51/1999.(XI.26.) sz. önk. rendelet•

a helyi kisebbségi önkormányzatokról *

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény l02/B. § (4) bekezdésben előírt jogalkotási kötelezettségének ele get téve, valamint az l993. évi LXXVII. tv. alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok közfeladatai
teljesítésének elősegítése érdekében, illetve a települési önkormányzat és a helyi kisebbségi önkor mányzatok kapcsolatrendszeréről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

l. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a./
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat illetékességi területén a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló l993. évi LXXVII. törvény 23 § (l) bekezdése alapján megválasztott helyi kisebbségi önkormányzatokra (a továbbiakban kisebbségi önkormányzatok ):
b./
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat)
Képviselő-testülete ( a továbbiakban Képviselő-testület) és szervei ( a polgármester, a Képviselő-testület és bizottságai, a Polgármesteri Hivatal) kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladataira.
A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszere

2. §

(l)
Ezen rendelet kinyilvánítja, hogy a Települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, s e Rendelet értelmében és hatálya alatt feladataik ellátása
körében a Települési és a Kisebbségi Önkormányzatokat azonos jogok illetik meg, és kötelezettséget
terheli.
(2)
A megválasztott kisebbségi önkormányzatok elnökei a Képviselő-testület üléseinek állandó meghívottjai, részükre a meghívóval együtt meg kell küldeni az ülés elé kerülő írásbeli anyagot, gondoskodni kell arról is, hogy a helyszíni kiosztású anyagokból is kapjanak.
(3)
A kisebbségi önkormányzatok elnökei a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4)
A kisebbségi önkormányzat testülete véleményt nyilváníthat minden olyan a Képviselő-testület elé kerülő kérdésről, amely az általa képviselt kisebbség helyzetét érinti. A kisebbségi önkormányzat véle ·•HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 6/2011.(I.20.) SZ. ÖNK. RENDELET. HATÁLYBA LÉP 2011. JANUÁR 20-TÓL.
* Egységes szerkezetben a 5/2003. (II.18.) sz. önkormányzati rendelettel.

ményéről a kisebbségi önkormányzat elnöke az ülésen szóban vagy a polgármester útján írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
3. §

A kisebbségi önkormányzatok egy-egy képviselője a Képviselő-testület állandó bizottságainak ülésein
állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt. A megbízott képviselő személyét a kisebbségi
önkormányzat elnökének a bizottsági elnöknél kell írásban bejelentenie.
A települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala a - Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően - gondoskodik arról, hogy a kisebbségi önkormányzatok mind a képviselő-testületi, mind az állandó bizottságok üléseire szóló meghívót kézhez kapják, annak érdekében, hogy a kisebbségi önkor mányzatoknak módja legyen az ülésekre érdemben felkészülni.
4. §

(1) A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelv használat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő önkormányzati rendelet a Képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő kisebbségi önkormányzat egyetértésével hozhatja meg.
(2) A kisebbségi oktatási, nevelési, képzési intézmények vezetőinek kinevezéséhez, illetőleg a kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő települési önkormányzati döntéshez az érintett kisebbségi önkormányzat egyetértése szükséges.
(3) Az egyetértési jog jogosultja az e §-ban meghatározott megkeresés közlésétől, illetve kézhezvételétől számított 3o napon belül köteles nyilatkozni. A határidő elmulasztása jogvesztő.
5. §

(1) A kisebbségi önkormányzat az általa képviselt kisebbség helyzetét érintő, bármely települési önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó kérdésben megkereséssel fordulhat a Képviselő-testülethez
vagy szerveihez, amelyben
tájékoztatást kérhet,
javaslatot tehet,
intézkedést kezdeményezhet,
- kifogással élhet a települési önkormányzat által fenntartott intézmények működésével
kapcsolatos a kisebbség jogait sértő gyakorlat, egyedi döntés ellen, kezdeményezheti a döntés
megváltoztatását, visszavonását.
(2) A feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a megkereséstől számított 30 napon belül -, ha a testületi
szerv ezen időszakban nem ülésezik, a soron következő ülésén - köteles érdemi választ adni.
6. §

