Iktatószám: SZ/101/12/2012.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazásra, a következőket rendeli el:
1.§ (1) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „R”) 9. § (2)
bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontjában, a 17. § (2) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 21. §
(5) bekezdés e) pontjában, 22. § (8) bekezdésében a helyi kisebbségi önkormányzat szövegrész helyébe a
„helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.

(2) A „R” 11. § (1) bekezdésében és a 33. § (8) bekezdés c) pontjában a kisebbségi önkormányzat
szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
(3)
2. § A „R” XVIII. fejezete helyébe a következő lép:
„Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata
73. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával,
valamint az azzal összefüggő végrehajtási feladatok ellátásával kapcsolatos szabályokat az
Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló törvény
alapján megkötött együttműködési megállapodás szabályozza.
(2) Az együttműködési megállapodás legfontosabb elemei a következők:
a) a nemzetiségi önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiséget biztosít a 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti épületében található helyiség
ingyenes használatával, a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási
költségek viselésével,
b) a személyi feltételeket a Jegyző által kijelölt munkatársak biztosítják, jegyzői utasításban rögzítve a
felelősök konkrét megnevezését,
c) költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos együttműködési kötelezettségek,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan az Önkormányzatot
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok,
f) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos
előírások.
(3) Az együttműködési megállapodásban foglalt, az Önkormányzatot terhelő feladatok elvégzésével járó
költségek viselését a Képviselő-testület költségvetésében biztosítja.”
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3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszíti.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Dr. Deák Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012…
Dr. Deák Erzsébet jegyző

