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Hatályon kívül helyezte a 42/2011.(XII.20.) rendelet. 
Hatálytalan 2012.I.1-től 

21/1996. (IX. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok 
kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes 

feladat- és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról 
 

Budapest  XVIII. kerülete Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közigazgatási területén 
cigány, horvát, német helyi kisebbségi önkormányzat működik. A Képviselő-testület a helyi 
önkormányzatokról szóló – 1994. évi LXVIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban Ötv.) 8. § (2) bekezdése, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény (továbbiakban Nek.) 27. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzata 66. §-a alapján az alábbiakat rendeli. 

A képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzat feladatai és hatásköreinek megosztása 
1. § (1) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a helyi kisebbségi önkormányzatok a 

Nek. törvény alapján közösen biztosítják a kerületben élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesülését. A képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a közvetlen módon 
megválasztott helyi kisebbségi önkormányzatokkal. 

(2) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét – a hatósági, valamint a közüzemi 
szolgáltatásokkal összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével – a helyi kisebbségi 
önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére átruházhatja. 

(3) Az átruházott feladat- és hatáskörök a kisebbségi önkormányzat testületét illetik meg és 
tovább nem ruházhatók. Gyakorlásukról a kisebbségi önkormányzat testülete szükség szerint, de 
legalább évente egyszer köteles a kerületi önkormányzat képviselő testületének beszámolni. 

(4) A kisebbségi önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján átruházott hatáskörben 
önkormányzati határozatot hozhat. E hatáskör gyakorlásához a képviselő-testület utasítást adhat, e 
hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatásköröket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A helyi kisebbségi önkormányzat feladat- és hatáskörei, működése 
2. § (1) A kisebbségi önkormányzat jogi személy. Alapvető feladata a kisebbségekhez tartozó 

személyek és közösségek érdekeinek védelme és képviselete, az ezen önkormányzat részére a Nek. 
törvényben megállapított feladat és hatáskörök gyakorlásával. 

(2) A helyi kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a helyi kisebbségi önkormányzat 
testületét illetik meg. A testület a hatásköröket átruházhatja elnökére, bizottságára. 

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat saját hatáskörében határozza meg: 
a) szervezete és működési rendjét; 
b) költségvetését, zárszámadását, az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott források 

felhasználását; 
c) a képviselő-testület döntése által részére elkülönített vagyon használatát; 
d) a helyi kisebbségi önkormányzat nevét, jelképeit, helyi ünnepeit, kitüntetéseit és ezek 

odaítélésének feltételeit és szabályait; 
e) jogszabályok keretei között a védett műemlékei és emlékhelyei körét, valamint ezek 

védelmének helyi szabályait. 
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3. § (1) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete – a törvény előírásai 

és e rendelet keretei között – tájékoztatási, javaslattételi, intézkedé-kezdeményezési, kifogásolási és 
egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a kisebbségi önkormányzat számára. 

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat a kisebbség helyzetét érintő bármely kérdésben 
megkereséssel fordulhat a polgármesterhez, a jegyzőhöz, amelyben 

a) tájékoztatást kérhet; 
b) javaslatot tehet; 
c) intézkedést kezdeményezhet; 
d) kifogással élhet az intézmények működésével kapcsolatos, a kisebbség jogait sértő 

gyakorlat, egyes döntés ellen, kezdeményezheti a döntés megváltoztatását, visszavonását. 
(3) A megkeresett, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező önkormányzati szerv vezetője – az 

(2) bekezdésben meghatározott esetben – köteles a megkeresésre 30 napon belül érdemben 
válaszolni. 

(4) Ha a polgármester vagy a jegyző a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel 
vagy illetékességgel, köteles a megkeresést 3 napon belül a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szervhez áttenni és erről értesíteni a kisebbségi önkormányzatot. 
4. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzat egyetértése szükséges: 

a) a helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív 
nyelvhasználat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot érintő kerületi önkormányzati rendelet 
elfogadásához; 

b) a kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezéséhez, illetőleg a kisebbséghez tartozók 
képzésére is kiterjedő kerületi önkormányzati döntéshez; 

c) a kisebbség építészeti emlékeinek megőrzésével és ápolásával kapcsolatos önkormányzati 
rendelet elfogadásához, 

d) a kisebbségi önkormányzatnak megfelelő kisebbségi közoktatási intézmény 
- fővárosi önkormányzatnak való átadásához, 
- a tulajdonosi és fenntartói jogok részben vagy egészben való átadásához, 
- létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének 
megállapításához, 
- költségvetésének meghatározásához és módosításához, 
- az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez, 
- a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásához, 
- a nevelési program, a pedagógiai program, a pedagógiai-művelődési program 
jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez, 
- az intézmény vezetője megbízásához és megbízása megszüntetéséhez.” 

