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Tisztelt  Képviselő-testület! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  80. § (2) bekezdése alapján  a 

települési önkormányzat  és a   nemzetiségi önkormányzat  közötti együttműködési  

megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 

ülést követő harminc napon belül  felül kell vizsgálni.   
 

Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti  

együttműködési megállapodás az elmúlt évben 2017. január 19. -ei hatállyal  került elfogadásra.  

2017. december 21. napján lépett hatályba  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény (továbbiakban nemzetiségi törvény)  módosításáról szóló 2017. évi CCI. törvény.  A 

nemzetiségi törvényben  módosításra került  többek között a  80. § (1) bekezdés, mely alapján: 

„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;” 

 

Polgár Város Önkormányzata a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  részére, 

önkormányzati feladatainak ellátásához,  ülései megtartásához, a szükséges tárgyi, technikai 

eszközökkel biztosítja   a  4090 Polgár,  Barankovics tér  5. sz. alatti városháza tanácskozó 

helyiséget.  A települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére, további működési 

feltételei biztosításához,  2018.  január hónaptól,  kizárólagos használatra a  4090 Polgár, 

Szabadság u. 1. sz.  alatti  24,9 m2 nagyságú ingatlanrészt biztosítja.  



 

Fentiek alapján az  együttműködési megállapodás  1./a) pont második mondata és az azt követő 

szövegrész   az alábbiak alapján módosul: 

Polgár Város Önkormányzata  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a további  

önkormányzati feladatainak ellátásához, kizárólagos használatra, a 4090 Polgár, Szabadság 

u. 1. sz. alatti 24,9 m2 nagyságú ingatlanrészt biztosítja, mely egy előtérből, egy vizesblokkból 

és egy iroda helyiségből áll.  A települési  önkormányzat az épület  infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltséget és a fenntartási költséget viseli. A megállapodás 1. sz. mellékletét 

képező leltárban szereplő  eszközök tárolása a 4090 Polgár, Szabadság u. 1. sz. alatti épületben 

történik. 

A  helyiséghasználatra a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan a 

települési önkormányzat  megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. 
 

További törvényi változásként  nyert szabályozást,  mely alapján az együttműködési 

megállapodásban rögzíteni kell,  hogy a  helyi önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok 

területén  szakmai segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzat részére. Ezen  feladatok 

teljesítése érdekében a megállapodás  6.2  pontja  egy  f) ponttal egészült ki, az alábbiak alapján:  

A Polgári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői az ellenőrzési feladatokat a folyamatba épített 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében látják el.  

 

Az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó javaslatokat  a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat  2018. január  11-ei ülésén véleményezte,  és a 1/2018. (I.09.) sz. 

határozatával a   mellékletben foglaltak alapján fogadta el. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és  határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2018. január 18. 

           Tóth József 

                    polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018. (I. 25.)  Képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  Polgár Város 

Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás  felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület   Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletében 

foglaltak alapján  fogadja el.  

 

 Felelős:     Tóth József polgármester 

 Határidő:   értelem szerint 

 

 

 

 


