Bejelentések napirendi pont
Elıterjesztés
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. december 6-án tartandó ülésére
román települési kisebbségi önkormányzattal kötendı együttmőködés tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 66.§-a alapján a helyi kisebbségi
önkormányzattal történı megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának
végrehajtó szerve a költségvetési szervként polgármesteri hivatal.
Az Áht 68.§ (3) bekezdése szerint a költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési
rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok
együttmőködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - külön kormányrendeletben
foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat
megállapodásban rögzíti.
Ezen elıírások végrehajtására elkészült az együttmőködési megállapodás tervezet , mely jelen
elıterjesztés mellékletét képezi.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény59.§ (3) bekezdése
szerint a települési kisebbségi önkormányzat megalakulását követı 2 hónapon belül a kisebbségi
közügyek ellátásához, a mőködési feltételek biztosításához szükséges ingó és ingatlan
vagyontárgyakat a helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába
adja. Az átadás nem akadályozhatja a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. Az
ingyenes használatba adott vagyontárgyak körét a helyi önkormányzat a rendeletében elkülönítetten
határozza meg.
A testületi mőködés feltételeinek biztosításán , az ezzel kapcsolatos teendıkön értendı különösen:
-a testületi mőködéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása
-postai , kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése.
Erre való tekintettel javaslom a polgármesteri hivatal házasságkötı termének a testületi mőködéshez
esetleges fogadóórákhoz igazodó ingyenes használatba adását, valamint az adminisztratív teendık
biztosítására egy számítógép ingyenes használatba adását a román kisebbségi önkormányzat
számára.
Emellett az Önkormányzat biztosítja a mőködéshez szükséges sokszorosítási feladatokat.
Kérem a T. Képviselı-testületet az együttmőködési megállapodás és az ingyenes használatba adás
tárgyában dönteni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja a Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzattal az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. § -án és 68.§ (3) bekezdésén alapuló a
gazdálkodási szabályok végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet.

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény59.§ (3) bekezdése alapján ingyenes használatba adja
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal
( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38) Házasságkötı termét , illetve 1 db számítógépet.
Vállalja továbbá a mőködéshez szüksége adminisztratív feladatok ellátását.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adásról, különös tekintettel a
házasságkötı terem használatának rendjérıl, a kisebbségi önkormányzattal megállapodást kössön.

Felelıs: Krucsai József polgármester
Határidı: azonnal
Medgyesbodzás, 2010. december 3.

Krucsai József
polgármester

