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Tárgy: A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti, a működési 
és gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat között fennálló megállapodást 
főszabály szerint, minden év január 31. napjáig  ill. általános, vagy időközi választások esetén az 
alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Az Njtv. értelmében a helyi önkormányzat a 
helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyai 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, ezen 
kívül a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátásáról, adatszolgáltatási, 
beszámolási kötelezettségei teljesítéséről. 
 
A hatályos szerződések aktuális felülvizsgálata - a legutóbbi 2021. januári felülvizsgálatot követően- 
újra megtörtént. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalmi kérdéseket a hatályos 
megállapodások rendezik, továbbá egyértelműen rögzítik az egyes részfeladatoknak a 
munkamegosztás gyakorlati szempontjából lényeges elemeit, az egyes gazdálkodási folyamatok során 
irányadó szabályozási elemeket, feladatellátásért felelős személyeket és határidőket, azok pontosítása 
indokolt csupán az alábbiak mentén: 
 
 a központi költségvetésből a nemzetiségi önkormányzatoknak jutatott működési és 
feladatalapú támogatások  esetében is általánossá vált az elszámolási határidő március 15-re való 
módosítása a korábbi január 31-i határidő helyett, melya tény átvezetésre került az megállapodás 
szövegében. 
 A Pest Megyei Kormányhivatal 2021.12.21-én megküldött szakmai iránymutatása szerint ( 
előterjesztés 3.számú melléklete)   alapján: 

• Az együttműködési megállapodás címében ajánlott a „közigazgatási szerződés” 
kifejezést használni, és így a teljes dokumentumban javításra került a megállapodás 
közigazgatási szerződésre. 
• A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások között pontosításként a belső ellenőrzést 
végző személy kijelölésének rendjével kapcsolatos szabályok rögzítésre kerülnek.  
• Kihangsúlyozásra kerül, a Njtv 80.§ (4) bekezdése értelmében, hogy a jegyző 
megbízottja részt vesz a testületi üléseken és jelzi, ha törvénysértést észlel, valamint a 
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nemzetiségi önkormányzatnak kérésére szakmai segítséget nyújt az ülésen és azon kívül is 
a működésükkel kapcsolatban. 

 
A nemzetiségi önkormányzatok elnökei részéről a megállapodás módosítására vonatkozó egyéb igény 
nem merült fel, a szerződés tervezetek elfogadását a nemzetiségi önkormányzatok elnökei  előzetesen 
támogatják, azonos tartalommal azokat a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei elé 
terjesztik. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem! 
 
 
Kistarcsa, 2022. január 13. 
 
 

Juhász István 
polgármester 

 
 
 
 

1. Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kistarcsai Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő közigazgatási szerződést a működési és gazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó együttműködésről az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 
 
Határidő:   2022.01.31. 
Felelős:   Juhász István polgármester, Szabóné Tóth Katalin elnök 
 
 
 
 

2. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kistarcsa Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő közigazgatási szerződést a működési és gazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó együttműködésről, az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.  
 
Határidő:   2022.01.31. 
Felelős:  Juhász István polgármester, Horváth Béláné elnök 
 

 


