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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására a következőket
rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.
(IV. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §. (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a nemzetiségek jogainak érvényesülése érdekében
a településen működő roma és román nemzetiségi önkormányzat
munkáját az alábbiak biztosításával segíti:
a) működésükhöz
ingyenesen
helyiséghasználatot
biztosít,
b) iratok kézbesítése, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátása,
figyelése,
a
pályázatokról
történő
c) pályázatok
tájékoztatás és a pályázatok készítésében történő
közreműködés.
2. §
A R. 9. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre módosul:
„(2) A polgármester, az alpolgármester, a Pénzügyi Gazdasági és
Területfejlesztési Bizottság elnökének egyidejű és tartós akadályoztatása
esetén a testületi ülést a Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi
Bizottság elnöke hívja össze.”

3. §
(1)
A R. 10. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép
„g) román nemzetiségi önkormányzat elnökét,
h) roma nemzetiségi önkormányzat elnökét,
(2)
A R. 10. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép
„ d)román nemzetiségi önkormányzat elnökét,
e)roma nemzetiségi önkormányzat elnökét
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4. §
A R. 2. §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a nemzetiségek jogainak érvényesülése érdekében
a településen működő roma és román nemzetiségi önkormányzat
munkáját- az együttműködési megállapodásban részletezettek szerint - az
alábbiak biztosításával segíti:
Működésükhöz ingyenes helyiséghasználati jogot
a)
biztosít.
b)
A Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a
képviselő-testületi
ülések
előkészítéséhez
kötődő
feladatok ellátását, az ülések jegyzőkönyveinek vezetését,
valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítása és postázási feladatok ellátását.
c)
Pályáztok
figyelése,
pályázatokról
történő
tájékoztatás és a pályázatok készítésében történő
közreműködés.
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportján
d)
keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátását.
e)
Az a.) – d.) pontokban rögzített feladatok
ellátásához kapcsolódó költségeket – kivéve a képviselőtestületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatának
költségét - a Képviselő-testület viseli.
f)
Biztosítja, hogy a jegyző, - akadályoztatása esetén
az aljegyző – a Képviselő-testület megbízásából és
képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein.
5. §
Ezen rendelet 1. §, 2. § és 3. §-a 2012. július 1-jén, 4. §-a 2013. január 1jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

