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A Zuglói Bolgár Önkormá nyzat

Szervezeti és Működési Szabályzata

A Zug\ői Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 201l. évi
CLXXX' törvény 113. s a) pontjában (továbbiakban: Njtv.) kapott felhatalmazás aIapján az
alábbi Szervezeti _ és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SzabáIyzat) alkotja meg:

I. feiezet

Általános rendelkezések
1.

A

2.

Székhelye: 1 l46 Budapest Thököly

a

A nemzetiségi önkormányzat egy darab körbélyegzőt és 2 db feiléc bélyegzőÍ használ'
A kör alakú bé|yegző az elnök részérea hivatalos levelezéshez és a banki
ügyintézéshez szo|gál' míg a hosszú bélyegzok a hivatalos levelezéshez, illetve a
képviselői munkához használható fel. A nemzetiségi önkormányzat által használt

J.

Zugloi Bolgár Önkormányzat a nemzetiségi váIasztőpolgárok az Njtv. 51. s. (1)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően választott 3 tagú önkormányzati
testület, amely Budapest Főváros XIV. Kerület Zug|ő közigazgatási területén az
Bo1gár nemzetiség érdekeinek képviseletétés védelmétlátja el a Njtv. 2. $ szerinti
nemzetiségi közügyekben.
Üt73.

bélyegző szövege, formája:

-

kör alakú bélyegző:
a
a

körfelíratban: Bt:rrapcro

:
:

4.

5.

caM'oyI]paBJIeHÍIe

7.

3yr:ro; By4anerqa,

XIV

paüoH

Zugtőt Bo1gár Önkormányzat
1146 Budapest, Thököly űt73.
15778343-r-42
OTP: 1 1 784009- I 5778343
Zug|oi Bolgár Önkorrnányzat
Burrapcxo caMoynpaBJreHr{e - 3yrno
1146 Budapest, Thököly ut73'

A nemzetiségi önkormányzat nevének rövidített formája: ZBÖ

A

nemzetiségi önkormányzatjogi

személy"

testülete bizottságot nem hoz létre.
6"

-

Zugloi Bolgár onkormányzat; Budapest XIV. kerület
körfeliraton belül: arnagyar címer

Alaptevékenységi besorolás
Allamháztartási szakágazat:
tevékenysége'
:

A

nemzetiségi önkormányzat képviselő-

84ll06 Helyi nemzetiségi önkormányzatok

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció megnevezés: 011140 országos
önkormány zatok igazgatási tevékenysége.
I

és helyi

igazgaÍási

nemzetiségi

Az

II. feiezet
önko rm ány zat

jo

gállás a, felad ata, hatáskti re

8. A nemzetiségi önkormányzati Njtv. 115' $ szerinti feladat- és hatáskörök
nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg' A nemzetiségi önkormányzatot

a

az

elnök képviseli.

9" A

testület a hatáskörét az elnökre átnlházhatja, a hatáskör gyakorlásához útmutatást
adhat, a gyakorlásra vonatkozó döntését visszavonhatja. Azátruházott hatáskör tovább
nem ruházhatő át. Az átruházott hatáskör gyakorlásáról be kell számolni a testület
következő ülésén.

l0.A

testület hatásköréből nem ruházhatók át
bekezdésében felsoroltak

aNjtv. i13' s - ában és a 114' s (1)-

III" Feiezet

Az Önkormányzat működése, a közmeghallgatás,
rendkívüli ülés

1

1.

A testület alakuló. rendes

(2)

az alakuló-, rendes és

és rendkívüli ülést tart"

I2. A testület alakulón kívüli üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
hívja össze. Az elnök és az elnökhelyettes együttes akadáIyoztatása esetén a korelnök
hívja össze és vezeti az ülést.

A testület alakuló ülése
13.

A

14"

Az alakuló ülést - az elnök megválasztásáig

15.

Az alakuló ülés 1. napirendi pontjaként a választási bizottság

testtilet alakuló üléséta váIasztási bizottság elnöke
legidősebb képviselőt a korelnöki teendok ellátására.

tagj

76"

Az

hívja össze és felkéri a

- a korelnök vezeti'

tájékoztatást ad a testület

ai v álasztásának eredményéről.

alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat

megv álasztja az önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét,

17.

Az elnök személyére a testület bármely

18.

Az alakuló ülés akkor tekintheto
elnök megválasztására sor került

a

testületének

tagal

közül

tagja javaslatot tehet.

megtar1ottnak, ha a tisztségviselők, de legalább az

Rendes, rendkívüli ülés
19'

A testület szükség szerint ülésezik, de évente legalább 4 ülést tart.

20.

