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Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti Működési
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.14.) önkormányzat rendelet (továbbiakban Rendelet)
módosítását az alábbi indoklásra, megvitatásra és elfogadásra beterjesztem.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény159. §. (3) bekezdése előírja, hogy
„a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a költségvetési
tervezésről szóló, e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megállapodások hatályát e
törvény nem érinti azonban 2012. június 1-ig az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő
megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi önkormányzat és nemzetiségi
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezése során az új
megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi önkormányzat 2013. január 1-jétől e
törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.”
Fenti kötelezettségének a Képviselő-testület 2012. május 30. napján tartott ülésén eleget tett,
82/2012. (V. 30.) Kt.h. számú határozattal a Roma, 83/2012. (V. 30.) Kt.h. számú határozattal
a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
megtörtént.
A nemzetiségek jogairól szóló, már hivatkozott törvény 80. §. (2) bekezdése előírja, hogy a
megállapodás felülvizsgálatát követően a helyi önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás
megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
A rendelet-módosítással ezen törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Tekintettel arra, hogy
az új megállapodásban foglaltak szerint 2013. január 1. napjától kell eljárni a tervezet két
időpontban lép hatályba. Július 1. napjával a tervezet 1. és 2. §. lép hatályba, amely a
kisebbségi önkormányzat elnevezést a jogszabály szerinti nemzetiségire módosítja, a 3. §.
pedig a megállapodás szerinti 2013. január 1. napjával fog hatályba lépni.
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati
rendeletének módosítását a fenti jogszabályi előírás tette indokolttá.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett rendelet-tervezetet megvitatni, majd
elfogadni szíveskedjenek.
Csanádpalota, 2012. június 14.
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