Ha a kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a települési önkormányzat döntése szükséges,
a kisebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon köteles a következő ülésén napirendre tűzni, ha a döntés más
önkormányzati szerv hatáskörébe tartozik akkor az - a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon - belül köteles döntést hozni.
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7. §

A kisebbségi önkormányzatok a Nek. törvényben meghatározott feladatkörét érintő bizottságok megüresedett helyeinek betöltésére személyi javaslatot tehetnek.
8. § 1

(l)
A Polgármesteri Hivatal a kisebbségi önkormányzatok munkájához, működéséhez szükséges technikai
feltételeket (pl. számítógép, telefonkészülék), az ülések megtartásához és a napi munkavégzéshez
szükséges helyiséget (reggel 8-20 óráig) biztosítja, valamint a kisebbségi testületi ülésekkel kapcsolat ban ügyviteli segítséget nyújt.
A települési önkormányzat vagyonán belül a kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített vagyon
használata

9. § 2

10. § 3

11. § 4

12. § 5

13. § 6

1 A 8. § szövegezését megváltoztatta az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a.
2 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.
3 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.
4 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.
5 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.
6 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.
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14. § 7

15. § 8

l6. §

(1) A települési önkormányzat külön megállapodás keretében egyes vagyontárgyak, illetve vagyoni
értékű jogok tulajdonjogát átadhatja a kisebbségi önkormányzatoknak. A megállapodás jóváhagyása a
Képviselő-testület határkörébe tartozik.
(2)A kisebbségi önkormányzat megszűnése esetén annak összes ingó- és ingatlanvagyona a települési
önkormányzat tulajdonába megy át, amely azonban a kisebbségi önkormányzat újbóli létrejötte esetén
az utóbbinak az átvettel azonos értékű vagyont köteles a tulajdonába adni.
A kisebbségi önkormányzatok költségvetése, zárszámadása, a települési önkormányzat által
rendelkezésükre bocsátott források felhasználása

l7. §

(1) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének tervezése, költségvetésük elfogadására és módo sítására, zárszámadására és költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatására, valamint gazdálkodására - ide értve a települési önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott források felhasználását is a 20/1995. (III. 03.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit kell a kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzat között létrejött “Együttműködési Megállapodás”-ban foglalt kiegészítésekkel alkalmazni. Ezen “Együttműködési Megállapodás” jelen rendelet mellékletét képezi.
Helyi mûemlékvédelem

l8. §

1) A kisebbségi önkormányzat a saját hatáskörében - a műemlékvédelmi jogszabályok keretei között
- maga határozza meg az általa képviselt kisebbség történelme, hagyományai, kulturális öröksége
és identitásának megőrzése szempontjából jelentős műemlékei és emlékhelyei körét, valamint
ezek védelmének helyi szabályait.
(2). Az (1). bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt ki kell kérni a polgármester útján a Polgármes teri Hivatal főépítészének a véleményét.
l9. §

A kisebbség történelmi településrészeinek és építészeti emlékeinek megőrzésével és ápolásával kapcsolatos önkormányzati rendelet alkotása esetén az adott kisebbséget képviselő kisebbségi önkormányzatnak egyetértési joga van.
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.
8 Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a.

5
A kisebbségi nyelvek oktatása

20. §

A közoktatásról szóló l993 évi LXXIX törvényben foglaltakon túlmenően a települési önkormányzat a
kisebbségi önkormányzatok kérésére kijelölheti azon oktatási intézményeket, amelyekben biztosítja a
kisebbségi nyelvoktatást. A nyelvoktatás megszervezésében a települési önkormányzat és a kisebbségi
önkormányzat együttműködik.
21. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr.Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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