Az

ülést össze kell hívni a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint
egynegyedének, a nemzetiségi önkormányzat bjzottságának, Vagy a Íővárosi és
megyei kormányhivatalnak a kezdeményezésére,amennyiben az inditvány tartalmazza

a testületi

21.

ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontoS időpontját és helyszínét.

A testület ülése nyilvános. A nyilvános ülésen bárki részt vehet, a hallgatóság azonban

csak az ülésterem kijelölt részénfoglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatja. A
testület zárt ülést tar1 összeférhetetlenségi ügyekben' méltatlansági ügyben, kitüntetési
ügy tárgyalásakor, vagyonnyilatkozati eljárás és fegyelmi büntetés kiszabása során' A
testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése a7apján vá|asztás, kinevezés,
felmentés, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylo személyi ügy
tárgyalásakor. A testüIet zátL ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket
sértene. A testület zár1 ülést tart, ha az e törvényben meghatározott eseteken túl
törvény azúgyet érintően a nyilvánosságotkizárja. A zárt ülésen hozott határozatot a
nyilvános ülésen ismer1etni kell.

22' A testület ahatározatait nyílt szavazássalhozza. Az elnök név szerinti szavazásÍ rendel
el a jelenlévő képviselők tobb mint a felének kezdeményezésére"ZálÍ tllésen tárgyalt
ügyekben titkos szavazás is tar1ható, a jelen lévő képviselők több mint a felének
kezdeményezésére.

Közmeghal|gatás
23.

A

nemzetiségi önkormányzat testülete évente közmeghallgatást taft. A
közmeghallgatás idopontjáról a képviselő-testület külön határozatában rendelkezik.

Közmeghallgatás időpontja előtt legalább 7 nappal az elnök meghívót tesz, közzé a
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal helyi hirdetőtábláján" A
közgyűlésen a határozatképes testületnek a nemzetiségi választópolgárok kérdést.
közérdekű bejelentést tehetnek fel, véleményt,javaslatot mondhatnak. A
közmeghallgatáson elhangzott kérdésekrea képviselő-testület vagy azonnal szóban,
Vagy 15 napon belül írásban válaszol' A válaszadást az elnök koordinálja. A
közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A testületi ülés összehívása
24.

A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívÓval hívja öSSze,

25.

A meghívónaktarta|maznia kell

26.

A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt

27.

A

28.

A választópolgárok

amelyet az ülés jegyzőkönyvéhez csatolni keII, az írásbeli előterjesztésekke1 együtt.

az ülés helyének és napjának, kezdési idopontjárrak, a
napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét.

elektronikus
úton kell kézbesíteniúgy, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 3 nappal
a rendes ülés előtt megkapják. A jogosultak a rendkívüli ülés kezdeményezésére
irányuló indítványt az összehívásra való felkészülés elősegítése érdekében az áItaluk
az ülés napjaként megjelolt időpont előtt legalább 2 nappal korábban nyújtsák be az
elnöknek.

testület ülésére- a tagokon kívül - tanácskozási joggal meg kell hívni aZ
önkormányzat jegyzőjét' továbbá azt, akit az elnök az egyes napirendi pontok
megtárgyalásához indokoltnak tart'
-a zárt ülés kivételével-betekinthetnek a testületi előterjesztésekbe
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kel1 készíteni.

és az ülésekjegyzőkönyvébe.
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29 .

A hozzáférhető

sé gről

az elnök gondoskodik.

Az ülés napirendje
30.

A testületi ülés napirendjére az elnök azirásbeli meghívójában tesz javaslatot'

31.

A

meghívó szerinti napirend kiegészítésére,halasztására, törlésére bármelyik

képviselo j avaslatot tehet.
32"

A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a.
b.

c.

d.

/ írásos előterjesztések és határozatijavaslatok,
/

szóbeli közérdekű kérdések' bejelentések ésjavaslatok,

/ szóbeli tájékoztatók,
/ egyebek.

33.A szóbeli tájékoztatők keretében az elnök

tá1ékoztatást ad a testület számára a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáről, az eloző ülést követő fontosabb eseményekről.

a. A testületnek eloterjesztést tehetnek:
b. a képviselők,
c" az elnök és az elnökhelyettes

d' a

települési önkormányzat polgármestere, jegyzője vagy megbízottja

aZ

elnökkel megelőzően egyeztetve.

34.

Az előterjesztések az elnöknél írásban nyújthatók

35.

A helyi

be.

nemzetiségi önkormányzati képviselő a testületi ülésen aZ elnöktől,
elnokhelyettestől, abizottság elnökétol, a helyi önkormányzat jelenlévő képviselőjétől,
nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen szóban
vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban köteles érdemi váIaszt adni. A helyi
nemzetiségi onkormányzat tagja kéréséreaz írásban is benyújtott hozzászolását a
jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésérea véleményétszo szerint rögzíteni
kell ajegyzőkönyvben.

