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I. A Tdrsulfs c6lja

6s

12. 03.)

feladatai

1. A Szegedi Nemzetis6gi Onkorminyzatok Tarsul6sa (a tov6bbiakban: Tarsulas) azzaT az
els6dleges c6llal jott 16tre, hogy a Szeged Megyei Jogir Varost6l (a tov6bbiakban: Varos)
hasznilata megkapott Szeged, Oszf6vszky utca 6. szlxn alatt|Z7l} helyrqzi szftmu tngatlarfi az
egyes nemzetis6gi onkormanyzatok 6s a Varos kcizdtt 6rvdnyben l6v6 meg6llapod6s alapjan
irodak6nt, kozdss6gi hdzkent, oktat6si, kultur6lis rendezvdnyek, illetve tanfolyamok megtart6sara
alkalmasintezndnTkdnt,NemzetisdgekHf zanevenmrikodtesse.

2. A Trirsul6s a Nemzetisdgek Hfafhan, nyitvatart6si id6ben, kozos haszniiatu targyakkal 6s
eszkozdkkel, ingyenesen biaositja a Varossal kOtOtt meg6llapod6sban szereplo nemzetis6gi
dnkormdnyzatok mtikddesehez sztiks6ges Ingyi 6s technikai feltdteleket.
A Tarsul6s a Nemzetis6gek Hfnfiban, nyitvatart6si id6ben, ig6ny szerint, ingyenesenbiilositjaa
szegedi nemzetisdgi onkormdnyzatok adminisztraci6s 6s vdgrehajt6si feladatainak ellat6sdval
3.

kapc solatban az aIilbbi szol gilltatasokat

:

a) El6k6sziti espostiuzaa testiileti iildsek meghiv6it 6s el6terjeszt6seit, valamint levelez6s6t.
b) Magyar nyelven vezeti a testiileti iil6sek jegyz6kdnyv6t.
c) Segddkezik a testiileti 6s tiszts6gvisel6i ddnt6sek el6kdszit6s6ben.
d) Ellfltla a testiileti 6s tiszts6gviselSi dcint6shozatalhoz kapcsol6d6 nyilv6ntart6si,
sokszoro sit 6si, p ostfudsi feladatokat.

e) Az

(a-d) pontokban foglaltak biztositilsftra vonatkoz6 ig6nyiiket a nemzetisdgi
onkorm6nyzatok eln6kei legkds6bb az eseddkess6get megelozo munkanapon a
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g)
h)

Nemzetis6gek H6za igazgat6jdval egyeiletik, aki a rendelkez6sre 6116 erdfon6soknak
me gfelel6en bizto sitj a a szolgfitatfist.
A2011. dvi CLXXIX. torv6ny 80. $ (1) bekezd6s f) szerint biztositja jelnyelv 6s specialis
komrmrrikici6s rendszer hasznfilatffi. A nemzetisdgi onkormdnyzatok eln<ikei az igenyl
legk6s6bb az eseddkess6get 10 nappal megelozo munkanapon a Nemzetis6gek Haza
igazgatqdval egyeztetik, aki a rendelkez6sre 6116 erdfonasoknak megfeleloen bizositja a
szolgftkatflst,
Az adminisztrdci6s 6s vdgrehajt6si feladatok nem terjednek kt pzlyazatok bead6sara 6s
azokkal tort6n6 elsz6molasra, szerzoddsek, szabilyzatok 6s egydb tanulmdnyok, szellemi
term6kek k6szft6s6re, valamint a kozvetitett szolgfltatdsok kcilts6geinek megt6ritdsdre.
A T6rsulas a nemzetis6gi dnkormanyzatokt6l feladat- 6s hat6skoroket nem vesz trt.

