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Cegléd Város Önkormányzata 
27/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) I. fejezete a következő, 3a. alcímmel és 9/A. – 9/C. §-
sokkal egészül ki: 

„3a. A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési feltételek 

9/A. § (1) Cegléd Város Önkormányzata és Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a 
továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) törvény keretei közt közigazgatási szerződést kötnek (a 
továbbiakban: megállapodás),  

(2) A nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési rendjét - törvény keretei között - 
saját hatáskörben állapítja meg. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat részére az Önkormányzat által támogatásként rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi forrás mértékét az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet állapítja meg. 

9/B. § (1) A nemzetiségi önkormányzat munkáját a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal e 
rendeletben, a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, valamint a 
megállapodásban szabályozottak szerint segíti. 

(2) A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számára 
a) a testületi működéshez és az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a testületi 

működést kiszolgáló, tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt ingyenes helyiséghasználatot biztosít, 
amelynek részleteit a megállapodás rögzíti; 

b) a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó adminisztrációs, 
nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátását személyi állománya útján, munkaköri leírásban 
rendezetten biztosítja. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása érdekében a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi ülései előkészítésével kapcsolatos feladatokat (pl. 
a meghívók, előterjesztések előkészítése, kézbesítése, a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítése, 
közzététele, törvényességi felterjesztése stb.); 

b) a nemzetiségi önkormányzati döntések előkészítésével, nyilvántartásával, törvényességi 
felterjesztésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint 

c) a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos érdemi és 
nyilvántartási, iratkezelési és közzétételi feladatokat. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben rögzített feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a testületi 
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével - az Önkormányzat viseli. 

(5) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátása a 
megállapodás szerint történik. A megállapodás rögzíti a költségvetéssel kapcsolatos együttműködés, 
a számlakezelés, a pénzforgalom és számviteli nyilvántartások rendjét, a kötelezettség- és 
felelősségvállalás kereteit. 

 
9/C. § (1) A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vesz részt az Önkormányzat 
Képviselő-testülete ülésén, továbbá minden olyan bizottsági napirendi pont tárgyalásánál, amely a 
képviselt nemzetiséghez tartozó lakosságot ilyen minőségben érinti. 
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(2) A nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges a Képviselő-testület alábbi 
döntéseihez: 

a) nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos döntés meghozatalához, 
b) olyan önkormányzati rendelet megalkotásához, amely a képviselt nemzetiséghez tartozó 

lakosságot e minőségében érinti. 
(3) Az Önkormányzat munkatervét és a nemzetiségi önkormányzat munkatervét 

valamennyi települési és nemzetiségi képviselő rendelkezésére kell bocsátani.” 
 

2. § Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
3. § Az Ör. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján három napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s.k. Dr. Csáky András s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
-------- 

 

1. melléklet a 27/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Az Ör. „Önként vállalt feladatok” című 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„1. Művészeti tevékenység: a George Pal Filmszínház működtetése 100 %-os önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság, a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki u. 
12.) útján. 

-------- 

2. melléklet a 27/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Az Ör. „Cegléd Város Önkormányzata alapítói és tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdálkodó 
szervezetek” című 7. mellékletének 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„1.6. VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. (Cegléd, Gubody u. 

28. Cégjegyzékszám: 13-09-128232);” 

-------- 


