározzd a használatába adott, egyéb modon rendelkezésrc bocsátott állami vagy helyi
ön ko rmá nyzati vagyon haszná latá ra, mű ködéÉ re vonatkozó va ba lyokat,

A szabályzat képviselcibstület által mincbített tób@gel hozott határozatával lép életbe a szabalyoás,

A jogszabálynak való megíelelés érdekében gondoskodni kell a szabályzatban meghatározottiak
vegrehajtasaról, enrek során a vagyonleltár elkászítáÉről, együtbnűködéi megállapodás kötéÉól a helyi
ön ko rmá n}rzatta l a vagyon haszná lat érrn kö rében.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed
a) a Szentlőrinckáta Közs{g Roma Nemzeti$;i Önkormányzatra (továbbiakban nemzetis§3i

önkormányzat),
b) a remzeti$3iönkormányzativagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
c) a nemzetis§;i önkormányzat szeryeirc (a nemzetis{li önkormányzat képviselŐ-tesüleére, az

elnökrc.)

A szabályzat hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás éljára szolgáló helyiSek hÉrletére é
elidegenítéére.

E rendelet alkalmaásaban vagyon
a) a könywiteli rnérlegben kimutatandó vagyon é
b) az államháztartás s#mviteléól szőlő 4/2OI3, (I. 11,) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdéében

felsoroltak.
II. Fejezet

A nemzetiségi önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, a vagyon csoportosÍ-
tása

A nemzeti$i önkormányzat a vagyonával körültekintcjen gazdálkodik.



Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat tulajdoná-
ba ad ingatlant, a nemzetiségi önkormányzat fokozottan köteles ügyelni a felelős gazdál-
kodás szabályainak betartására. (Az így megszerzett ingatlant nem szabad elzálogosítani,
hitellel megterhelni.)

A vagyon gazdálkodás során az e szabályzatban foglaltakat kell betartani.

A nemzetiségi önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül

aa ) forgalomképtelen törzsvagyonból és
a b ) korlátozotta n forga lom képes törzsvagyon bó l, va la m i nt

ó) forgalomképes üzleti vagyonból
áll.

A fo rga lom képtelen nek besorolt nemzetisé9 i ön kormá nyzati
a) vagyont nem lehet elidegeníteni,
ó) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon

alapuló használati vagy szolgalmi jogot),
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető,
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthetŐ.
A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e szabályzatban megha-

tá rozott feltételek szeri nt lehet rendel kezn i.

A forgalomképesnek besorolt nemzetiségi önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész
elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb
hasznosításat azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása a jelen szabályzatban meghatározottak
szerint történik,

1. A nemzetiségi önkormányzat törzsvagyona

A nemzetiségi önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forga-
lomképes törzsvagyonból áll.

A nemzetiségi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona

A nemzetiségi önkormányzat törzsvagyonából - a nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi
CLXXX, törvény 125, § (2) bekezdés a) pontja szerint - forgalomképtelen

- az állam vagy a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat tulajdonába
adott ingatlan, i ngatla nrész,

- a nemzetiségi önkormányzat működését és kötelező feladatainak ellátását szolgáló
nem az állam által tulajdonba adott ingatlan vagyon/ vagyonrész, vagyoni értékű jog,
továbbá
- minden más olyan ingatlan vagyon/ vagyonrész, vagyoni értékű jog, amelyet tör-

vény vagy a nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében, minősített
többséggel meghozott határozatában annak nyilvánít.

Nemzetiségi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonnal nem rendelke-
zik.

A nemzetiségi önkormányzat kor!átozottan for9alomképes vagyona

A nemzetiségi önkormányzat törzsvagyonából - a nemzetiségek jogairól szóló 20111.
évi CLXXIX. törvény 125, § (2) bekezdés b) pontja szerint - korlátozottan forgalomképes
minden a törzsvagyonhoz tartozó azon vagyonrész, melyek nem tartoznak a forgalom-
képtelen törzsvagyonhoz.



Nemzetiségi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal nem
rendelkezik.

2. A nemzetiségi önkormányzat üzleti vagyona

A nemzetisegi önkormánpat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon/ amely nem tartozik a
nemzetis{;i önkormán}rzat törzsvagyonába.

III. fejezet

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakor!ása

1. Tulajdonjog átruházás

Vagyon tulajdonjogát átruházni 100.000 Ft bruttó egyedi értékhatár felett csak versenyeztetes útján,
az összességeben legelőnyörsebb ajánlatot tevő részéne, a szolgáltatás é ellenszolgáltatás
é rtéka rá nyoss{;áva l lehet.

A nemzetiseg i Ö n ko rmá nyzati vagyon tu lajdonjogát át ru házn i

a) te mrészetes szerély vagy
óJ a nemzeti vagyonól szóló törvényben rreghatározott áttáttrató szervezet részére lehet.

Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni
a) a képviselŐ-testület a 10.000 Ft vagy az feletti bruttó egyedi étékhatár feletti vagyon értékesítééól

a legjobb ajánlattevő javára dönt, továbbá
b) azelnök dönt a 10.000,- Ft bruttó egydi értékhatát el nem éó vagyon értékesíteséól.

2. Ingyenes vagyonátruházás

A Nemzetisegi Önkormányzat vagyon tulajdonjogát ingyerrren átruházni a nemzeti vagyonról szóló
törvény 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lelret.

E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekrc és fizeÉsi
kötelezet@ekre.

3. A vagyon megterhelése

A nemzetiség i ön kormá nyzat megterhel hető vagyon na l nem rendel kezik.

4. A vagyon vállalkozásba vitele

A nemzetiségi önkormányzat vállalkozásba vihető vagyonnal nem rendelke-
zik.

5. Vagyonkezelési jo9 létesítése és átengedése

A nemzetiségi önkormányzat olyan vagyontárg9yal, melyre vagyonkezelői jog
létesíthető nem re ndelkezi k.



6. A haszonélvezeti jog

A Nemzetiségi Önkormányzat haszonélvezeti jog alapítására alkalmas va-
gyonelemmel nem rendelkezik.

7. Hasznosítási jog, használatba adás

A nemzetiségi önkormányzat hasznosítási jog, illetve hasznáIatba adással
hasznosítható forgalomképtelen törzsvagyonnal, korlátozottan forgalomképes
és üzleti vagyonnal nem rendelkezik,

8. A pénzeszközök fe!etti joggyakorlás

A nemzetis§;i önkormányzat jogcult az ideiglerresen feleslegesé vált penzevközeinek haszncílásra,
pÉnzgközei ne k i de i g lerres es veg leges átadásá ra.

A pénzaközök feletti jog gyakorlásanak rézletező szabályait a nemzeti$i önkormányzat
költ{;vetéi hatá rozata hatá rozza rrreg.

9. A nemzetiségi önkormányzat követe!éseirő! való lemondás

A nemzetisÁ3i önkormányzat követeléseiről - mint a nerrrzetis{;i önkormán}rzati vagyon l&éól -
való lemondas jogát a képviselGtestl]let gyakorolja az admok, vevők es egyéb kóvetelések
vonatkozásában.

A képviselő-bstület akkor mondhat le a kovetelésól, ha
a ) az nun vevélyezteti a remzetis{; i ön ko rmá nyzat l i kvi d itasat,
ó) a követelé érvényesítée érdekében indított eljárás során a köveblét rézben vagy egészben nem

lehet behajtani, é rernény sincs a köveElé kéőbbiekben való behajtásám,

c) a követelés éruényesításe, behajtása bizonyítotban a követelé osvegét nreghaladó költs{;ekkel já r,

d) a bírÁg bevonáéval történő behajtas során - figyelembe véve az a) e b) pontokban foglaltakat
- a kövebléólvaló lemondásól bíróiegyezs€ történt,

e) a felsámolási eljárás vagy a cscídeljárás során a köveblést részben vagy egézben nagy
valószínűs{3gel prénzügyileg nem lelret rcalizálni, vagy a cscídeljárás során - figyelembe véve az a) e b)
pontokba n fog la l ta kat - acídegyezs€ i megá l l a podást kötöttek,

f) bizonyított, h€ya követelésselérintettszervet, verrÉlyt nem lehetelérnivagy fellelni,

10. Hitelfelvétel, hiteltörlesztés, beru házás és felújítá s, lízing

A nemzetis{; i ön ko rmá nyzat képvise lótestü lete h ite lt vehet fel.
A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztéével kapcsolatm rendelkezéeket a nemzetis§3i

ön ko rmá nyzat kö lE§;vetéi hatá rozata á l la p ítja meg.
A nemzetis§;i önkormányzat a költs§;vetési hatarozatában dönt arról, hogy milyen beruháásokat,

felújításokat valosít nreg, é rendelkezik azok pÉnzügyi fedezetéól.
A nemzetis{;iönkormányzatlízingv:erződes kötééóla költs{;vetéi határozatában dönt.

11. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

A nemzetiégi önkormánrzat sámára más szerrrély vagy szerv által eller€fték nélkül juttatott (a
továbbiakban: térítés rrelkül kapott) vagyon elfogadásaról a képviselŐ-testület dönt.



A térítés nélkü l kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásanak feltételg hogy
a) a nemzeti{;i önkormányzattudja teljesíbni az elfogadott vagyonnal kapcsolatm kötelezetF{;eket,

b) az a) pont szerinti kötelezetF{; teljesítée likviditasi problémát ne okozzon, es ne zavarja a
nemzetiseg i ön ko rmá nyzati feladato k el látasat,

IV. Fejezet

Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv

A nemzetis§;i önkormányzat vagyonállapotat vagyonkimutatasban kell kimutatni az éves
zászámadáshoz kapcsolódoan. A vagyonkimutatast adott év deember 31ei fordulónappal kell kézíteni,

A nemzetisegi önkormányzat tulajdonában - a szabályzat hatalyba lépÉsekor - lévő vagyont a
uabályzat 1. rrel lék lete ta ft a lmazza.