4. A Tarsulas a tarsul6si tag<inkormfnyzatok szlnfuabovitett mtikoddsi szolgilltal.asokat nyrijt, igy
ktildndsen:

a) A Nemzetis6gek
b)

c)

HfuLhoz kulcsot, a nyitvatart6si id6n tuli programokhoz iigyeletet
biztosit.
A miikoddshez lehet5s6g szerint salilhasznalatliroasilaltds kcinyvszekrdny't biztosit.
Seg6dkezik pffiylzatok, szabilyzatok es szerzoddsek elk6szit6s6ben, tov6bb6 grafikai 6s
informatikai k6rd6sekben.

d)
e)
D
g)

Vallalja

a

Nemzetis6gek Hazaban tal6lhat6, tagonkorminyzatr tulajdonban l6v6
sz{nttdstechnikai eszkcizdk karbantart6srlt a Tarsul6s vonatkoz6 szerzodls6nek keretein
behil.
R6szt veszatagdnkorm6nyzatok kultur6lis, oktatiisi programjainak szervez6s6ben.
Lehetds6get biztosft a T6rsul6s telekommunik6ci6s flotthjiltoz val6 csatlakozfusra a
Tarsul6sflottaszabf tlyzatdbanfoglaltakszentrt.
Gondoskodik aNemzetisdgek Hazilbanmegval6sul6 programok reprezent6ci6jfu6l.

5. A Trirsul6s feladatanak ta4a a nemzetis6gi kultura fupolisitt, a szegedi nemzetisdgi kdzdssdgek
integrrilt bemutat6s6t 6s kdpviseletet a tobbsdgi tarsadalom fel6. E cdl 6rdek6ben kultur6lis 6s
koz<issdgdpit6 programokat szervez,kiadvfnyokat kdszit, oktat6si tev6kenys6get foll'tat.
6. A Tarsul6s a Nemzetis6gek Hfzdban a NemzetisegekHfzamrikdd6si szabiiyzatn szerint helyet
biaosit a nemzetisdgi szewezetek altal szewezettkulturalis 6s oktat6si programok szbmfua.

II. A Tdrsulds szervei, hat6skiiriik, jogaik
1.

6s

kiitelezetts6geik

A kiizeyiil6q:
1.1 A kozgy'tilds a Tarsul6s legfbbb dont6shoz6 szerve. A kdzgytil6s tagjai a mindenkori
tagnyilvantarkisban szerepl6 tinkormdnyzatok (a tovabbiakban tagrinkormbnyzatok).

L.2.

a.)

A kiizwiil6s hatriskiir6be tartozik:

A tagcinkormfuyzatokk6pvisel6inek egyszeni tdbbs6ggel hozotthatirozat|val:

- tagfelv6tel,
- a Tarsulas elnok6nek 6s a
-

b.)

visszahiv6sa,
azeves kdltsdgvetds, valamint azeves tagdij meghatfnozilsa,
azelozo 6vi kolts6gvet6s teljesit6sdnek j6vdhagy6sa,
nyilv6no s pbJy 6zat :iut1an igazgato l<tv ftlasil.hsa 6s alkalm azdsa,

j6v6hagyja az 500 000 Ft 6rtdk folotti egyedi iigyleteket 6s szolg6ltatasokat,
valamint azI000 000 Ft 6rtdk fr16tti folyamatos tigyleteket 6s szolg6ltatasokat
6ves, klzeptfvi 6s hosszri tavu mrik<iddsi program meghatirozits4
az elncik 6ves juttat6sainak mefitatirozisa,
minden olyan k6rdds, amelyet az alapit6 okirat, illetve a szewezett.6s mrik<iddsi
szabillyzat nem utal az eln<lk vagy azigazgat6 hat6skdr6be.

A tagcinkorminyzatokkdpvisel6inek min6sftett sz6tcibbs6gri hatinozatfxal:

1.3.

Feliigyel6 Bizotts6g tagjainak megvflasilfusa,

a szervezeti 6s miik<i desi szabillyzat megalkot6s4 m6dositiisa,
a Tarsul6s tagjanak l<tzfrdsatagdij nemfizetesvagy egy6b okb6l.

