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Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
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Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző 

 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. április 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése szerint „A helyi 

nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi 

nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala 

gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a 

feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 

megállapodásban rendezik.” 

 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. 

§-a szerint: „80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - 

annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az 

önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 

órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség 

infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 

ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 

postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 

tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 

feladatok ellátása; 

e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatok ellátása; és 

f)     az a) - e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek - a 

testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a viselése. 

 

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 

megkötését, módosítását követő harminc napon belül. A nemzetiségi önkormányzatokkal 

kapcsolatos megállapodást minden évben felül kell vizsgálni. Az általános vagy időközi 
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választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül kell a megállapodást 

felülvizsgálni.  

 A fentiek alapján a nemzetiségi önkormányzatokkal Békés Város Önkormányzata még 

2012. május hónapjában kötött együttműködési megállapodást. Az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálta során mind a négy nemzetiségi önkormányzat azt a döntést hozta, 

hogy Békés Város Önkormányzatával és a Békési Polgármesteri Hivatallal kötött 

együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel továbbra is hatályban kívánja tartani.  

Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy változatlan feltételek mellett továbbra is tartsa 

hatályban a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Békési Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

- a 131/2012.(IV.26.) határozatával jóváhagyott - együttműködési megállapodásokat 

felülvizsgálta, melyeket változatlan feltételekkel továbbra is hatályban kíván tartani.  

 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. április 23. 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