A testületi ülés tanácskozási rendje
36.

A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetében az elnökhelyettes elnököl.
Az elnök és az elnökhelyettes együttes akadáIyoztatása esetén a korelnök látja el az
elnök feladatait.

37.

Az ülést az ülés vezetője nyitja meg. Feladata

a megjelent képviselők számbavétele és

a testület határozatképességének megállapítása, valamint javaslattéte| a jegyzokönyv
hitelesítőre, amelyet a testület választ meg.
38.

Az

ülést határozatképtelenség miatti elmaradása esetén az elnök 15 napon belül

időpontra köteles az ülést megismételten összehívni.
39.

Az ülés tartalma
ellenorizni kell

40'

a

alatt aZ egyes napirendi pontok tárgyalásánál folyamatosan
képviselők számát és ahatározatképességét.

Az ülés vezetóje gondoskodik a testületi ülés rend.|ének fenntar1ásáról. A nyilvános

ülésen jelenlevő, arra nem meghívott személy akkor nyilváníthat véleményt,ha szót
kap az elnöktől. A véleménynyilvánítás|ezárásáről a testület határoz.

4L A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az ülés vezetője adja meg a szőt
j

42.

elentkezésük sonendj ében.

Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az ülés vezetője a vitát lezárja. Az
ülésvezető az egyes előterjesztések felett külön-külön nyit vitát, Iezárásaként pedig
ismerteti a határozati .j avaslatot.

Döntéshozatal szabályai
43.

A

testület döntéshozatalából kizárhatő az, aki vagy akinek hozzátatozőját az ljgy
személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A
kizárásről az érintett képviselő kezdeményezésérevagy bármely képviselő javaslatára
a testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek
kell tekinteni"

44.A testület akkor határozatképes, ha az ülésen atelepülési képviselőknek több mint a
fele jelen van. A javaslat elfogadásához ajelenlevő települési képviselők több mint a
felének azonos szavazata szükséges (egyszerű többség). Az ülésvezető az

előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként
szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő,majd az eredeti javaslatokat
teszi fel szavazásra. Szavazni először ,,igen'', majd ,,nem" szaNazatokra, végül a

tartózkodásra vonatkozó kérdésreadandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A
szavazás eredményének megállapítása után az ülésvezető - a döntés szó szerinti
elmondásával - kihirdeti a határozatot.

A megválasztott képviselők több mint

45"

a felének azonos szayazata (minősített többség)
szükséges szervezete és működése részletes szabályairőI, a nemzetiségi önkormányzaÍ
elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről, vagyonleltárárol,
törzsvagyona köréről és a tulajdonátképező' vagy az állam' helyi önkormányzat, vagy
más nemzetiségi önkormányzat áItal haszná|atába adott Vagyon (vagyon elemek)
használatának szabáIyairől, gazdáIkodő és más szervezet alapításáról,
megszüntetéséről, átalakítáSáról, vagy az ezekben való részvételrol, önkormányzati
társtrlás létrehozásáról vagy társuláshoz való csatlakozásról, feladat-és hatáskör
átvételéről, ar:ról, amit törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat ilyenként
határozmeg"

46.

A testület ahatározatait nyílt szavazássalhozza. Az elnök név szerintt szavazást rendel
el a jelenlévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére.A nyílt szavazás
nródjára és rendjére a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése nyíIt
szav azására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalm azandőak. Zárt ülésen tárgyalt
ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének
kezdeményezésére.

A testület döntései
47 .

A testület döntései testületi határozatok A testület határozatban foglal állást azokban
az ügyekben is, amelyekben a nemzetiségi önkormányzatot véleményezési,
egyetér1ési, döntési jog illet

meg.
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48.

A

49.

A határozatokat

határozatokat naptári évenként1 - gyel kezdődően folyamatos arab sorszámmal,
zárole\ben a testületi ülés évének,hónapjának és napjának meg|elölésévelel\átvaZBÓ
megjelöléssel kell megj elölni.
a testület áItal meghatározott formában kell elkészíteni és megőrizni.
szervezeti és működési szabáIyzat kőzzétételéről a jegyző útján az elnök
gondoskodik a www.zuglo'hu önkormányzati honlapon, valamint Budapest Főváros
XIV. KerüIet Zug|ői P o l gárme steri Hivatai he lyi hirde tótáb|aÉn

A

"

A testületi ülésről készült jegyzőkiinyv
50.

A

testület üléséroljegyzokönyvet kell készíteni.

