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Együttműködési Megállapodás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (1) 

bekezdése 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.” 

A Nek. tv. 80. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat a települési nemzetiségi 

önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 

vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 

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

 

Polgár Város Önkormányzata a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, önkormányzati 

feladatainak ellátásához, ülései megtartásához – hivatali munkaidőben - a szükséges tárgyi, technikai 

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

 

Az együttműködési megállapodást a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 7-ei 

ülésén véleményezte, és az 5/2019. (XI.7.) PRNÖ határozatával elfogadta azt.  

   

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

elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2019. november 15. 

 

 

     Tisztelettel:   

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 



Határozati javaslat 

…./2019. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást az 

előterjesztés mellékletében foglaltak alapján fogadja el. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Megállapodás 

aláírására. 

 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 
 


