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1 .  N a p i r e n d  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
Nemzetiségi önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatról a 1/2013. (I.31.) 

számon rendeletet alkotott (továbbiakban: SzMSz). 
 

SzMSz 3. mellékletének módosítása 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) egyes 

rendelkezéseiben utal a szervezeti és működési szabályzatban történő szabályozás szükségességére.  

A Möt. rendelkezésein túl a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: 
Nektv.) további, a szervezeti és működési szabályzat szabályozási tárgykörébe tartozó rendelkezéseket ír 

elő.  

 

A Nektv. 2020. január 1. napjától módosult (módosítások, új rendelkezések vastagon szedve): 
 

Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon 

belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi 
önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, 

a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben 

megállapodik. 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. 

 
Az együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemeiről a Nektv. 80.§ (3)-(4) bekezdései 

rendelkeznek, ezzel összefüggésben az előírt feltételeket a 80.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak határozzák 

meg. 
 

80. § (1)
38

 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. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.376429#foot38
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(2)
39

 Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon 
belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi 

önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, 

a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben 

megállapodik. 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. 
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell 

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 

továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési 

kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a 

felelősök konkrét kijelölését, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, 

d)
40

 a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, 
feltételeket. 

(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 

jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi 
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és 

jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 

A települési önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 2020. január 1. napjától – együttműködési 

megállapodás helyett - közigazgatási szerződésben kell megállapodnia. Tekintettel arra, hogy a 

megállapodás kötelező tartalmai elemeire vonatkozó szabályozás nem történt a közigazgatási szerződés 
érdemi módosítása nem szükséges. 

Kérem a nemzetiségi önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, és 

javaslom az előterjesztett közigazgatási szerződés elfogadását.  
 

 
Rendelet-tervezet előzetes hatástanulmánya 

 

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

önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek 

biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A helyi önkormányzat és a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti 
működési feltételeket. 

Az önkormányzat által ellátott alapfeladatok felsorolását a szervezeti és működési szabályzatról szóló  

1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

A tervezett rendelet-módosítás várható következményei, hatásai: 

- A rendelet-tervezet társadalmi hatása: a rendeletnek társadalmi hatása nincs. 
- A rendelet-tervezet gazdasági hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

- A rendelet költségvetési hatása: a rendeletnek költségvetési hatása nincs. 

- A rendeletnek környezeti hatása nincs. 

- A tervezet egészségi hatása: a rendeletnek egészségi hatása nincs. 
- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet a meglévő feladatokban 

változást nem jelent, az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az SzMSzM nem lesz összhangban a 
hatályos jogszabályokkal. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.376429#foot39
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.376429#foot40
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- A rendelet a meglévő személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. 
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 

Az előterjesztett rendelet-tervezet rendelkezése: 

- A települési önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között megkötött, 
felülvizsgált hatályos közigazgatási szerződés feltételeinek rögzítése a szervezeti és működési 

szabályzatban. 

 
 

 

Javaslom a szervezeti és működési szabályzat előterjesztett módosítását, és a rendelet tervezet 

elfogadását. 
 

 

 

Bánk, 2020. január 28.    

 

Tisztelettel:  
 

 Torma Andrea   

 polgármester 