51. A jegyzőkönyv

a.
b"
c"
d.
e.
f.
g.

h"
i.
j
k.
l.

m.
52'

A

tartalmazza:

a testületi ülés helyét és

időpontját;
a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők nevét, az ülésről történő
távozásuk idopontját;
a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
azeloterjesztéseket;
aZ egyes napirendi pontokhoz hozzászőlők nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászőLásuk, illetve az ülésen elhangzottak lényegét;
a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tarlalmát; a döntéshozatalban
résztvevok számát
a döntésbőIkizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
k) a 80. $szerinti megállapodásban megjelölt személy (jegyzó Vagy
megbízottj a) j o gszabálysértésre vonatkozó j elzését;
a szavazás számszerű eredményét;
a hozott döntéseket és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

jegyzőkönyvet az elnök (ülésvezető) és a testület által kijelölt jegyzokönyv-

hitelesíto írja alá'
53.

A nemzetiségi önkormárlyzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon
belül megküldi a fovárosi kormányhivatalnak. A képviselők' a testületi ülés

jegyzőkönyvérol' jegyzőkönyv kivonatot kaphatnak.

A testület munkaterve
testtilet éves munkatervet készíthet.A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti a
testület elé.

54.

A

55"

A

56.

Az elfogadott munkaterv alapján

munkaterv elkészítéséről
és összeállításáról, testület általi elfogadásárőL az elnök
gondoskodik.
annak teljesítéseaz elnök feladata.

65.

Az elnök

66.

A

á|tala meghatározott, meghirdetett rendszerességgel fogadóórát tart
nemzetiségi önkormán y zat irodájában.

testület az elnök helyettesítésére'megbízása alapján munkájának segítéséreegy
társadalmi megbízatású elnökhelyettest váIaszt. Az elnökhelyettes aZ elnök
akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait. Az elnök és az elnökhelyettes
együttes akadályoztatása esetén a korelnök látja el az elnök feladatait.

Az
67.

68.

a

ön ko rm ány

zat költs

VI. feiezet
é gvetés

e, va gyon

a, gazdá|ko

d ás

a

A

nemzetiségi önkormányzat a vagyonával - jogszabályok keretei között - önállóan
gazdálkodik. A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását
szo|gáLja' A nemzetiségi önkormányzat vagyonáta a nemzeti vagyonról szóló törvény
helyi onkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a I25' $-ban
foglalt eltéréssel.

Az önkormányzati

gazdáIkodás biztonságáért a képviselő-testület, a
szabáIyszerűségéértaz elnök feiel' A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának

nemzetiségi célúfelhasználása, lehetőség szerint gyarapítása.
69'

A testület évente köteles

70"

Az önkormányzat működésének pénzúgyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja:

költségvetését megállapítani. A
költségvetés tervezetének elkészítéséről,a települési önkormányzat polgármesteri
hivatalának ebben való közreműkodésérol és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről
az elnök gondoskodik.

a.
b.

c.

d.

e"

f.

g.

a nemzetiségi önkormányzat

az á\Iam költségvetési támogatása,
a települési, vagy megyei önkormányzathozzájárulása,
saját bevételek,
alapítványi, pályázati támogatások,
hazai és ktilföldi szervezetektől kapott támogatások,
a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak hozadéka,
adományok.

71. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó Vagyon'
amelyet .jogi személyek, magánszemélyek és természetes személyek bármilyen
jogcímen a tulajdonába adtak.

72.

A

a

73.

A

AZ

74.

nemzetiségi önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait megállapodás alapján
önkormányzati poIgármesteri hivatal látja el. Kötelezettségvállalásra kizárőlag
elnök' vagy helyettese jogosult.

Készpénz-előleg felvétele esetén aZ elszámolásnak
Szabály zatainak me gfelelően kell történnie'

a

AZ

Polgármesteri Hivatal

75"

A Njtv. 173. $-a alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére a testület
döntésével tiszteletdíj állapítható meg az elnöknek, elnökhelyettesnek' illetve a
nemzeti ségi képviselőknek'

Vagyonnyilatkozat-tételi kötele zettség
76"

A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásátől számított harminc

napon

belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az Njtv' melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt
két képviselő: Tyutyunkov Marina és Karailiev Illés a 71l20I9. (X.2l.) számú
határozat alapján"

VII. feiezet
Zárő rendelkezések
77

'

A Szervezeti

és Működési Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

Budapest, 2019" november 4.

Zuglői

Jelen Szervezeti és Működési SzabáIyzatot aZug\ői Bolgár onkormányzat képviselő-testülete
7612019. ()(tr' 04.) számú határozattal fogadta el.

sZl/IsZ

Zug|ői Bolgár onko rmányzat képvis elő-testületének

1.
Z.
3.

Tyüfyünkova Mónika
Tyutyunkov Marina
Karailiev lllés

- elniik
- elnökhelyettes
- képviselő

10

ta gi ai

:

1. számú melléklete

