DIN PARTEA PREŞEDINTELUI AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ
A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
5700 Giula, str. Eminescu, nr. 1. Tel. şi fax:(66) 463-951

INVITAŢIE
Prin prezenta Vă invit cu respect la şedinţa a

ADUNĂRII GENERALE A AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ
A ROMÂNILOR DIN UNGARI A
care va avea loc la

24 aprilie (vineri) a.c., orele 14.00
Locul şedinţei:

Sediul AŢRU
(Giula, str. Eminescu nr.1.)

Ordinea de zi (propunere):
1. Informativ despre cele întâmplate între cele două şedinţe.
Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte
2. Suspendarea compatibilităţii de deputat.
Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte
3. Suspendarea compatibilităţii de membru al comisie.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
4. Alegerea membrului extern în comisie.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
5. Depunerea jurămîntului a membrilor externi din comisii.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
6. Completarea Statutului de Funcţionare al AŢRU.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
7. Alegerea Şefului de Oficiu al AŢRU.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
8. Modificarea Actului Constitutiv al Centrului de Documentare şi Informare.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
9. Alegerea directorului Centrului de Documentare şi Informare.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
10. Modificarea contului de cheltuieli a preşedintelui AŢRU.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
11. Apelul de legitimitate a Oficiului Guvernamental.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
12. Estimarea restructuării Şcolii Generale Bilingve din Micherechi.
Prezintă: Tiberiu Juhász, preşedinte
13. Diverse
Contăm pe prezenţa Dumneavoastră!

Giula,17. aprilie 2015.
Tiberiu Juhász m.p.
preşedinte

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKÉTŐL
5700 Gyula, Eminescu u.1. Pf.: 165. Tel. és fax: (66)463-951

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

KÖZGYŰLÉSE
2015. április 24-én (péntek) 14.00 órakor ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom
Az ülés helye:

MROÖ székháza
(Gyula, Eminescu u.1.)

Napirend (javaslat):
1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
2. Képviselői összeférhetetlenség megszűntetése.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
3. Bizottsági tagsági összeférhetetlenség megszűntetése.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
4. Bizottsági külsős tag megválasztása.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
5. Külsős bizottsági tagok eskütétele.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
6. Az MROÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
7. MROÖ Hivatalvezető megválasztása.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
8. A Dokumentációs és Információs Központ Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
9. Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ igazgatójának megválasztása.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
10. Az MROÖ elnökének költségtérítési módosítása.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
11. Kormányhivatal törvényességi felhívása.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
12. A Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola átszervezésének
véleményezése.
Előadó: Juhász Tibor, elnök
13. Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Gyula, 2015. április 17.
Juhász Tibor s.k.
elnök

(A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket e-mail-en juttattuk el.)

T Á J É K O ZT A T Á S
a két ülés között eltelt időszakban történt
az Országos Román Önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről

2015. február 12.
Idén tavasszal kerül sor a Magyar – Román Kisebbségi Vegyes Bizottság következő ülésére,
melynek előkészítéseként egyeztetésre került sor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.
Az ülésen a jelenlévők áttekintették és értékelték a Kisebbségi vegyes bizottság VIII. ülésének
jegyzőkönyvében szereplő ajánlatokat. Az országos önkormányzatot Kreszta Traján szószóló
és Juhász Tibor elnök képviselték.

2015. február 21.
Román Bál Battonyán a helyi román nemzetiségi önkormányzat szervezésében. A bálon
Juhász Tibor elnök vett részt.

2015. február 25.
Szalayné dr. Sándor Erzsébet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
biztoshelyettes munkalátogatáson vett részt Gyulán. A gyulai program keretében találkozott
az országos önkormányzat vezetőivel, ellátogatott a Gyulai „N. Bălcescu” Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégiumába ahol óralátogatáson vett részt és egy fórum keretében
találkozott a pedagógusokkal, amelynek keretében megosztották egymással az elmúlt év
tapasztalatait és közösen gondolkodtak a 2015-ben előttük álló kihívásokról és lehetőségekről.
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2015. február 27.
Hagyományos Farsang-kupa, Lőkösházán az Országos Román Önkormányzat és a helyi
román nemzetiségi önkormányzat szervezésében. A sporttalálkozón 11 iskola közel száz, 5-6
osztályos sportolói vettek részt. A díjakat (kupák, érmék) az Országos Román Önkormányzat
biztosította. Az okleveleket a „Cronica” Nonprofit Kft. készítette el.

2015. március 13.
Az MROÖ Hivatala adott otthont az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenynek. A
versenyen négy gimnáziumi tanuló vett részt. Felkészítő tanár Machhourné Nikula Sztella
tanárnő volt.

2015. március 13.
Az átvett oktatási intézmények igazgatóinak tanácskozása. A megbeszélésen igazgatók
tájékoztatták az országos önkormányzat vezetését az átvett intézmények helyzetéről.
Értékelték az átvétel óta történteket.

2015. március 20.
Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre Battonyán az első „Aranyhang”
országos ének verseny. A versenyen minden kéttannyelvű iskola képviseltette magát.

2015. március 21.
Pocsajon került megrendezésre a XIX. Magyar – Román Vőfélytalálkozóra. A
hagyományőrző eseményen résztvettek a testvértelepülések (Budureasa és Tomeşti)
delegációi és kulturális csoportjaik. Az országos román önkormányzat támogatásával részt
vett az Eleki Hagyományőrző Táncegyesület. Az MROÖ-t Finna Sándor elnökhelyettes
képviselte.

2015. február 27.
Nagy érdeklődés mellett került sor a Gyulai Román Kulturális Központban az első
„Bălcescu” Bálra. Az eseményen Juhász Tibor elnök képviselte az országos önkormányzatot.
2

2015. március 27.
Körösszakálon az országos román önkormányzat támogatásával második alkalommal került
megrendezésre a „Húsvét-kupa” elnevezésű sportrendezvény.

2015. március 29.
Sarkadkeresztúri Román Ortodox kápolna újraszentelése. Az eseményen az országos román
önkormányzatot Juhász Tibor elnök képviselte.

2015. április 14.
Nemzetiségi

Önkormányzatok

Szövetségének

és

a

Magyarországi

Nemzetiségek

Bizottságának együttes ülése az Országos Szlovák Önkormányzat Székházában. A találkozó
alkalmat teremtett az elmúlt időszak eseményeinek megbeszélésére, valamint az ÖNOSZ és a
Bizottságág közötti együttműködés lehetőségeiről folytatott párbeszédre.

2015. április 15.
A Gál Ferenc Főiskolai Pedagógiai Kar idén is megrendezte hagyományos Nemzetiségi
Konferenciáját. A rendezvényen szlovák, román és német nemzetiségi képzést folytató
pedagógusok és nemzetiségi közéleti személyek vettek részt. A konferencia román
szekciójában Juhász Tibor elnök tartott előadást „Az országos román önkormányzat feladatai
a román nemzetiségi oktatás életében” címmel.

Gyula, 2015. április hó
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ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Képviselői összeférhetetlenség
A 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választásokon a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata Közgyűlésének tagja lett Roxin Anna és Bálint István képviselők.
Mindkét képviselő egyidejűleg tagja lett a Fővárosi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak is,
Roxin Anna képviselőtársunkat pedig ezen szervezet elnökévé is választották.
A Békés Megyei Kormányhivatal BEB/02/624-2/2014. számú levelében felhívta a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzatának figyelmét az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárának, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 106. § (10) bekezdésében
szabályozott összeférhetetlenségi szabályára és annak alkalmazási szükségességére.
Az Njtv. 106. § (10) bekezdése kimondja, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselői,
elnökhelyettesi, elnöki megbízatással nem összeférhetetlen egy területi nemzetiségi önkormányzati
képviselő-testületi elnöki (elnökhelyettesi, képviselői) vagy az országos nemzetiségi önkormányzati
képviselő-testületi, közgyűlési elnöki (elnökhelyettesi, képviselői) megbízatás. Ezt a szabályt a
2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások időpontjától kell alkalmazni.
A törvény szabályának helyes értelmezése nyomán a területi nemzetiségi önkormányzati elnöki
(képviselői, elnökhelyettesi) megbízatás és az országos nemzetiségi önkormányzati képviselőtestületi, közgyűlési elnöki (elnökhelyettesi, képviselői) megbízatás egyidejű betöltése egymással
összeférhetetlen.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (3) bekezdése
szerint a fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat.
Figyelemmel arra, hogy Roxin Anna és Bálint István képviselők a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzatának képviselői és egyidejűleg a Fővárosi Román Nemzetiségi
Önkormányzatnak is képviselői (Roxin Anna elnöki tisztséget is betölt) voltak,
megállapítható, hogy összeférhetetlen helyzet fennállt.
Az Njtv. 106. § (9) bekezdése értelmében az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az
elnökhelyettesre és a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is alkalmazni kell.
Az Njtv. 106. § (4) bekezdése kimondja, hogy az elnök az összeférhetetlenségi okot a
megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül
köteles megszüntetni. Ha az elnök ezen kötelezettségének nem tett eleget, bármely képviselő
indítványára a közgyűlés a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának
kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget.
Amennyiben a közgyűlés nem dönt az összeférhetetlenségről, vagy döntése jogszabálysértő, úgy a
megyei kormányhivatal kezdeményezheti a törvényszéknél az összeférhetetlenség kimondását.

Az Njtv. 102. § (1) bekezdés c) pontja alapján az összeférhetetlenség kimondásával, vagy a 102. §
(1) bekezdés e) pontja alapján történő lemondással a képviselői megbízatás megszűnik.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Közgyűlés Elnökeként 2015. március 13. napján
megküldött felhívó levelem alapján, Roxin Anna képviselőtársunk 2015. március 18. napján, Bálint
István képviselőtársunk 2015.március 19. napján írásban lemondott képviselői mandátumáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mandátumokról történő lemondást fogadja el.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (4) bekezdése
alapján tudomásul veszi, hogy Roxin Anna képviselő lemondott az országos nemzetiségi
önkormányzati képviselői megbízatásáról, és ezzel az Njtv. 106. § (10) bekezdése alapján
fennálló összeférhetetlenségét megszüntette.
2. Az Njtv. 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Közgyűlés megállapítja, hogy a képviselői
megbízatás 2015. március 18. napján megszűnt.

II. HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (4) bekezdése
alapján tudomásul veszi, hogy Bálint István képviselő lemondott az országos nemzetiségi
önkormányzati képviselői megbízatásáról, és ezzel az Njtv. 106. § (10) bekezdése alapján
fennálló összeférhetetlenségét megszüntette.
2. Az Njtv. 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Közgyűlés megállapítja, hogy a képviselői
megbízatás 2015. március 19. napján megszűnt.
Gyula, 2015. április 10.

Juhász Tibor
elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Tagsági összeférhetetlenség
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kovács Zsoltné az MROÖ Civil és Ifjúsági
Kapcsolatokért Felelős Bizottság külsős tagja 2015. március 18. napján, írásban lemondott
képviselői mandátumáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mandátumról történő lemondást fogadja el.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (4) bekezdése
alapján tudomásul veszi, hogy Kovács Zsoltné az MROÖ Civil és Ifjúsági Kapcsolatokért
Felelős Bizottságában betöltött tagságáról lemondott és ezzel az Njtv. 106. § (10) bekezdése
alapján fennálló összeférhetetlenségét megszüntette.
2. Az Njtv. 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Közgyűlés megállapítja, hogy a tagsági
megbízatás 2015. március 18. napján megszűnt.

Gyula, 2015. április 10.

Juhász Tibor
elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Az MROÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése.
A Közgyűlés a 2015. január 20-i ülésén fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.
(I.20.) sz. MROÖ közgyűlési határozatot.
Az előkészítés során – az idő rövidsége indokán – nem volt mód egyidejűleg beterjeszteni a Közgyűlés által
a bizottságokra, illetve az elnökre történő hatáskörök jegyzékét.
Az önkormányzat folyamatos és rugalmas működése igényli, hogy egyes hatáskörök gyakorlása a
bizottságokra vagy az elnökre átruházásra kerüljenek. A közgyűlés az átruházott hatáskörök gyakorlásához
utasítást adhat és az átruházást bármikor visszavonhatja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ügyben dönteni szíveskedjen.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint kiegészíti:
„A II. fejezet az alábbi 8-10. pontokkal egészül ki:
8. A közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatásköröket az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.
9. A közgyűlés által az elnökre átruházott hatásköröket az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmazza:”

10. A bizottság elnöke és az elnök az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a közgyűlés
következő ülésén tájékoztatja a közgyűlés tagjait.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 81/2014. (X.10.) sz. MROÖ
közgyűlési határozattal elfogadott, A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata vagyonáról,
vagyongazdálkodásáról szóló szabályzatát az alábbi 12.ponttal egészíti ki:
„12. A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt bruttó 5 millió Ft-ot meg nem haladó egyedi értékű
ingatlan vagyon szerzéséről, ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról, amennyiben rendelkezésre
áll a költségvetésben erre elkülönített keret.”
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Gyula, 2015. április 16.
Juhász Tibor
elnök

4. sz. Melléklet
A közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
1. Pénzügyi Bizottság
Dönt
1.1. Az éves költségvetési határozatban meghatározott, a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt
pénzeszközök (akár pályázati kiírás útján történő) felhasználásáról,
1.2. Bruttó 5 millió Ft-ot meg nem haladó egyedi értékű ingatlan vagyon szerzéséről, ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog gyakorlásáról, amennyiben rendelkezésre áll a költségvetésben erre elkülönített keret.
1.3. Ellenőrzi a köznevelési intézmények gazdálkodását,
1.4. Vizsgálja az MROÖ szervezeti és működési szabályzatának hatályosulását, szükség esetén javasolja
annak módosítását.
2. Oktatási Bizottság:
Dönt:
2.1. Az éves költségvetési határozatban meghatározott, a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt
pénzeszközök oktatási célú felhasználásáról,
2.2. Az oktatási intézmények rendezvényei támogatásának pályázati kiírásáról és az elbírálásról, a
mindenkori költségvetési határozatban biztosított kereten belül,
2.3. Meghatározza és közzéteszi az óvoda felvételi körzetét és nyitvatartási rendjét,
2.4. Évente felméri az érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók
körében a nemzetiségi nyelven folyó nevelés és oktatás iránti igényt,
2.5. Delegáltján keresztül részt vesz a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai munka eredményessége
ellenőrzésében,
2.6. Ellenőrzi a köznevelési intézmények működésének törvényességét, a szakmai munka eredményességét,
2.7. Jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,
2.8. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
2.9. Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t,
2.10. Gyakorolja a fenntartó számára biztosított egyetértési jogot a köznevelési intézmény SZMSZ-e,
házirendje, pedagógiai programja tekintetében.
3. Média és Külkapcsolatokért Felelős Bizottság:
Dönt:
3.1. Az éves költségvetési határozatban meghatározott, a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt
pénzeszközök média és külkapcsolati célú felhasználásáról,
3.2. Az önkormányzat működésével, a hazai románság identitásának, nyelvi értékeinek megőrzésével
kapcsolatos, illetve külkapcsolati célú pályázati kiírásról és az elbírálásról, a mindenkori költségvetési
határozatban biztosított kereten belül,
3.3. Véleményt nyilvánít a nemzetiségek védelmével kapcsolatos két- és többoldalú nemzetközi
megállapodások hazai végrehajtásáról, kezdeményezi intézkedések megtételét,
3.4. Figyelemmel kíséri a kiegyensúlyozott anyanyelvű tájékoztatást a médiában,
3.5. Figyelemmel kíséri a nemzetiségi közszolgálati műsorokat,
3.6. Kulturális értékeket bemutató programokat dolgoz ki,
3.7. Kapcsolatot tart az írott és elektronikus sajtóorgánumokkal, támogatja a román intézmények, programok
fokozott részvételének lehetőségét a sajtóban,
3.8. A román nemzetiségi ünnepek, rendezvények nyilvánosságának biztosítására törekszik,
3.9. Figyelemmel kíséri az Njtv. 44-47. §-ainak hatályosulását.
4. Civil és Ifjúsági kapcsolatokért Felelős Bizottság:
Dönt:
4.1. Az éves költségvetési határozatban meghatározott, a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt
pénzeszközöknek a civil szféra és ifjúsági cél felhasználásáról,
4.2. Az ifjúság identitásának erősítését célzó pályázati kiírásról és az elbírálásról, a mindenkori költségvetési
határozatban biztosított kereten belül,

4.3. Az ifjúságot érintő fejlesztési célkitűzésekről, programokról.
4.4. Olyan intézkedésekről, programokról, amelyek elősegítik az országos román önkormányzat és a hazai
románság civil szférájának együttműködését, erősödését.
5. Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottság:
Dönt:
5.1. Az éves költségvetési határozatban meghatározott, a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt
pénzeszközöknek kulturális célú felhasználásáról,
5.2. Kulturális célú pályázati kiírásról és az elbírálásról, a mindenkori költségvetési határozatban biztosított
kereten belül,
5.3. Ellenőrzi a kulturális intézmény(ek) tevékenységét,
5.4. Gyakorolja a fenntartó számára biztosított egyetértési jogot a közművelődési intézmény SZMSZ-e,
házirendje, szakmai programja tekintetében,
5.5. Ellenőrzi a közművelődési intézmény(ek) tevékenységét,
5.6. Egyetértési jogot gyakorol a hazai románságot érintő fejlesztési tervekkel kapcsolatban,
5.7. Programok kidolgozása a hazai románság kulturális értékeinek megőrzése tekintetében, úgy mint
kulturális javak megőrzése, hozzáférhetővé tétele, hagyományok és nyelvhasználat megőrzése, gyakorlása,
5.8. Közgyűjtemények értékmegőrzésének elősegítése, ennek érdekében programok kidolgozása.
5. sz. Melléklet
A közgyűlés által az elnökre átruházott hatáskörök
Az MROÖ elnöke dönt mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés át nem ruházható
hatáskörébe, és amelyekben való döntést a Közgyűlés nem ruházta át más szervére.
1. A Közgyűlés az Elnökre ruházza át a következő hatáskörök gyakorlását:
1.1 Dönt a költségvetés fő összegén (bevétel-kiadás) belül a feladatok folyamatos megoldása érdekében az
átcsoportosításról, esetenként 5 millió Ft értékhatárig,
1.2. Dönt a költségvetési határozatban az elnök részére biztosított keret felhasználásáról,
1.3. Dönt az MROÖ átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről,
1.4. Engedélyezi azon pályázatok benyújtását és előfinanszírozását, amelyek önerejéhez szükséges forrás a
költségvetési határozatban már rendelkezésre áll,
1.5. Fenntartói nyilatkozatot és kezességvállalási nyilatkozatot ad ki azon pályázatokhoz, amelyekhez nem
kell önerőt biztosítani,
1.6. Tulajdonosi nyilatkozatot ad ki hatósági eljárásokhoz, amennyiben ez az önkormányzat számára anyagi
kötelezettséggel nem jár,
1.7. az önkormányzat fenntartása alatt álló költségvetési szervek részére
1.7.1. Meghatározza az elemi beszámoló, évközi és éves beszámolók, valamint egyéb adatszolgáltatások
határidejét,
1.7.2. Kitűzi a felülvizsgálatok időpontját a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó
jogszabályok alapján,
1.7.3. Előírja az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai
követelményeit,
1.7.4. Megküldi a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, felügyeleti hatáskörben elrendelt, a
számszaki és szöveges beszámolók további mellékleteit képező adatszolgáltatás űrlapjait,
1.7.5. Normatíva pót-igényt nyújthat be, vagy lemondást normatíváról, a jogszabályban meghatározottak
szerint,
1.7.6. Intézkedik az illetékes szervek felé a különböző támogatások fel nem használt összegei tekintetében a
lemondásról, melyről a Közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni köteles,
1.7.7. Elszámol a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal a jogszabályokban meghatározottak
szerint,
1.7.8. Bejelenti a törzskönyvi nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat a nyilvántartást vezető
szervnek,
1.7.9. Igényt nyújt be a költségvetési törvényben meghatározott különböző támogatásokra, előirányzatokra,
1.7.10. Adatokat szolgáltat az ágazati miniszter számára.

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Hivatalvezetői pályázat elbírálása
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2015. január 20-ai ülésén írta
ki az Önkormányzati Hivatal hivatalvezetői pályázatát.
Az Njtv. 119. § (4) bekezdése kimondja, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat
foglalkoztatottjainak jogviszonyára a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Njtv. 123. § (2) bekezdése pedig azt tartalmazza, hogy a kinevezés vezetői megbízásnak
minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény vezetői
megbízásra vonatkozó rendelkezéseit.
Már a pályázati kiírás elkészítése során megállapítást nyert, hogy a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény nem tartalmaz rendelkezést az országos nemzetiségi
önkormányzatok vonatkozásában, így a kinevezésre kerülő hivatalvezető besorolása és illetménye
megállapításának jogszerűségének biztosítása érdekében állásfoglalást kértünk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályától.
A felettes hatóság megküldte számunkra az Emberi Erőforrások Minisztériuma Jogi Főosztályával
egyeztetett álláspontját, az alábbiak szerint:
„ Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetőjének kinevezésével kapcsolatos kérdéseket
az Njt. - a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján hatályba
lépő 123. § rögzíti. Az Njt. 123. § (2) bekezdés előírja, hogy a tisztség betöltésére pályázatot kell
kiírni, és csak olyan személy nevezhető ki, aki megfelel a jogszabályban rögzített képesítési
követelményeknek. E § egyúttal a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá
rendezi a tisztséget, és vezetői megbízásnak minősíti.
Azon okból, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 1. ' - 3. § nem nevesíti külön hatálya alá tartozóként az országos nemzetiségi önkormányzat
hivatalát és a Kttv. 3. § (6) bekezdése szerinti jegyzék pedig tudomásunk szerint nem készült még el
– az Njt. 123. § (2) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a Kttv. hatálya alá tartozónak kell tekintetni
a jogviszonyt.
A Kttv. 43. §-a a kinevezési okmány kötelező elemeit, a Kttv. 129. §-a pedig a vezetői kinevezés
egyes feltételeit határozza meg, a 131. § - 143. § a díjazás, illetmény, illetménykiegészítés
rendelkezéseit tartalmazza.
A Kttv. Második rész III. fejezete szól a közszolgálati személyzeti igazgatásról. A kttv. 26. § szerint
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter felel a Kormány
közigazgatási személyzeti politikájának érvényesítéséért. E feladatkörében (…) támogatást nyújt a
közszolgálatra vonatkozó szabályozás egységes alkalmazásának elősegítésére, a feladatok
végrehajtásának összehangolására, (…) ellenőrzi – a fővárosi és megyei kormányhivatalok
közreműködésével – a kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó
jogszabályok végrehajtását.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: statútum rendelet) 8. § a) pontjában foglaltak szerint a Miniszterelnökséget vezető
miniszter közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében
előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a
közigazgatás minőségpolitikai elveit és a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és
módszertani szabályait.”
„A levelében azt a kérdést is feltette, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetőjét
mely besorolási osztályba kell besorolni, illetve mekkora illetménykiegészítést lehet megállapítani
számára. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény hatályáról szóló 1. §-a nem
említi az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát, és a törvény más részei sem szólnak az
országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az alkalmazásában álló személyekről. Álláspontom
szerint ez alapján az országos nemzetiségi önkormányzat szabadon dönthet arról, hogy a
hivatalvezetőt mely besorolási osztályba sorolja, illetve mekkora illetménykiegészítést állapít meg
számára. Paulik Antal főosztályvezető”
Az Njtv. 120. §-a alapján a hivatal vezetőjét a Közgyűlés az elnök javaslatára nevezi ki,
határozatlan időre.
A pályázati kiírást a Közgyűlés a Kttv. 45. § (1) bekezdése alapján írta ki.
Figyelemmel arra, hogy az Njtv. 123. § (2) bekezdése alapján a vezetői kinevezéskor a Kttv.
szabályait kell alkalmazni,a Kttv. 46. § -át szükséges figyelembe venni, amely kimondja, hogy
kinevezés esetén a jogviszony létesítésekor legalább három, legfeljebb hat hónapig terjedő
próbaidőt kell kikötni.
A pályázati kiírásra egy pályamű érkezett. A pályázó Kozma György.
A vezető kinevezésekor az illetményt a Kttv. 131.§ - a alapján szükséges megállapítani. Az
illetmény alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
A felsőfokú végzettségű személyt I. besorolási osztályba kell sorolni, a besorolási osztályokat és
fizetési fokozatokat a Kttv. 1.sz. melléklete tartalmazza. Az illetménykiegészítés mértékét 35 %ban, a vezetői illetménypótlék mértékét 30 %-ban javaslom megállapítani.
A Kttv. 129. § (2) bekezdése alapján vezetői kinevezést csak felsőfokú végzettségű jogi, vagy
közigazgatási szakvizsgával rendelkező kormánytisztviselő kaphat. A (3) bekezdés azonban
lehetőséget biztosít arra, hogy a főszabálytól eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a
kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezésétől
számított két éven belül le kell tennie. Amennyiben a kinevezett személy e kötelezettségének
számára felróható okból nem tesz eleget, úgy a jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az általam javasolt személyt, Kozma Györgyöt három hónapos
próbaidő kikötése mellett határozatlan időre nevezze ki az Önkormányzati Hivatal vezetőjévé, a
javasolt illetményelemek megállapítása mellett.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Njtv. 123. § (1)
bekezdése alapján – az elnök javaslatára – Kozma György 5726 Méhkerék, Kossuth u. 116
szám alatti lakost nevezi ki három hónapos próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre az
Önkormányzati Hivatal vezetőjének.

A hivatalvezető illetményét az 1-es fizetési fokozat szerint állapítja meg,
35 %
illetménykiegészítés és 30 % vezetői illetménypótlék megállapítása mellett. A Közgyűlés
mindezek alapján 236.344 Ft-ban állapítja meg.
A hivatalvezető felsőfokú (C1) nyelvvizsga alapján nyelvpótlékra jogosult.
A hivatalvezetőt megilleti az Önkormányzati Hivatal alkalmazottait megillető mértékű
cafetéria juttatás.
A közgyűlés kötelezi a hivatalvezetőt a közigazgatási szakvizsga két éven belüli megszerzésére.
A közgyűlés megbízza az elnököt, hogy a hivatalvezető kinevezési okmányát a döntésnek
megfelelően készítse el és adja át.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Gyula, 2015. április 10.
Juhász Tibor
elnök

Okirat száma:

Módosító okirat
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központja a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat a 2009.09.22. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata Közgyűlése .../2015. (IV.24.) közgyűlési határozatára figyelemmel – a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi 2.1. ponttal egészül ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.04.03.”
2. Az alapító okirat 3.pontja – mely a módosított okiratban a 1.3.2. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1.3.2. telephelye:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Román Tájház

5741 Kétegyháza, Kossuth u. 68.

„
3. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi 4.3. ponttal egészül ki:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központja
tevékenységével elősegíti a magyarországi románok kisebbségi kulturális autonómiájának
megteremtését, közfeladatának megvalósítása érdekében kulturális csoportokat hoz létre és működtet,
támogatja a rendszeres és amatőr román nyelvű színjátszást, kiadványokat jelentet meg.”
4. Az alapító okirat 4.4.pontja a következő sorokkal egészül ki:

„
3

4
5

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082064
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082091
082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

7

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8
„

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

6

5. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos”

6. Az alapító okirat 5.pontja az alábbi 5.3. ponttal egészül ki:
„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározottak szerint.”
7. Az alapító okirat 6.,7.,8.,9., 10., és 13. pontja elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt szerepel - helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
alapján a magyarországi román közösség kulturális autonómiájának kiteljesítése, a magyarországi
román kultúra ápolása és fejlesztése.”
9. Az alapító okirat 11.1. pontja – mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

„
10. Az alapító okirat 11.2. pontjából a következő sorok elhagyásra kerülnek:
„082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése és
működtetése”
11. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban a 4.6. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4.6.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási tevékenységből
származó kiadás nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának a 20
%-t.”
12. Az alapító okirat 14. pontja – mely a módosított okiratban az 5.1.pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján, öt évre bízza
meg. A vezető tekintetében – a felmentés esetét kivéve – a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. A felmentés jogát a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja.”
13. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.
„

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

14. Az alapító okirat záradéka – mely a módosított okiratban a 6. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. 09.22. napján kelt alapító okiratot visszavonom.”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Gyula, 2015. április

.
PH.
Juhász Tibor
MROÖ elnöke

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központja alapító okiratát a
következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

1.2.

1.3.

1

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs
és Információs Központja
1.1.2. rövidített neve: MROÖ Dokumentációs és Információs Központja
A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. román nyelven: Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Ţară a
Românilor din Ungaria
A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 5700 Gyula, Sáros u. 17.
1.3.2. telephelye:
telephely megnevezése

telephely címe

Román Tájház

5741 Kétegyháza, Kossuth u. 68.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.04.03.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
4.2.
1
4.3.

4.4.

A költségvetési szerv közfeladata: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
alapján a magyarországi román közösség kulturális autonómiájának kiteljesítése, a
magyarországi román kultúra ápolása és fejlesztése.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az MROÖ Dokumentációs és Információs
Központja tevékenységével elősegíti a magyarországi románok kisebbségi kulturális
autonómiájának megteremtését, közfeladatának megvalósítása érdekében kulturális
csoportokat hoz létre és működtet, támogatja a rendszeres és amatőr román nyelvű
színjátszást, kiadványokat jelentet meg.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

2

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

7

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

3

4
5
6

4.5.
4.6.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási
tevékenységből származó kiadás nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított
kiadási előirányzatának a 20 %-t.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján, öt
évre bízza meg. A vezető tekintetében – a felmentés esetét kivéve – a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzata elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
felmentés jogát a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése
gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

2

1
5.3.

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározottak szerinti.

Juhász Tibor
MROÖ elnöke

3

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére.
Tárgy:

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs
és Információs Központja alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központja
alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása vált szükségessé.
Egyrészt a vezető kinevezésére vonatkozó 14. pontot a közelmúltban a Közgyűlés módosította,
másrészt pedig a Központ tevékenységei között szerepelnek olyan feladatok, amelyeket soha nem
gyakorolt, ilyenek a könyvtári és a levéltári szolgáltatások.
2015. január 1-től az Államháztartási törvény módosítása nyomán az intézmények alapító
okiratának módosításakor egyidejűleg a központilag kiadott formanyomtatványok alkalmazásával
rendelkezni kell az alapítónak az adott intézmény egységes szerkezetű alapító okiratáról is.
Dolgozók jogállása tekintetében állásfoglalást kértünk az illetékes minisztériumtól. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztálya elkészítette állásfoglalását, amelyet a 175423/2015/NEFO iktatószám alatt kaptunk meg. Ennek tartalma szerint „az országos nemzetiségi
önkormányzat fenntartásában működő intézmények által foglalkoztatottak jogállására vonatkozóan
az Njtv. nem állapít meg speciális rendelkezéseket. Ebből következően az országos nemzetiségi
önkormányzat fenntartásában működő intézmények által foglalkoztatottak jogállására a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazandó. Természetesen ez azt is lehetővé teszi,
hogy az intézmény és a munkavállaló olyan tartalmú munkaszerződésben állapodjon meg, ami
nagymértékben hasonlít a közalkalmazotti jogviszonyra.”
Mindezek alapján tehát a Dokumentációs Központ munkavállalói a Munka Törvénykönyve hatálya
alatt álló foglalkoztatottak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozatokat szíveskedjen elfogadni.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központjának alapító okirata
módosításáról szóló 64/2015. (II.12.) sz. MROÖ közgyűlési határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központjának a 17/2009. (VI.27.) sz.
MROÖ közgyűlési határozattal módosított, 16/2003. (VII.31.) sz. MROÖ közgyűlési határozattal
elfogadott alapító okiratát az 1.sz. Melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
III. HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központjának alapító okiratát egységes
szerkezetben elfogadja.

Gyula, 2015. április 24.

Juhász Tibor
elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Dokumentációs és Információs Központ igazgatói pályázat elbírálása
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2015. február 12-ei ülésén
írta ki a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs
Központ Igazgatói álláshely betöltésére vonatkozó pályázatát.
A Dokumentációs és Információs Központ igazgatóját a Közgyűlés nevezi ki, öt évre.
A pályázati kiírást a Közgyűlés a Munkatörvénykönyve alapján írta ki.
A pályázati kiírásra három pályamű érkezett. A pályázók: Czesznak Zsoltné, Rokszin Renáta és
Vetróné Negreu Marianna.
Tisztelt Közgyűlés, a MROÖ Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága 2015.
április 9-ei ülésén meghallgatta a pályázatokat és azt a javaslatot terjeszti elő hogy, Vetróné Negreu
Mariannát három hónapos próbaidő kikötése mellett öt évre nevezze ki a Dokumentációs és
Információs Központ igazgatójává.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az 2012. évi I.
törvény alapján – a MROÖ Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottsága
javaslatára – Vetróné Negreu Marianna, 6933 Nagylak, Maros u. 38. szám alatti lakost nevezi
ki három hónapos próbaidő kikötése mellett, öt évre a Dokumentációs és Információs
Központ igazgatójává.
Az igazgató munkabérét 270.000 Ft összegben állapítja meg.
Az igazgatót megilleti a Dokumentációs és Információs Központ alkalmazottait megillető
mértékű cafetéria juttatás.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Gyula, 2015. április 10.
Juhász Tibor
elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Költségtérítés mértékének módosítása
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2015. január 20-i ülésén a 33/2015.
(I.20.) számú határozatával az Elnök részére megválasztása napjától illetményének 30 %-a mértékben
állapította meg a költségtérítés mértékét.
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2015. március 18-án jelzéssel élt,
hogy a költségtérítés mértéke jogszabálysértő, mivel a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a
költségtérítés maximális mértéke az illetmény 15 %-a lehet.
Az észrevétel megalapozott az alábbi jogszabályok alapján.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 112. § -a alapján az
országos önkormányzat tisztségviselője foglalkoztatási jogviszonyára, munkaviszonyára, díjazására,
juttatására, költségtérítésére a helyi önkormányzat polgármesterére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A
polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény állapítja meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése kimondja,
hogy az elnök illetményének 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Az MROÖ hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot a
képviselői és egyéb törvényben meghatározott juttatások, illetmények megállapítására.
Figyelemmel arra, hogy az Elnök részére a 33/2015. (I.20.) számú határozattal megállapított költségtérítés
kifizetésre került, és a jogsértést a megválasztás napjára visszamenőleg szüksége korrigálni, a Pénzügyi
Bizottság a következő javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé.
A Pénzügyi Bizottság 2015. március 26-i ülésén tárgyalta meg az ügyet és az alábbi döntéseket hozta:
- a 11/2015. (III.26.) sz. határozattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 33/2015. (I.20.) sz. határozatot vonja
vissza.
- a 12/2015. (III.26.) sz. határozattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy az elnök részére illetményének 15 %ban meghatározott mértékű költségtérítést állapítson meg, megválasztása napjától.
- a 13/2015. (III.26.) sz. határozattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy ne fizessen ki költségtérítést,
amíg már kifizetett költségtérítés különbözete (15 %) ki ne fut.

A napirend tárgyalása során a Pénzügyi Bizottság javaslatot tett arra, hogy az elnök illetménye 2015. április
1. naptól emelésre kerüljön, mivel a korábban megállapított összeg nem éri el a jogszabály szerinti
maximális mértéket. A bizottság a 14/ 2015. (III.26.) sz. határozattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy az
elnök illetményét az Njtv. 110. § (1) bekezdése alapján a maximális mértékben, azaz a köztisztviselői
illetményalap tizenkétszeres összegében határozza meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ügyben dönteni szíveskedjen.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 33/2015. (I.20.)
közgyűlési határozatot visszavonja.

sz. MROÖ

Felelős: hivatalvezető
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy az Elnök
megválasztása napjától illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Felelős: gazdasági vezető
Határidő: azonnal
III. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy az elnök részére ne
kerüljön kifizetésre költségtérítés mindaddig, amíg a költségtérítés túlfizetése nem kompenzálódott.
Felelős: gazdasági vezető
Határidő: azonnal
IV. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2015. április 1. naptól kezdődően az
elnök illetményét 463.800 Ft összegben határozza meg.
Felelős: gazdasági vezető
Határidő: azonnal
Gyula, 2015. április 10.
Vetróné Negreu Mariana Florica
Pénzügyi Bizottság
elnöke

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2015. április 24-i ülésére
Tárgy: Törvényességi észrevétel
A Békés Megyei Kormányhivatal 2015. április 9. napján kelt törvényességi felhívással fordult a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűléséhez a 69/2015. (II.12.) számú
határozattal kapcsolatban. A felhívás szerint a határozat jogszabálysértő, mert nem havi egyenlő
nagyságban állapítja meg az elnökhelyettes tiszteletdíját és sérti a rendeltetésszerű joggyakorlása
elvét. A Kormányhivatal felhívta a közgyűlést, hogy 2015. május 15-ig módosítsa a határozatot és a
felhívás alapján tett intézkedéséről, vagy egyet nem értéséről értesítse. A törvényességi felhívást az
előterjesztéshez csatoltan mellékelten megküldöm.
1.) A törvényességi felhívás 1. pontja hivatkozik arra, hogy az elnökhelyettes az Njtv. 112. § (1)
bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (6) bekezdése alapján 15 %-os mértékű költségtérítésre jogosult. Ennek
nyomán az elnökhelyettes részére 15 %-os mértékű költségtérítést meg kell állapítani.
A törvényességi felhívás ebben a részében helytálló, javaslom a Közgyűlésnek ennek elfogadását.
2.) A törvényességi felhívás 2. pontja kifogásolja, hogy a közgyűlés az elnökhelyettes tiszteletdíját a
megválasztásától kezdve 154.600 Ft, majd minden harmadik hónapban 90.000 Ft mértékben
állapította meg. Az előterjesztés alapján azt állapította meg, hogy ezzel a pénztechnikai és jogi
megoldással az volt a célja, hogy az elnökhelyettest megillető rokkantsági ellátás ne szűnjön meg.
Ezt a célzatot pedig a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelmének tekinti, és megállapítja,
hogy „bár formálisan nem ütközik egyetlen jogszabályi rendelkezésbe sem, tartalmilag azonban –
nincs összhangban a jogalkotó szándékával, azaz a jogszabály céljával.”
Álláspontom szerint a Kormányhivatalnak ez az álláspontja az alábbiak miatt nem megalapozott,
így javaslom, hogy a közgyűlés azt ne fogadja el.
Az Njtv. 110. § (1) bekezdése tartalmazza az országos nemzetiségi önkormányzat által
megállapítható tiszteletdíjakkal kapcsolatos rendelkezéseket. A (2) bekezdés kimondja, hogy az
elnökhelyettes esetén a tiszteletdíj összege nem lehet magasabb a köztisztviselői illetményalap
kilencszeresénél. A tiszteletdíj mértékének maximálásán túlmenő szabályt az Njtv. nem tartalmaz.
Az Njtv. 112. § (1) bekezdése utaló szabályt tartalmaz a Mötv. alkalmazására, az országos
nemzetiségi önkormányzat tisztségviselője – többek között – tiszteletdíja tekintetében. A Mötv. sem
tartalmaz semmilyen további, vagy korlátozó szabályt, amely a tiszteletdíj megállapításának módját
meghatározná. Ennek nyomán a közgyűlésnek tág tere van a tiszteletdíj megállapítása terén, hiszen
a vonatkozó jogszabályok kizárólag a mérték tekintetében tartalmaznak előírást. Ezt a maximális
mértéket pedig a közgyűlés az elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása során nem lépte túl, és
nem sértett meg semmilyen további előírást, amikor minden harmadik hónapban eltérő összegben
határozta meg az elnökhelyettes tiszteletdíjának a mértékét.
A törvényességi felhívás szerint a közgyűlés 69/2015. (II.12.) számú határozata jogszabálysértő,
mert ütközik az Mötv. 9.§-ba és az Njtv. 10. § (3) bekezdésébe.

Az Mötv. 9. §-a azt mondja ki, hogy az „e” törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a
kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell
gyakorolni. Az Njtv. hivatkozott szakasza pedig azt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
törvényben meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján,
rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.
A törvényességi felhívással támadott határozat az elnökhelyettes tiszteletdíjáról szól. A jogalkotó
szándéka e tekintetben egyértelműen az, hogy a tiszteletdíj mértéke ne lépjen túl egy meghatározott
mértéket. Ezen túlmenően további jogalkotói szándékot nem lehet megállapítani a tételes jogi
szabályozásból, így nem is lehet arra a következtetésre jutni, hogy a tiszteletdíj egyes hónapokra
eltérő mértékben történő megállapítása sértené a jogalkotó szándékát. Annál is inkább csak erre az
álláspontra lehet helyezkedni, mert a jogszabály nem mondja ki ezt az elvárást, mert ez esetben a
jogalkotó rögzítette volna, hogy havi egyenlő mértékű tiszteletdíjat lehet megállapítani, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap kilencszeresét. Ennek hiányában a
közgyűlésnek viszonylag tág tere van a tiszteletdíj megállapítása során.
Egyébiránt maga a törvényességi felhívás is tartalmazza, hogy „bár formálisan nem ütközik
egyetlen jogszabályi rendelkezésbe sem”, tartalmilag jogszabálysértő. Álláspontunk szerint ha
formálisan nem ütközik egyetlen jogszabályi rendelkezésbe sem, akkor a jogalkotói szándékra való
utalás – önmagában – nem igazolható, és ez nem alapozza meg határozat jogszabálysértő voltát. A
Közgyűlés nem sértette meg sem az Mötv-nem meghatározott jogokat, sem más törvényben
meghatározott jogait.
A felhívás idézi a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 13. § (2) bekezdése d)
pontját, amely szerint a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő
keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapban meghaladja a 157.500
forintot. Kiemeli, hogy a rokkantsági ellátás jövedelempótló jellegű ellátás és kiemeli a jogszabály
célját, ugyanakkor hivatkozik az előterjesztésre, amely szerint ezzel a pénztechnikai és jogi
megoldással biztosítható, hogy az elnökhelyettes rokkantsági ellátása ne szűnjön meg. Mindebből
pedig azt a következtetést vonta le, hogy a tiszteletdíj ilyen módon történő megállapítása sérti a
rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.
Álláspontom szerint a Kormányhivatalnak nem hatásköre vizsgálni az elnökhelyettesnek az Mmtv.
alapján fennálló ellátotti jogviszonyát. Az Mmtv. alapján fennálló – egyébiránt az elnökhelyettest
magánszemélyként megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek nem képezik tárgyát sem a
Mötv. 9. §-nak, sem az Njtv. 10. § (3) bekezdésének, így a két jogintézményt nem szükséges
összemosni és ráfogni, hogy sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.
A tiszteletdíj megállapításához fűzött előterjesztés hiányában vajon hogyan állapíthatta volna meg a
Kormányhivatal a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét? A közgyűlési előterjesztésnek épp az volt
a célja, hogy a közgyűlés megfelelő információk birtokába kerüljön, és úgy tudja meghozni
döntését. Ha a jogszabály kikerülése lett volna a cél, akkor nyilvánvalóan nem ilyen tartalommal
készül el az előterjesztés.
Az Mmtv. preambuluma szerint a jogszabályt azért alkotta meg az Országgyűlés, hogy a
megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő
foglalkoztatás központú rehabilitációja, társadalmi reintegrációja, foglalkoztatásának elősegítése,
továbbá a kieső jövedelmének a pótlása biztosítható legyen. Jövedelemkorlát alkalmazása mellett a
törvény lehetőséget ad arra, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők munkát vállaljanak. Ez
nyilvánvalóan összhangban van a jogalkotó céljával. A jövedelemkorlát szabályainak
figyelembevétele és a jövedelemnek ehhez való igazítása semmiképpen nem teszi tisztességtelenné
a megállapított tiszteletdíjat. Nem jelentheti a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelmét,
hiszen egy jogszabály adta lehetőségről van szó, márpedig, ha a jogszabály valamit lehetővé tesz,
akkor az nem lehet ellentétes a jogalkotó szándékával.

Összefoglalva tehát sem az Njtv., sem a Mötv. nem tartalmaz olyan előírást, amelyet a közgyűlés a
tiszteletdíj megállapítása során megsértett volna. Az elnökhelyettesnek az Mmtv. alapján fennálló
jogviszonyát a Kormányhivatal nem jogosult vizsgálni, így nem vonhatja értékelés alá az Mmtv.
előírásait, és ezek alapján nem lehet a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelméről beszélni.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a törvényességi felhívást ebben a részében ne
fogadja el.
I. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Békés Megyei
Kormányhivatal 2015. április 9. napján kelt törvényességi felhívását az 1. pont tekintetben
elfogadja, a 2. pont tekintetében nem fogadja el.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
I. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 69/2015. (II.12.)
számú határozatát visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Finna Sándor társadalmi megbízatású elnökhelyettes részére 2015. január 20. napjától,
megválasztásának napjától kezdődően az alábbi mértékű tiszteletdíjat állapítja meg:
2015. január – február hó 134.000 Ft,
2015. március hó 70.000 Ft,
2015. április – május hó 134.000 Ft,
2015. június hó 70.000 Ft,
2015. július – augusztus hó 134.000 Ft,
2015. szeptember hó 70.000 Ft,
2015.október – november hó 134.000 Ft,
2015. december hó 70.000 Ft.
II. A közgyűlés megállapítja, hogy a társadalmi megbízatású elnökhelyettes 2015. január 20.
napjától, megválasztásának napjától kezdődően költségtérítésre jogosult, tiszteletdíja 15 % os mértékében.
Felelős: elnök és hivatalvezető
Határidő: azonnal
Gyula, 2015. április 21.
Juhász Tibor
elnök