(2) Az egyetértési illetőleg a véleményezési jog jogosultja az (1) bekezdésben meghatározott 
megkeresés közlésétől, illetve kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik. A 
határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A kisebbségi önkormányzatot az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetve az 
elnök és az elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén a kisebbségi önkormányzat SZMSZ-
ében meghatározott kisebbségi önkormányzati képviselő képviseli, aki 

a) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület és a bizottságok ülésein; kivétel a 
testület, illetve a bizottság zárt ülése. Meghívásra érintettként, szakértőként részt vehet a zárt 
ülésen is. Érintettnek tekinthető valamennyi olyan ügyben, amely a kerületben élő, 
kisebbséghez tartozó lakosok közösségével kapcsolatos. 

A kisebbségi önkormányzat elnöke önkormányzati hatósági ügyekben nem tekinthető 
érintettnek, függetlenül attól, hogy az érintett állampolgár nemzeti, etnikai kisebbséghez 
tartozónak vallja-e magát.  A képviselőtestület, illetve a bizottságok üléseire tűzött napirendek 
közül a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő előterjesztéseket meg kell küldeni a 
kisebbségi önkormányzat részére. 
(4) A kisebbségi önkormányzat Képviselő-testülete: 
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a) javaslatot tehet a polgármesternek, a bizottságok elnökeinek a testületek feladatkörébe 

tartozó kisebbségi ügyek megtárgyalására; 
b) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságainak a kisebbségek 

helyzetét érintő döntéseit; 
c) kezdeményezheti a polgármester és a jegyző intézkedését a kisebbséget érintő ügyekben; 
d) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület a kisebbség helyzetével összefüggő ügyben – 

az Ötv. 101. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – a hatáskörrel rendelkező szervhez forduljon; 
e) előzetes véleményezési jogot gyakorol a kisebbségek helyzetét érintő előterjesztések 

esetén, valamint a kerület gazdasági programjával, fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatos 
kérdésekben. 
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott javaslatot a polgármester, a bizottsági elnök 

köteles a képviselő-testület illetve a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszteni. A képviselő-
testület illetve a bizottság dönt a napirendre tűzésről, valamint az előkészítés módjáról. Ha a 
javaslat más önkormányzati szerv hatáskörébe tartozik, akkor annak benyújtásától számított 30 
napon belül  az illetékes szerv köteles döntést hozni. Ha a kisebbségi önkormányzat jogainak 
gyakorlásához szükséges önkormányzati döntésre tesz előterjesztést, a Képviselő-testület köteles 
azt a következő ülésén napirendre tűzni. 

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint napirendre tűzött ügy tárgyalását a képviselő-testület 
illetőleg a bizottság csak a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke kérelmére halaszthatja el, vagy 
veheti le napirendről. 

(7) Ha az elnök a képviselő-testület vagy bizottsági ülésen kér felvilágosítást tisztségviselőtől, 
bizottsági elnöktől, részére legkésőbb az üléstől számított 15 napon belül érdemi választ kell adni. 

(8) A helyi kisebbségi önkormányzatok által kezdeményezett előterjesztések  a szakmailag 
illetékes bizottság vagy bizottságok  előzetes véleményével kerülnek a képviselő-testület 
napirendjére. 

(9) A kisebbségi önkormányzat által készített előterjesztések esetén az előterjesztésekre tett 
bizottsági illetve tanácsnoki véleményekre a kisebbségi önkormányzat - a vélemények 
megismerését követő 15 napon belül - észrevételt tehet. Az általa tett észrevételek az előterjesztés 
mellékletét képezik és azokat is meg kell küldeni valamennyi képviselő részére. 

(10) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának 
egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. rendeletben szereplő "helyi önkormányzat által 
megbízott személy" a kisebbségi - emberjogi tanácsnok. 

(11)  A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok jogainak érvényesítése, a döntés-
előkészítés szakszerűsége érdekében nemzetiségi ügyekkel foglalkozó kisebbségi-emberjogi 
tanácsnokot választ. A tanácsnok személyének megválasztásában a kisebbségi önkormányzatokat 
egyetértési jog illeti meg. 
5. § A képviselő-testület a Nek. törvény 3. § (4) bekezdése alapján köteles kisebbségi osztályt 

vagy tanulócsoportot indítani,  ha egyazon kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülője vagy 
törvényes képviselője ezt kéri. A képviselő-testület a megvalósítás konkrét formáját illetően 
egyetértési jogot biztosít a kisebbségi önkormányzatnak.  

