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JEGYZŐKÖNYV
Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 15-én 16.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti tanácskozó termében megtartott rendkívüli testületi
üléséről.
Jelen lévő önkormányzati képviselők:
Móricz Csabáné
elnök
Molnárné Troppert Mária elnök-helyettes
Papp Gyöngyi
képviselő
Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:
Borbély Anikó
Jelen vannak továbbá: Feketéné Hevesi Andrea

aljegyző
jegyzőkönyvezető

Móricz Csabáné elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Képviselő- testület
3 fővel határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni Molnárné Troppert
Mária elnök-helyettest. A mai rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert a munkaterv
szerint 2013. február 26-ra tervezett ülés időpontja késő, mivel a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportja arról tájékoztatott, hogy a költségvetést 2013. február 15-ig el kell
fogadni. Ezért a mai napirendre az alábbi javaslatot teszi:
1.) 2013. évi költségvetés meghatározása
Előadó: Móricz Csabáné elnök
2.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Móricz Csabáné elnök
Egyebek
Móricz Csabáné elnök kéri, hogy aki az általa javasolt napirendi pontokat és a jegyzőkönyvhitelesítő kijelölésére tett javaslatát elfogadja, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
6/2013. (II.15.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
február 15-i testületi ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Molnárné Troppert Mária elnökhelyettest jelöli ki, és a rendkívüli testületi ülés napirendjére tett ajánlást az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) 2013. évi költségvetés meghatározása
Előadó: Móricz Csabáné elnök
2.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Móricz Csabáné elnök
Egyebek
Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: azonnal
Tárgyalt napirend:
1.)napirend: 2013. évi költségvetés meghatározása
Móricz Csabáné elnök elmondja, hogy az előterjesztésben minden általa ismert adatot leírt,
ahhoz kiegészítést nem kíván tenni. Kéri, hogy a képviselők észrevételeiket, javaslataikat
tegyék meg. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti
költségvetést elfogadja, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
7/2013. (II.15.) számú képviselő-testületi határozata
Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított - 2011. évi CXCV. 26. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzat 2013.
évi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hagyja jóvá:
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Me.: ezer Ft
Ssz.

Előirányzat megnevezése

a

b

Eredeti előirányzat
c

1.

Bevételek főösszege

222

2.

Működési támogatás

222

3.

Kiadások főösszege

222

4.

Személyi juttatások

0

5.

Munkaadót terhelő járulékok

0

6.

Dologi kiadások

7.

> készletbeszerzés

8.

> szolgáltatások

9.

> általános forgalmi adó

222
65
110
47

Felelős: Móricz Csabáné elnök
Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül
2.)napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Móricz Csabáné elnök emlékeztet arra, hogy 4/2013. (I.29.) számú határozatukkal
felülvizsgálták a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásukat és a
nemzetiségi törvény vonatkozó rendelkezési értelmében, attól számított 30 napon belül, felül
kell vizsgálni az SZMSZ-t. Az előterjesztés kapcsán elmondja, hogy javításra került a
felhatalmazó jogszabály, pontosításokra és ésszerűségi átfogalmazásokra tett javaslatot,
valamint bedolgozásra került a szóban forgó megállapodás SZMSZ-t érintő rendelkezései. A
felülvizsgálat kapcsán javasolja, hogy az előző SZMSZ kerüljön hatályon kívül, és az
előterjesztés szerinti javaslatot fogadja el a testület.
Molnárné Troppert Mária elnök-helyettes elmondja, hogy a megállapodás és a gyakorlat
szerint is jelentős segítséget kapnak a Polgármesteri Hivataltól, amelyért ezúton köszönetét is
kifejezi. Javasolja, hogy az előterjesztést a testület fogadja el.
Móricz Csabáné elnök – más kérdés és hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki az
előterjesztésben szereplő SZMSZ-t elfogadja, szavazzon.
A szavazáskor jelen van: 3 fő
Szavazott: 3 fő
Igen szavazat: 3 db
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
8/2013. (II.15.) számú képviselő-testületi határozata
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján szervezeti és működési szabályzatát
az alábbiak szerint állapítja meg.

