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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  Tartalmi összefoglaló 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 113. § a) 
pontja értelmében: a helyi nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - át nem 
ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének 
feltételeit, így szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő három 
hónapon belül, továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő harminc napon belül. 
 
Az Njtv. 76. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a 
nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök 
képviseli. Ugyanakkor az Njtv. 77. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat testülete a feladat- és hatáskörét a szerveire (elnök, bizottság, 
országos szint esetében hivatal), valamint - törvényben meghatározottak szerint - társulására 
átruházhassa. 
 
Az Njtv. 113. §-a és 114. §-a taxatív felsorolással határozza meg azokat a hatásköröket, 
amelyeket a nemzetiségi önkormányzat testületként, át nem ruházható hatáskörben jogosult 
gyakorolni. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülései között számos alkalommal 
előfordulnak olyan – a nemzetiségi önkormányzatot érintő – esetek, amelyekben döntést kell 
hozni, azonban a képviselő-testület összehívására objektív okok miatt nem kerülhet sor.  
A jogkörök átruházása azonban nem jelenti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
jogainak csorbítását az Njtv. fent hivatkozott, át nem ruházható hatáskörben gyakorolható 
jogosultságai, valamint az elnök által átruházott hatáskörben hozott döntéseiről történő 
utólagos beszámolási kötelezettség következtében. 
 
A fentiekre tekintettel az önkormányzat zavartalan működése érdekében szükséges a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) II. 
fejezetének módosítása az elnökre ruházható hatáskörök pontosítása vonatkozásában. 
 
II.  Előzmények 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. december 8. napján megtartott ülésén az N-38/2014. (XII.08.) számú határozatával 
elfogadta, majd 2016. május 4. napján megtartott ülésén az N-11/2016 (V.04.) számú 
határozatával módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

III.  Várható szakmai hatások 
 
A módosítást követően a nemzetiségi önkormányzat elnöke az átruházott hatáskörök 
vonatkozásában a képviselő-testület külön döntése nélkül jogosult eljárni. 
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IV. Várható gazdasági hatások 

Az előterjesztésnek nincs közvetlen gazdasági hatása. 

V. Kapcsolódások 
 
Az előterjesztés kapcsolódik: 

• az Alaptörvényhez, 
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez, 

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására 

A sajtó tájékoztatása nem indokolt. 
 
 
Miskolc, 2017. május 10. 
 
 
 Dr. Lange László 
  elnök 
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Határozati javaslat: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a ,, Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására”  tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és  
             Működési Szabályzatának módosítása 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a határozati javaslat melléklete 
szerinti tartalommal, amely 2017. május 25. napjával lép hatályba. 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírásra és kihirdetésére. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Jogi és Igazgatási Főosztály 
Határid ő:    2017. május 25. 