A vagyonkimutatás az alábbi két ő Ézbcíl áll
a ) L A rrrérlegben vereplő evközök é kotelezett{;ek r&zúl,
b ) IL A mé rleg ben nem we replő egközö k é köte lezetF§;ek r&hbl,

A vagyonkimutatás i. A mérlegben vereplő egközök es kötelezett$;ek részrek tartalmaznia kell

a) az államháztartás számviteléól szőlő 4/2013, (I. 11.) Kormányrcndelet 5. számú rrrellékleében
felsorolt római számmal jelzett eszköz es forráscsoportokat,

b) az a) pontban meghatarozottak rávlebzéseként arab yámmal jelzett éebket:
b a ) a tá.yi eszközöknél,
bó) a befu ktetett pÉnzügyi evközöknél,

c) az a)-b) pont szerinti tételekhez tartozó ö6ves éfteket, ezen belül:
da) a fogalomképtelen törzwagyon étékét,
db) a korlátozotLan forgalomképes törzsvagyon értékét,
dc) aforgalomképes üzleti vagyon értékét,

A vagyonkimutatás II. A mérlegben nem szereplő eszkózók es kötelezet@ek észnek taftalmaznia
kell

a ) a ,,O"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kiéftékű immateriális javak, targyi evközöK kézlete(
a 01-02. sámlacsoportban nyilvántartott ezközök, é a nemzeti vagyonról szőlő 20l-1-' évi CXCVL
törvény 1. § (2) bekezdé O e h) pontja yerinti kulturális javak és regéveti leletek állományát, és

b ) a függő kóveblérket és kötelezett{;eket a biztos fiövőben i) köveElé=ket.

A kimutatasban az előzibk tekintetében is meg kell adni a forgalomképess€ szerinti besorolásat
(forgalomképtelen tózwagyon, korlátozottan forgalomképes törzwagyon, forgalomképes üzleti
vagyon).

A vagyongazdálkodási terv - a készítéének időtartamára vonatkozóan - tartalmazza
a) a vagyonkimutatának rregíelelő szerkezetben a terv időszakának elscí és utolso napján várható

vagyon adatokat,
b) az ellátott közfeladatokat, é a közfeladatok ellátaét biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell

a terv idózakra tervezett vagyon váltoást.

A nemzetis§3i önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodasi tervnek, valamint az éves
kö l@vetéi hatá rozatoknak az cbszhangját.

A vagyongazdálkodási tervet a rremzetis{]i önkormány.zat határozatLal fogadja el.



V. Fejezet

E!járási szabályok

Az elnök az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselő-
testületi ülésen köteles beszámolni.

A nemzetiségi önkormányzat a versenyeztetés értékhatáraként a központi költségve-
tésben meghatározott értékhatárt alkalmazza. A versenytárgyalásnak fő szabályként
nyilvánosnak kell lennie,

A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak a nemzetiségi
önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.

A vagyon értékesítésekor - beleértve az értékpapírokat is - 1.000.000 Ft feletti va-
gyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyi-
ben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilván-
tartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel
kapcsolatos jogok gya korlásakor.

A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci értékét szakér-
tő bevonásával kell megállapítani.

A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az
ellenérték meghatározása piaci értéken történik. 1.000.000 Ft érték felett piaci érték
meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.

VI. Fejezet

A nemzetiségi önkormányzat használatába adott vagyon használata

A nemzetiségi önkormányzat az állam, vagy a helyi önkormányzati vagyonának használó-
ja lehet.
A helyi önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozóan a nemzetiségi
önkormányzat írásos a nemzetiségek jogairől szőlő törvény 80. § (2) bekezdés szerinti
együttműködési megállapodást köt a helyi önkormányzattal.

A nemzetiségi önkormányzat köteles gondoskodni a nemzetiségek jogairól szóló törvény
80, § alapján a használatba kapott vagyon megóvásáról, rendeltetésszerű használatáról.

zárő rendelkezések

A szabályzat 2014, év november 05 napján lép hatályba.

Szentlőrinckáta, 2Ol4" november 05. nap

funju
elnök



Záradék:

A szabályzatot Szentlőrinckáta
testülete 4/2014. (XI.03.) számú

Szentlőri nckáta, 2074. november

Község Roma Nemzetiségi
hatá rozatával elfogadta.

hó 05. nap

Önkormányzat Képviselő-

P.H,

elnök

1. melléklet

Szentlőrinckáta Község Roma Nemzetiségi
(szabályzat hatályba lépésekor)

Onkormá nyzat vagyonának bemutatása

A nemzetiségi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonnal nem rendelkezik.

A nemzetiségi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal nem rendelke-
zik,