A kisebbségi - emberjogi tanácsnok  
6. § (1) A tanácsnokot a képviselő testület választja a testületi SZMSZ 60. §-ban 

meghatározottak szerint. 
(2) A tanácsnok mandátuma az Őt megválasztó képviselő testület mandátumának lejártáig tart.  
(3) Tiszteletdíját az önkormányzat külön rendeletben szabályozza. A tanácsnok képviselői 

jogon részesül természetbeni juttatásokban és költségtérítésben.   
(4) A tanácsnok évente írásban köteles beszámolni a képviselő testületnek az általa végzett 

munkáról. Az előző évben végzett munkáról szóló beszámolót a következő év február 28. napjáig 
kell benyújtania a polgármester részére. 
7. § A kisebbségi emberjogi tanácsnok feladatkörébe tartozik: 
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a) Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal és a kerületben működő kisebbségi és 

emberjogi szervezetekkel, 
b) Közreműködés a kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításában, az 

ehhez szükséges képviselő testületi szabályozás kialakításában és korszerűsítésében, 
c) A kisebbségi önkormányzatok működésének - önállóságuk sérelme nélküli - tanácsokkal, 

javaslatokkal való ellátása, a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, pályázatok 
benyújtása, illetve ennek segítése, 

d) A kisebbségeket érintő hatáskörökkel, azok átruházásával kapcsolatos javaslatok 
kidolgozása, 

e) A képviselő testület számára a kisebbségeket érintő előterjesztések készítése, 
véleményezése, illetőleg a kisebbségi önkormányzatok előterjesztéseinek véleményezése, 

f) Kisebbségi önkormányzatok igénye esetén az önkormányzati testület elé benyújtott 
előterjesztések véleményezése, 

g) A kisebbségi önkormányzatok által kezdeményezett kérdések megtárgyalása, továbbítása 
az illetékes tisztségviselő, polgármesteri hivatal vagy a bizottság, illetve a képviselő testület 
felé, 

h) A kisebbségeket, a kisebbségi önkormányzatokat érintő bizottsági és képviselő testületi 
határozatok végrehajtásának ellenőrzése, közreműködés a végrehajtással kapcsolatos 
koordinációs munkában, 

i) A kisebbségi önkormányzatok működésére, tevékenységére, önállóságára vonatkozó 
jogszabályi, helyi rendeleti előírások érvényesülésének elősegítése, figyelemmel kísérése, 
szükség esetén észrevétel megtétele, intézkedés , vizsgálat kezdeményezése, 

j) A kisebbségi önkormányzatok programjaihoz, rendezvényeihez igényelt önkormányzati 
segítségnyújtás összehangolása, 

k) Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett nemzetközi emberjogi jegyzőkönyv, az 1991. 
évi XIV. törvénnyel kihirdetett nemzetközi gyermekjogi egyezmény, valamint a közoktatásról 
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvényben rögzített gyermek- és tanulói jogoknak 
a kerületben történő érvényesülésével kapcsolatos panaszok kivizsgálása és a szükséges 
intézkedések kezdeményezése, 

l) A kisebbségi és emberjogi társadalmi szervezetek működési feltételeinek figyelemmel 
kisérése, működésük támogatásával kapcsolatos javaslatok készítése a képviselő testület 
számára. 

m) A jelen rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása 
n) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevonásával évente felméri a nemzeti vagy etnikai 

kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a kerületben. 
8. § (1) Elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatalban kell gondoskodni irodai munkahely, 

szükséges technikai felszerelések és berendezések, valamint  segítő adminisztrátor  - aki egyben 
lehet a kisebbségi referens - biztosításával. 

(2) Részére meg kell küldeni a képviselő testület valamennyi bizottságának meghívóját és az 
általa igényelt bizottsági ülésekre készített előterjesztéseket is. Részvételét biztosítani kell azokon 
a vezetői és irodavezetői értekezleteken, más fórumokon,  amelyeken a feladatkörébe tartozó 
kérdések kerülnek megtárgyalásra. 

A Polgármesteri Hivatal feladatai a kisebbségi önkormányzattal kapcsolatban 
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal – szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon 

– segíti a helyi kisebbségi önkormányzatok munkáját, így különösen a kisebbségi önkormányzat 
testületi működéséhez igazodó   postai, gépelési, kézbesítési, sokszorosítási feladatok ellátását, 
ideértve az ezzel járó költségek viselését is. A Polgármesteri Hivatal kisebbségi önkormányzatokat 
segítő szervezeti kereteinek kialakításakor a képviselő-testület kikéri a helyi kisebbségi 
önkormányzati testület véleményét. 
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(2) A képviselő-testület feladata a kisebbségi önkormányzatok részére történő helyiségek 

biztosítása. 
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot, 

valamint az átruházott hatáskörben hozott döntéseit a jegyző részére köteles megküldeni. 
(4) A jegyző a kisebbségi önkormányzat igényének megfelelően köteles biztosítani, hogy 

határozatainak, hirdetményeinek a helyben szokásos módon történő közzététele a magyar mellett 
a kisebbség anyanyelvén is megtörténjék. 