A kiizeyiil6s iisszehivisinak, miikiid6s6nek szabflvai:

a) A Trlrsul6s dvente legal6bb k6t rendes kozgyril6st

tart. A tfrgyevet megelozo 6vrdl s2616
szal<nu 6s szAmviteli besz6mol6t, valamint atingyewe vonatkoz6 kciltsdgvetdst januar 31-ig
kozgyil6s e16 kell vinni. Az elndk, illetve az igazgato kcizgyiil6st hiv 6ssze, amennyiben a
dont6 st igdnylo k6rd6 sek ail. me gl<w artjhk.

b)

A kozgy'til6sre szavazatijoggal meg kell hirmi a TarsulSs tagait azok elnokein kereszhil, 6s a
Tarsulris elndk6t. Tandcskozilsi joggal kell meghivni a Tarsul6s igazgat6jdt,valamint a Szegedi
Nemzetis6gi Szdvets6ge! annak eln<ik6n kereszttil.

c)

Siirg6s esetet kiv6ve a kdzgyril6si meghiv6t legkdsobb a kcizgyril6s id6pontja elott ot nappal
postrin vagy elekfonikus riton meg kell kiildeni az dnkorm5nyzatoknak. A kdzglrildsi
meghfv6nak tafialmaznta kell a krizgl'ri16s iddpontjrit, hely6t 6s napirendi pontjait. A meghiv6t
j6l Hthat6 helyen aNemzetisegiHazbanis ki kell fliggeszteni.

d) A kozgytildst

az elnok, illetve az igazgato hivja <issze, de osszehivhtla a feltigyel6 bizottsdg
vW azigazgat6 erre val6 kcjtelezettsdg6nek nem tesz eleget.

is,haaz elndk,

e)

Ktitelez6 a klzgy(iles osszehiv6sa, ha azt legalilbb 3 tagOnkormdnyzat k6pviseloje tfi1an a
napirend 6s az ok megjel6l6s6vel ir6sban k6rte. Ha a k6rdst az elncjk vagy az igazgat6 nem
teljesitette, az 6sszehiv6st k6r6 tagdnkormanyzatok 6ltal megbizott szem6ly a kcizgytildst
dsszehivhatja.
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A kdzgytil6s akkor hatttrozatklpes, ha azon a tagonkorm6nyzatok tobb mint a fele jelen van. A
tagdnkorm6nyzatot az elndk, ill. meghatalmazdsa alapjtn meghatalmazott kdpviseli. Ha barffil
okn6l fogva a tagonkormtnyzatok szdma paros lenne, ugy a fele sz6mri tagonkorm6nyzat
kdpvisel6inek rdszvdtele mellett a kdzgSules hatinozatk6pes. Egyszeni tribbs6g eset6n egy
javaslat akkor tekintend6 elfogadothrak,ha ajelenl6v6k tdbb mint fele arra igennel voksol.
Mindsftett tdbbs6g eset6n a javaslatot elfogadottnak kell tekinteni, ha ajelenl6v6 tagok 213-a
azt szav azat6val elfo gadj a.

g) A kcizgytilds

hatirozarkepessdg6nek megallapftasara jelenldti ivet
jelen l6v6 onkormdnyzatok kdpviseloinek al6 kell imi.

h)

kell alkalmazni, amelyet a

Amennyiben a szabillyosan meghirdetett kcizg1.til6s * a r6sztvev6k megfelell szbnfuak
htanyfhan - hatixozatkeptelen, fgy irjabb - megismdtelt - kozgyrlldst a hatarozatkeptelen
k<izgyildst kovetd 15 napon beliili idopontban kell osszehirmi 6s az eredeti napirenddel
meglartan.
megismdtelt kozg5,riles az eredeti krizgyril6s meghiv6j6ban * az eredeti kdzgy.ril6s
hatlrozatkepessdg6t6l fiigg6 feltdtellel is kitiizheto. Szewezetr 6s mrikoddsi szabfiyzat
m6dosit6sar6l megismdtelt kozgl'ril6sen nem horhat6 hatiffozat.
A megismdtelt kozgyilds a jelenl6vok szfmtfi6l fiiggetleniil hxfrozatklpes, ezt a kdriilm6nlt a
megism6telt kclzgytil6s meghiv6j6ban fel kell tiintetni.

