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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 26. napi ülésének 6. napirendi pontjához

Napirend: 
6./  Pannonhalma  Város  Önkormányzat  és  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  közötti 
megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv.) valamint az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  rendelkezései  alapján  a  települési 
önkormányzatok  és  a  nemzetiségi  önkormányzatok  között  új  együttműködési  megállapodás 
megkötése szükséges. 

E megállapodás szempontjából a legfontosabb jogszabályi előírások a következők:

Az Njtv. hatályba lépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzatok elnevezése a törvény 159. § (1) 
bekezdése alapján nemzetiségi önkormányzatra változott.

Az Njtv. 80. §-a meghatározza az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, a konkrét 
végrehajtási  feladatokat,  és  azt,  hogy  a  helyi  önkormányzatokkal,  kötött  együttműködési 
megállapodásban  a  feleknek  miről  kell  rendelkezniük.  Ezek  többek  között  a  nemzetiségi 
önkormányzat működéséhez biztosítandó ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használata, a 
költségvetés tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános gazdálkodás 
szabályainak meghatározása, mely további új kötelezettségeket is ró az önkormányzatra.

Az Njtv. 159. § (3) bekezdése szerint a korábban megkötött megállapodások hatályát a törvény nem 
érinti, de a nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi költségvetési tervezése során az új megállapodás 
szerint  kell  eljárni,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  2013.  január  1-től  az  Njtv.  szerint  köteles 
biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 
ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.



A megállapodás  szerinti  működési  feltételeket,  a  megállapodás  megkötését,  módosítását  követő 
harminc napon belül a szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg s hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2012. július 20.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző 

Határozati javaslat:

.../2012. (VII.26.) Kt. számú határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete ( 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.) 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal ( 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.) együttműködési 
megállapodást köt a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal és formában.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

                                               