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri 
Hivatal. Az ezzel kapcsolatos feladatokat és végrehajtásuk módját az önkormányzat és a 
kisebbségi önkormányzatok közötti megállapodás rögzíti, amely megállapodás a jelen rendelet 
mellékletét képezi. 

A kisebbségi önkormányzat vagyona, költségvetése 
10. § (1) A kisebbségi önkormányzat feladat- és hatásköre ellátásához szükséges – az 

illetékességi területén a helyi önkormányzat tulajdonában levő – vagyont – a vagyontárgyak, 
bútorok és eszközök, valamint a pénzeszközök pontos megjelölésével – a helyi kisebbségi 
önkormányzat használatába kell átadni. Ez nem akadályozhatja a helyi önkormányzat feladat- és 
hatáskörének ellátását. 

(2) Az átadott vagyon, bútorok és eszközök rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről a 
kisebbségi önkormányzatok kötelesek gondoskodni.  

(3) Jelen rendelet elfogadását követő harminc napon belül a polgármester a Képviselő-testület 
által elfogadott értékhatáron belül ingatlant ajánl fel a helyi kisebbségi önkormányzat számára. A 
felajánlásban közölni kell az ingatlanok – hivatalos értékbecsléssel megállapított – értékét. Az 
üzemeltetési terhek viselését a kisebbségi önkormányzatok és a kerületi önkormányzat közötti 
megállapodás szabályozza. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat a (3) bekezdés szerint felajánlott ingatlant csak a célszerű 
használatra való alkalmatlanság címén utasíthatja vissza. Ebben az esetben  tizenöt napon belül a 
(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően újabb ingatlant kell felajánlani. Az alkalmasság 
kérdésében felmerült vita esetében a képviselő-testület újabb egyeztetést rendel el, majd ennek 
sikertelensége esetén dönt. 

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat más ingatlan megvásárlására is tehet javaslatot a 
polgármesternek. A polgármester a Vagyongazdálkodási és a Költségvetési Bizottság 
véleményének kikérésével erről előterjesztést készít a képviselő-testület számára. Az ingatlan 
megvásárlásáról a képviselő-testület dönt. 
11. §  (1) A helyi kisebbségi önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza és látja el a 

nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. 
Költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. 

(2) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi 
önkormányzatok költségvetése a kisebbségi önkormányzatok határozata alapján elkülönítetten 
épül be. A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan döntési 
joggal nem rendelkezik, ugyanakkor nem tartozik felelősséggel a kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és 
teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért, és tartozásaiért.  

(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása, valamint 
a zárszámadási rendelettervezet összeállítása és a zárszámadási rendelet megalkotása során a 
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes 
szabályokat és eljárási rendet –a 20/1995. (III. 3.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével – 
megállapodás rögzíti. 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi 
önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 
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(5) A helyi kisebbségi önkormányzatok a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy az általa meghatalmazott helyi 
kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. 

(6) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat gazdálkodása első féléves és 
háromnegyedéves helyzetéről szóló beszámolóhoz a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke 
információt szolgáltat a polgármesternek. 
12. §  Jelen rendelet 1996. szeptember 10. napján lép hatályba. 
B u d a p e s t ,  1996. szeptember 5. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 

I n d o k o l á s 
1. § A rendelet rögzíti, hogy a Képviselő-testületet és a helyi kisebbségi önkormányzatot 

egyaránt felelősség terheli a kerületben élő nemzeti kisebbségek jogai érvényesülése biztosításában. 
Ennek érdekében együttműködési kötelezettséget határoz meg. A (2)-(3) bekezdés az Ötv. 102/C. § 
(2) bekezdése, a (4) bekezdés az Ötv. 102/C. § (1) bekezdése szerint rögzíti a feladat- és hatáskör-
átruházásra vonatkozó jogokat és egyben meghatározza, hogy az átruházott hatásköröket a 
képviselő-testületi SZMSZ 1. számú mellékleteként elfogadott rendeleti szintű dokumentumban kell 
megállapítani. 

2. § Itt kerül meghatározásra a helyi kisebbségi önkormányzatok feladat és hatásköre, valamint 
működésük szabályozása is. 