i) A
j)

k) A kcizgytildsen minden tagonkormdnyzatot 1-1 szavazat illeti meg.
l) A kcizgytil6sen a hatfrozatot is tutalmaz6 jegyzokonyvet kell vezetni, amelyet a Tarsul6s
elnoke, ajegyz6konlwezeto 6s a jegyz6konyv-hitelesit6 szem6lyek al6ir6sukkal hitelesitenek.
A kdzgyullsek jegyz6konlwezetoje az igazgato, akadillyoilattsa eset6n a kitzgyiills 61ta1
vfilasrto/fr szem6ly. A jegyz6kdnyv hitelesttSt akdzgyftl6s megnyit6srit kovet6en a napirendi
pontok megtargyalasa elott kell megv6las4artr. A kozgytil6sek nyilvanosak, de egyszeni

sz6t6bbsdggelhozotthatfu ozattalanyilvdnossdgl<tzfirhat5.

m) A hatdrozatokat a kozgS+llst kdvet6 8 napon belul az onkorm6nyzatok rdszdre meg kell
kiildeni.

n) A ktizgytilds

ahatdrozatfut irdsbeli szavazfssal is meghorhxja. ir6sbeli szavazfusra az elndk,
illet6leg az igazgato bocs6tj a a hatfr ozatot.

fel a

hatfrozati javaslat ir6sbeli szavazilsra, amelynek az
elddnt6sdhez sziiks6ges adatokat az Onkormfnyzatok ismerik, vagy amelyeket a hatirozati

Olyan kdrddsekben tehetd

j avaslat

mell6klete tartalmaz.

A tagonkormfuyzatok a megktilddttkdzgyfllsihatdrozati javaslatra az irfsbeli szavazafikat a
megkiild6stdl szfnitott,legk6sdbb 6t napon beliil kell megadniuk . Ezen ha$xidb lejrirtakor a
be6rkezett szavazatok alaplan az igazgat6 kdteles a szavazatokat osszesiteni, 6s a dcjnt6srSl
legk6s6bb 8 napon beltil irSsban az inkorminyzatokat 6rtesfteni.

o) A

kdzglrilesi hatftrozatnak meg kell felelnie a tdrv6nyi 6s m6s jogszabilly el6irasoknak,
tovdbbh a tarsul6si szerz6d6s alapit6 okiratanak 6s a jelen szewezetr 6s mrikoddsi
szabilyzatnak.

Amennyiben a kcizgyrileshatfrozata jogszab|ly vagy az alapit6 okirat, illet6leg a szewezeti 6s
miiktid6si szabilIyzat rendelkez6seit sdrti, vary anemzetis6g jogos 6rdekeinek s6relm6vel jar,
bfumely tagonkormanyzat keresettel kdrheti a bir6s6gt6l a hatfirozat drvdnytelens6gdnek
megflllapitds6t a hatarozat meStozatalftsl szdmitott 60 napon beltil. A hxhlid(5 elmulaszt6sa
jogveszt6ssel jrir.

p) A hatarozatokat be kell vezetni dvenkdnti bont6sban aHatfrozatok Kdn1v6be. Fel kell ttintetni
akdzgyiles id6pontjat, ahatirozatk6pess6g ar(nyirt, az igen, nem, tart6zkodott szavazatok
bont6sat, abatfrozatvdgrehajtSsanak m6djrit, idopontj6t, avegehEt6s elmaradasa eset6n ennek
indokat.

2.

Elniik:
2.1.

A Tarsul6s els6sorban a Tarsul6s tagait kepez6 nemzetisdgi dnkormanyzatok elnokei
kdziil tisil.injeldl6s utj6n v6laszt elncikcit, ha a jeldlt szem6ly az elnciki tisztsdget nem
fogadja el, akkor mrisodik korben a nemzetis6gi tagonkormtnyzatokkdpviseloi kcjztl kell
megv{Iasilaru a Tarsul6s elndk6t. Az eln<ik terminusa 2 6v, legfeljebb 1 alkalommal
itjravitlaszthxS.

2.2. Az elniik feladata 6s hatdskiire:

a) A kcizgyril6s osszehiv6sa 6s levezet6se.
b) A k<lzgytilds altal meghattrozott rovid, kdzep 6s hosszir t6vri feladatterv

c)

d)
e)

D

g)
h)

i)
j)

vegrehajtatixa.

