
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2012.(IX. 27.) rendelete

 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(III.31.) 
rendelete módosításáról 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  11/2011.(III.31.)  rendeletét  (a  továbbiakban:  Rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében, valamint 7. § (7) bekezdésében szereplő „kisebbségi” 
szövegrész helyébe „nemzetiségi” lép. 

2.§ A Rendelet X. fejezetének címében szereplő „kisebbségi” szövegrész helyébe 
„nemzetiségi” lép.  

3. § A Rendelet 41.§-a helyébe az alábbi lép: 

„41. § (1) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – 
a  Tura  Város  Cigány  Nemzetiségi  Önkormányzat  részére  a  működéséhez  szükséges 
feltételeket, az alábbiak szerint:

- Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek lebo-
nyolításához, közmeghallgatásaihoz szükséges helyiséget a Tura, Puskin tér 26. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú épület helyiségében. 

- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biztosítja a Nemzeti-
ségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosí-
tási feladatok ellátását a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket.

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán meghí-
vása esetén a Jegyző és az általa megbízott személy részt vesznek, amennyiben arra 
munkanapon és munkaidőben kerül sor

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 
a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján keresztül biztosítja. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések ki-
küldése, sokszorosítás stb.) a Jegyző a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biz-
tosítja, amennyiben arra a nemzetiségi önkormányzat elnöke igényt tart, és nem saját 
erőforrásai alapján végzi el ezt a feladatot.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal fenti, és jelen 
együttműködés  szerinti  valamennyi  kötelezettségeit  teljesíteni  tudja  a  Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése szükséges.

(2) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Tura 
Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az 
alábbiak szerint:



- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biztosítja a Nemzeti-
ségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosí-
tási feladatok ellátását a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket.

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán meghí-
vása esetén a Jegyző és az általa megbízott személy részt vesznek, amennyiben arra 
munkanapon és munkaidőben kerül sor

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 
a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján keresztül biztosítja. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések ki-
küldése, sokszorosítás stb.) a Jegyző a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biz-
tosítja, amennyiben arra a nemzetiségi önkormányzat elnöke igényt tart, és nem saját 
erőforrásai alapján végzi el ezt a feladatot.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal fenti, és jelen 
együttműködés  szerinti  valamennyi  kötelezettségeit  teljesíteni  tudja  a  Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése szükséges.”

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetését követő ötödik napon hatályát 
veszti. 

                                    Szendrei Ferenc                                  Dolányi Róbertné
                                       polgármester                                           jegyző