3. § Felsorolja azokat a jogosítvány-típusokat, amelyeket a képviselő-testület az átruházott 
feladat- és hatáskörökön túl a helyi kisebbségi önkormányzatoknak biztosíthat. A (2)-(4) bekezdés a 
Nek. tv. 26. §-ában megfogalmazott jogköröket rögzíti a helyi kisebbségi önkormányzatok számára 
az előírt eljárási renddel együtt. 

4. §  A Nek. tv. 29. §-ának megfelelően rögzíti a helyi kisebbségi önkormányzatok egyetértési 
jogosítványait, illetve az ezzel kapcsolatos határidő-előírást. A (3) bekezdés tartalmazza, hogy a 
helyi kisebbségi önkormányzatok jogait ki képviseli, majd a (4) bekezdés ezek után rögzíti a 
képviselő-testület által biztosított jogosítványokat, azokat az eljárási garanciákat tartalmazza, 
amelyek megakadályozzák, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat által kezdeményezett ügyek ne 
kerüljenek időben az illetékes testület elé. A (7) bekezdés a helyi kisebbségi önkormányzat 
képviselőjét a képviselő-testület ülésén az önkormányzati képviselőket megillető – az SZMSZ 57.§ 
(1) bekezdés c) pontjában rögzített – joggal ruházza fel. 

5. § A rendelet a Nek. tv. 43.§ (4) bekezdés és a 44. §-nak megfelelően rögzíti a kerületi 
önkormányzatnak a kisebbségek anyanyelvi oktatásával kapcsolatos kötelezettségét. 

6-7-8. § A kisebbségi emberjogi tanácsnokra vonatkozó előírásokat tartalmazza. 
9. § A Nek. törvény 28. §-a, valamint a 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza a 

Polgármesteri Hivatal ügyviteli kötelezettségeit a helyi kisebbségi önkormányzatokkal 
kapcsolatban. A szöveg ennek alapján írja elő konkrétan a feladatokat azzal a többlet-
jogosítvánnyal, hogy a képviselő-testület a szervezeti keretek kialakításával kapcsolatos döntése 
előtt véleményezési jogot biztosít a kisebbségi önkormányzati testületnek. Az (5) bekezdés az 
Államháztartásról szóló törvény (Áht.). 66. §-a alapján rögzíti a Polgármesteri Hivatal feladatát 
illetve a feladat megoldásával kapcsolatos részletes szabályozás módját. 

10. § (1) A vagyonátadásról a Nek. törvény 59. §-a rendelkezik. Ezt egészíti ki ugyanennek a 
törvénynek a 27. § (2) bekezdése. A rendelet szövege e két szakasz alapján meghatározza a 
képviselő-testület olyan vagyonátadási kötelezettségét, amely a vagyontárgyak és pénzeszközök 
pontos megjelölését is tartalmazza. A vagyonátadást külön szerződés rögzíti. A (2)-(4) bekezdések a 
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vagyonátadási folyamatot kívánják szabályozni a jelen rendelet elfogadását követően, egyfelől 
fellebbviteli lehetőséget biztosítva a kisebbségi önkormányzatnak a polgármester által első fokon 
hozott határozata ellen, másfelől jogot adva arra, hogy a feladatainak megfelelő ingatlan 
megvásárlását kezdeményezze a polgármesteren keresztül a képviselő-testület számára. 

11. § Az (1) bekezdés az Áht. 62. § (2) bekezdés, valamint a 65. § (2) bekezdés alapján rögzíti a 
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése forrását és annak formáját. A (2)-(3) bekezdés az Áht. 
65. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően rögzíti a képviselő-testület jogait és kötelezettségeit a helyi 
kisebbségi önkormányzatok költségvetését illetően, az Áht. 68. § (3) és a 82. § (2) bekezdésének 
megfelelően rögzíti a költségvetési illetve a zárszámadási tervezet és rendelet megalkotására 
vonatkozó szabályok szerződéses rendezését. A (4) bekezdés az Áht. 74. § (1) bekezdésének 
megfelelően rögzíti a kisebbségi önkormányzati költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó 
alapvető előírást. Az (5) bekezdés az Áht. 74/A. § (1) bekezdésnek megfelelően rögzíti a kisebbségi 
önkormányzat terhére történő kötelezettségvállalási illetve utalványozási jogot. A (6) bekezdés az 
Áht. 79. § (2) bekezdésének megfelelően írja elő a kisebbségi önkormányzat elnökének 
információszolgáltatási kötelezettségét. 

12. §  A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
B u d a p e s t ,  1996. szeptember 5. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
 