Gazd6lkod6si, sziimviteli ds jogi tigyek folyamatos vitel6nek biaositisa.
Munk6ltat6i jogok gyakorldsa.
A tarsasrig kdpviselet6nek ellfltasa bfr6s6gok 6s m6s kiilsS szervekirinyfhan

E jogkdr6nek

korlfrtozf saharmadikszemdllyelszembenhatalytalan.
Minden olyanszerz6d6s al6ir6sa, melynek rigydrt6ke 100.000 Ft-ot meghalad.
Ezen i.igydrt6ket meghalad6 utalvrinyozits, ill. keszpenz felvdtel.
A kdzgytil6s el6 keriil6 el6terjesa6sek elk6szittet6se 6s ellendrz6se.
Vrillalkoz6i szerzoddsek, nem eseti megbfz6sok aliirdsa.
Ddnt a TrirsulSs tulajdonriban 6s hasmalatabanllvo javak nem eseti jellegri b6rbeadasar6l.

2.3 Az elnok az elndki terminus idej6re esetleges akadillyoilatasa eset6n az elnok feladataban
6s hat6skordben elj ar6 elnokhelyettes kij elol6s6re j ogosult.

3.lsazsatS:
3.1. A kozgytilds a Tarsul6s iigyeinek int6z6s6re nyilv6nos palyazattrtjanh,wdlasrtoftigazgatst
alkalmaz, aki a kdzgyil6s 6s a jelen szewezeti 6s mrikdd6si szabillyzat 6ltal meghatirozotl

feladatokatvegzielazelnrikkcizvetlent|nytasaalatt.
3.2. Az isazeat6 feladata 6s hatdskiire:

a)

A TarsulSs titkara. Ennek megfelel6en a Tarsul6s kcilts6gvet6s6t 6s besz6mol6jat elokesziti, az
eln<ik egyedi megbizisa alapjan eljrlr 6s k6pviseli a Tarsul6st, gondoskodik a kozgytil6sek
6sszehiv6sar6l, lebonyolit6sar6l, a Trlrsul6si iil6sekr6l jegyz6kdnyvet vezet, a
tagnyilvantart6st 6s a hatirozatok konyv6t naprak6szen tartja. A TrirsulSs kultudlis
rendezvdnyeinek lebonyolitasdban segddkezik akkor is, ha azok a Nemzetis6gek Hazan kiviil
kertilnek megval6sftilsra.

b)

A Nemzetis6gek Hiza irxezmenyvezetl

c)

Koordinalja a rendelkez6sre 6116 er6fon6sokat az
folyamatos biilositasa6s elkit6sa 6rdek6ben.

d)

Jogosult minden 100 000 Ft egyedi iigyleti 6rt6ket meg nem halad6 szerzodds altirtstna,
illetveezendrleketmegnemhalad6utalvfnyozttsra,k6szpdnzfelv6telre.

e)

Ellfltjaa Tiirsul6s penrtfrosifeladatut, kezeli arurak leltarft.

f)

Dont a Tarsul6s tulajdonaban eshasznillatilban l6v6 javak eseti bdrbead6sar6l.

g)

Amennyiben megit6l6se szerint az elnriktdl jogszabalyslrto, vagy a Tarsul6s drdekeit s6rto
utasftast kap, rigy kdteles a kcizgyf16st cisszehirrni.

igazgatoja, ahol biaosftla a hivatal miikdddsdt, az
interrneny biztons6gos 6s szakszeni i.izemeltet6sdt, valamint a beosztottakon keresztiil a
programok megszervez6sdt 6s lebonyolftris6t.

l.

fejezetben rdgzitett c6lok 6s feladatok

4. Feliisyel6 Eizottsde:

4.1 A Tarsul6s dves kciltsdgvet6si tervezet6nek Ossze6llitris6t 6s a kolts6gvetds teljesit6sdrol
sz6l6 beszdmol6t a kozgyries 6ltal k6t 6we viiasilott 3 t^g Feltigyelo Bizotts6g
v6lem6nyezi. A bizotts6g ellendrzi a Tarsul6s alapszabtiyban rogzttett tev6kenys6g6t 6s
gazdfllkodilsat. Tag|ait akozg5rtiles az elnok megvilxzt6siira vonatkoz6 szabillyok szerint
vftlasilja. A bizottsfry tagfai maguk kdz{il eln<jk<it vfuIasztanak Abban az esetben, ha az
elncik helyettesekdnt a fehigyelobizottsdg egyik tagjat jelcili ki, rigy helydre rij tagot kell

vilIasfiati.