I.
Fejezet
Általános Rendelkezések
1.§(1) A nemzetiségi önkormányzat megnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ungarndeutsche Selbstverwaltung Mezőfalva
(2) A nemzetiségi önkormányzat székhelye, címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
2.§ (1) A nemzetiségi önkormányzat pecsétjei:
- körbélyegző: a kör közepén a Mezőfalva településnév helyezkedik el, melyet a
felső körívben balról jobbra haladva Német Nemzetiségi Önkormányzat, az alsó
körívben pedig Ungarndeutsche Selbstverwaltung felirat vesz körül,
- fejbélyegző: téglalap alakú Német Nemzetiségi Önkormányzat, alatta
Ungarndeutsche Selbstverwaltung Mezőfalva felirat szerepel.
(2) A pecsétek használatára az elnök jogosult.
3. § A nemzetiségi önkormányzat ünnepségei: József nádor hét nemzetiségi nap április eleje
Május 26. Kitelepítési megemlékezés
4.§ (1) A nemzetiségi önkormányzat jogi személy.
(2)A nemzetiségi önkormányzat közvetlen választással jött létre.
(3)Az önkormányzati képviselők tagjainak száma 4 fő, névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

II.
Fejezet
A Képviselő-testület szervezete és működése
1. A képviselő-testület ülése
5. § (1) A testület évenként legalább hat alkalommal ülést tart.
(2)Az ülés összehívását indítványozhatják:
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- bármely képviselő
- a települési önkormányzat képviselő-testülete
- a települési önkormányzat jegyzője.
(3) Az ülést össze kell hívni
a) legalább két nemzetiségi önkormányzati képviselő, vagy
b)a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a
testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét.
(4)Az ülést az elnök hívja összes és vezeti. Az elnök akadályoztatása vagy az elnöki tisztség
ideiglenes betöltetlensége esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti az ülést. Az elnöki és
elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a
legidősebb nemzetiségi képviselő hívja össze és vezeti az ülést.
(5) Az önkormányzat ülésére meg kell hívni a települési önkormányzat polgármesterét
jegyzőjét.
6. § (1) Az ülések nyilvánosak, ezek helyéről, időpontjáról és napirendjéről a választókat az
elnök a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével
tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület zárt ülést tart a következő ügyekben:
a) összeférhetetlenségi,
b) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
c) vagyonnyilatkozati eljárás és
d) fegyelmi büntetés kiszabása során.
(3) A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
7. § (1) Az ülés megnyitása után és az ülés vezetése közben az elnök feladata a megjelent
képviselők számbavétele, a testület határozatképességének megállapítása.
(2)A hozzászólások időtartamának meghatározására, a vita lezárására, korlátozására az elnök
vagy bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű
szótöbbséggel dönt.
2. Előterjesztések
8. § (1) Az előterjesztések írásban és szóban történhetnek.
(2) Írásban kell előterjesztést készíteni:
a)Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásához.
b)Költségvetés meghatározásához, zárszámadáshoz.
(3)Az előterjesztések előzetes egyeztetésébe – szükség esetén az előterjesztés szakmai
megalapozottsága érdekében – bevonható a jegyző útján a települési önkormányzat
polgármesteri hivatala is.
3. A tanácskozás rendjének fenntartása
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9. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása az elnök feladata, aki szükség esetén
figyelmezteti, rendre utasítja a tanácskozás rendjét megbontó képviselőt, a hallgatóság tagjait.
(2)Ismétlődő rendzavarás és figyelmeztetés után az elnök a terem elhagyására kötelezi a
rendbontó hallgatót.
(3) Amennyiben a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását
lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja.
4. Határozathozatal
10.§ (1) A testület határozattal foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben a nemzetiségi
önkormányzatokat véleményezési, egyetértési vagy döntési jog illeti meg.
(2)A képviselőtestület döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza
meg.
11. § (1) A javaslat elfogadásához
a) egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő,
b) minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több mint a felének
igen szavazata szükséges.
(2) Az előírt támogatottság hiányában az előterjesztett javaslat elutasítottnak tekintendő.
(3) A testület a törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezése
hiányában egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.
(4) A testület minősített többséggel dönt
a) szervezete és működése részletes szabályairól,
b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség
ünnepeiről,
c) vagyonleltáráról, törzsvagyona köréről és a tulajdonát képező, vagy az állam, helyi
önkormányzat, vagy más nemzetiségi önkormányzat által használatába adott vagyon
használatának szabályairól,
d) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az
ezekben való részvételről,
e) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy társuláshoz való csatlakozásról,
f) feladat- és hatáskör átvételéről,
g) arról, amit törvény ilyenként határoz meg.
12. § (1) Titkos szavazás külön testületi döntéssel rendelhető el. A titkos szavazáshoz urnát és
szavazólapokat a jegyző biztosít.
(2)A testület bármelyik képviselő javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el. E kérdésben
a testület vita nélkül szótöbbséggel dönt.
13. § A képviselőtestület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően –
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Mezőfalva
Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának (határozat száma)/(év).(hó, nap) számú
képviselő-testületi határozata.
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5. A testületi ülés jegyzőkönyve
14.§ (1) A települési önkormányzat polgármesteri hivatala biztosítja a testületi ülések
jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a testületi ülésekhez kötődő feladatok ellátását.
(2)A jegyzőkönyvet az elnök és a mindenkor megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
(3) A jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal készíti el.
(4) A jegyzőkönyv egy példányát a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megküldi a Fejér
Megyei Kormányhivatal részére.
6. A képviselő jogállása
15.§ (1) A képviselő az elnök megbízása alapján képviselheti a testületet.
(2) A képviselő az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztása során gyakorolja az
elektorok számára törvényben meghatározott jogokat.
(3)A képviselő köteles a testület munkájában aktívan részt venni.
7. Lakossági fórumok, közmeghallgatás
16.§ (1) A testület a nemzetiséget érintő fontosabb ügyek eldöntése előtt évente legalább egy
alkalommal közmeghallgatást tart.A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendjéről a
testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A közmeghallgatást az elnök vezeti, ennek során
alkalmazhatja a testületi ülések rendjének fenntartása céljából őt megillető jogokat.
(2)Az elnök a nemzetiséghez tartozó választópolgárok, a társadalmi szervezetek közvetlen
tájékoztatása céljából szükség szerint települési szinten, vagy a nemzetiség által lakott
településrészben fórumot tart.
III.
Fejezet
Az elnök és elnökhelyettes
17.§ A nemzetiségi önkormányzat tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök
helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.
(2)Az elnök képviseli a helyi nemzetiségi önkormányzatot, tanácskozási joggal részt vehet a
települési önkormányzat képviselő-testület ülésén.
(3)Az elnök gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételek
megteremtéséről, különösen a települési önkormányzattal való együttműködésről, a
polgármesteri hivatal közreműködéséről, a nemzetiségi önkormányzat döntéseinek megfelelő
előkészítéséről és végrehajtásáról. Tájékoztatja a települési önkormányzat képviselő-testületét
a nemzetiségi önkormányzat testületének álláspontjáról azokban az ügyekben, amelyekbe ez
utóbbit véleményezési, egyetértési jog illeti meg.

8

IV.
Fejezet
Az Önkormányzat költségvetése, vagyona
1. A költségvetés
18.§ (1) A testület évente köteles a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megállapítani.
(2)A képviselő-testület a költségvetését határozatban állapítja meg.
(3)A költségvetés tervezetének elkészítéséről – a települési önkormányzat polgármesteri
hivatalának közreműködésével – az elnök gondoskodik. A tervezetet az elnök terjeszti a
testület elé.
(4)A testület együttműködési megállapodást köt a települési önkormányzattal a költségvetés
és zárszámadás elkészítése, valamint a Polgármesteri Hivatal közreműködésének tárgyában.
2. A nemzetiségi önkormányzat vagyona
19.§ (1) A nemzetiségi önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő vagyontárgyakból,
pénzeszközökből, vagyoni értékű jogokból áll.
(2)Az elnök a közmeghallgatás keretében tájékoztatja a választópolgárokat a nemzetiségi
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.
(3)A testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében alapítványt hozhat létre és
közérdekű kötelezettségvállalásokat tehet a német nemzetiség érdekében.
V.
Fejezet
Záró rendelkezések
20.§ (1) Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata a Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2013. február 15-én fogadta el. Hatályba lépésének időpontja 2013.
március 1. napja.
(2) E szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2012. (V.16) számú
határozata.
(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatot az elnök a helyben szokásos módon – Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján – kihirdeti, hogy a
településen élő nemzetiséghez tartozó választópolgárok is megismerhessék annak tartalmát.

1. melléklet
Önkormányzati képviselők névsora:
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Móricz Csabáné
Molnárné Troppert Mária
Molnár István
Papp Gyöngyi

elnök
elnökhelyettes
képviselő
képviselő

Felelős: Móric Csabáné elnök
Határidő: azonnal
Móricz Csabáné elnök emlékeztet arra, hogy a 2013. február 26-ra tervezett testületi ülés
ezzel okafogyottá vált, ezért annak összehívására nem fog sor kerülni. Más megtárgyalandó
ügy nem lévén az ülést bezárta

K.m.f.

Molnárné Troppert Mária
elnök-helyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő

Móricz Csabáné
elnök

