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Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé felülvizsgálatra az Enying Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata és Enying Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési 

megállapodást. 

 

1. Előzmények 

 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Enying Város Önkormányzata 2014. december 

12. napján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80. §-a 

szerinti Együttműködési megállapodást kötött, melyet felek első alkalommal 2016. január 29-én, 

másodízben 2018. január 31. napján az előterjesztés melléklete szerinti tartalomra módosítottak.  

 

A hatályos jogszabály az alábbi feltételeket tartalmazza, melyre a megállapodásban ki kell térni: 

80. § (1) A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 

székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi 

nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai 

segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív 

végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de 

legalább harminckét 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) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 

ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 

jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

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

döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 

g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. 

 

A legutóbbi, 2019. január 31-i felülvizsgálat óta jogszabályváltozás nem történt, így nem indokolt a 

megállapodás módosítása. 

  



A Nektv. 80. § (2) bekezdése értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A 

fenti jogszabályhely alapján, a 2019. október 25. napi alakuló ülés napjára tekintettel a felülvizsgálat 

határideje 2019. november 24. napja. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 

4. melléklet 

- határozati javaslat 

- együttműködési megállapodás 2. számú módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

Enying, 2019. november 15. 

Tisztelettel: 

 

Kolompár László 

elnök s. k. 

 

 

H AT Á R O Z AT I  J AVA S L AT   
 

 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XI. 22.) 

határozata a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról: 

 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. az Enying Város Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény értelmében megkötött Együttműködési megállapodását felülvizsgálta, 

 

2. az 1. pontban körülírt megállapodást változatlan feltételekkel továbbra is hatályban tartja. 

 
 

Felelős: Kolompár László elnök 

Határidő: 2019. november 24. 
 
