5.

A T6rsul6s s^zdflkoddsa:

5.1.

A

Tarsulas a jelen szervezeti 6s mrikod6si szabtlyzat I. fejezeteben meghatarozott c6lok
el6r6se 6rdek6ben mrikodik. Bev6telei a Szeged varost6l kapott mtikod6si tlmogatAs,
valamint sajat fonSsk6nt atagcinkormfnyzatokdllalfizetetttagdij, mrikod6si 6s rendezv6nyi
hozzajantlilsok, t6mogat6sok, bdrleti dijak 6s palyazati fonasok.

5.2.

A Tarsulas saj6t fonasut a szervezeti 6s mrikrjd6si szabdlyzat
bekezdds6benfoglaltcdlokmegvalositfisinaforditja.

5.3.

A

Trirsul6s taglai a kdzgyril6s altal meghatinozott tagdijat vilasilhat6an kettd egyenl5
r6szletben azadott 6v dprilis 15. napjaig, illetve szeptember 15. napjriig kcitelesek a tarsul6snak
6tutalni. Amennyiben effe nem keriil sor, :iurgy azigazgat6 m6ltanyos p6tha$ndobiilosittsiwal
kdteles a mulaszt6 tagdnkormanyzatot a teljesit6sre felsz6litani. Amennyiben ezen hatdridSre
sem tcirtdnik teljesitds, itry ahalffidlleteltdtdl a befizetds ut6lagos megtdrtdnt6ig az enntett
nemzetis6gi tagcinkorminyzatnem gyakorolhatja a tarsul6si szerz6d6sben 6s a jelen szewezeti
6s mrikod6si szabilIyzatban biztositott jogait. Amennyiben mulasztilsfrt az eredeti
esed6kess6gtdl sz|mitott egy 6ven beliil nem p6tolja, itry az igazgat6 a kozgSnlesnek az
6rintett tagdnkormfnyzat tarsulisb6l tort6n6 I<tz\rds6ratesz j avaslatot.

5.4.

A Tarsul6s valamennyi tagat iratbetekintdsi jog illeti meg, melyet az elncik az erre vonatkoz6
igdnyklzhezveteletol8naponbelUlkotelesbiztositani.

6.

I. fejezet6nek 4. ds 5.

Zfrt6 rendelkez6sek:

6.1. A jelen szervezeti ds mrikcid6si szabfiyzat az elfogadfts napjan 16p hatalyba 6s az elfogad6st

koveto miikcjddsre mar irdnyado. Az igazgat6 a jelen szewezett 6s mrikdd6si szabilyzat
elfogad6sat6l sz6mitott 60 napon beliil koteles a Tarsul6s mrikciddsdt a jelen szabflyzahrak
megfelel6en flt:Irakitafi 6s ennek megtdrt6nt6rdl az lnkormfnyzatoknak kozgytil6sen besz6molni.
6.2. Aszewezetr 6s miiktiddsiszabflyzatban nem szabilyozottkdrddsekben azalzhbiszabh)yzatok
m6rvad6ak:
1

.

A Nemzetis egek HAza mitkodesi szabttlyzata
A NemzetisegekHfzaiigyeleti rendrdl 6s bdrleti dfjr6l s2616 uabfiyzata
H{zirend

2.
3.
4. P enzkezelesi szabftlyzat
5. Belfttldi kikrildet6si uabtlyzat
6. Flottaszfullyzat
7. Iratkezeldsi szab\lyzat
8. Leltinozdsi szabiiyzat

