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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

/)2JJ.._j. szám ú előterjesztés 

a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálatáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a 
szerint: 
A települési önkormányzat hivatala biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az 
ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
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, iratkezelési feladatok ellátása; 

j) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)-j) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási 
feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról szóló 32/2015. (II. 19.) 
KÖKT határozatával jóváhagyta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
kőbányai nemzetiségi önkormányzatok között a működési feltételek biztosítása és a 
gazdálkodási feladatok ellátása tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás). 

A szerződő felek az Megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 
megbízásának idejére kötötték azzal, hogy a megállapodásban foglaltakat a Felek minden év 
január 31-éig, általános vagy időszakos választás esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felülvizsgálják, és szükség esetén egyeztetéssei módosítják. 

Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei részére csak abban az esetben 
készül, ha azt a Megállapodások módosításának igénye, illetve jogszabályváltozás 



szükségessé teszi. 2016 elején nem merült fel igény az együttműködési megállapodások 
módosítására, így erről nem született újabb döntés. 

Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívást intézett az Önkormányzathoz, 
melyet az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi 
Főosztályával egyeztetett álláspontja értelmében az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatának minimális követelménye, hogy az érintett testületek határozatot hozzanak 
arról, hogy a hatályos együttműködési megállapodást nem kívánják módosítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A határozattal az Önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltaknak tesz eleget. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Megállapodást változatlan tartalommal történő hatályban tartásával az együttműködés, a 
feladatellátás, a tárgyi és személyi feltételek biztosítása az Njtv. 80. §-ának megfelel. 
A döntésnek pénzügyi vonzata és joghatása nincs. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. június"~~." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2016. (VI. 23. ) határozata 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata alapján úgy dönt, hogy a kőbányai nemzetiségi 
önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok 
ellátásáról kötendő együttműködési megállapodásról szóló 32/2015. (II. 119.) KÖKT 
határozattal elfogadott együttműködési megállapodást változatlan tartalommal hatályban tarja. 

2 



Ügyiratszám; BP/1 01 0/00185-4/2016 
ügyintéző: dr. Kiss Marietta 
Telefon: 328-5864 
E-mail: kiss.marietta@bfkh.hu 

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

KORMÁNYMEGBÍZOTT 

Tárgy: Törvényességi felhívás az Njtv. 80. § (2) 
bekezdésében foglalt határidő elmulasztása miatt 

Melléklet:-
Hiv. szám:-

Budapest Főváros X. Kerillet Kőbányai 
Ön kormányzat Képviselő-testülete 

Tisztelt Képviselő-testületi 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § 
(3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörben eljárva megvizsgáltam Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) Képviselő-testületének 2016. január 
28., február 18., március 24. és április 21. napján megtartott üléseiről készült jegyzőkönyveket, és az 
alábbi 

törvényességi felhívást 

teszem. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. év! CLXX:IX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal az Njtv. 80. § (1) 
bekezdésében megjelölt feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan együttműködési 
megállapodást köt. Az Njtv. 80. §(2) bekezdése nemcsak a nemzetiségi, de a települési önkormányzat 
számára is kötelezővé teszi a megállapodás minden év január 31. napjáig történő felülvizsgálatát. 

A 2016. január 28-i, a február 18-i, március 24-i és április 21-i képviselő-testületi üléseiről felvett 
jegyzőkönyvek vizsgálata során megállapítottam, hogy az együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatára nem került sor. 

Az Mötv. 133. § (1) bekezdésében biztosított információkérésemre érkezett jegyző í válasz szerint "2016 
elején nem merült fel igény az együttműködési megállapodások módosítására, ebben a tárgykörben 
előterjesztés nem készült, Igy az érintett képviselő-testületek döntést sem hoztak. Álláspontom szerint az 
Njtv. 80. § (2) bekezdése csak a felülvizsgálat kötelezettségét írja elő, azt viszont nem, hogy arról is 
döntést kell hozniuk az érintett képviselő-testületeknek, hogy a közöttük fennálló együttműködési 
megállapodásokat változatlan tartalommal hatályban tartják." 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése azonban a felülvizsgálatot általános követelményként határozza meg, és 
nem szűkfti az erre vonatkozó igény felmerülése esetére, amikor a következők szerint rendelkezik: "' .. A 
települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi 
nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 
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ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megáf!apodást mínden év január 31. napjáig, általános 
vagy időkö zi választás ese té n az alakuló ülést követő harminc napon be !Ol felül kell vizsgálni. .. " A 
felülvizsgálat keretében lehet megítélni a módosltás szükségességéUindokoltságát. Az erre vonatkozó 
döntést az a szerv jogosult meghozni, amelyik az együttműködési megállapodások megkötéséről döntött. 
Jelen esetben kizárólag a képviselö-testület dönthet az általa megkötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról, az erre vonatkozó hatásköre nem vonható el. A felülvizsgálat eredményeként a 
képviselö-testület döntésének tartalma pedig kétirányú lehet, dönthet a megállapodás módosításáról 
vagy annak változatlan tartalommal történő hatályban tartásáróL 

Fentiekben kifejtettek alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztályával egyeztetett álláspontom 
szerint az együttműködési megállapodás felOlvizsgálatának minimális követelménye, hogy az érintett 
testületek határozatot hozzanak arról, hogy a hatályos együttműködési megállapodást nem kívánják 
módosítani. Az Njtv. 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati hivatal feladata biztosítani a 
nemzetiségi önkormányzati mOködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodni a müködéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata a fenti 
feladatok ellátásának a garanciájaként értelmezhető, így a nemzetiségi jogok érvényesülése megkívánja, 
hogy az együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról testületi határozat szülessen. 

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva felhívom a T. Képviselő-testületet, hogy a 
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést 

30 napon belül 

szüntesse meg. 

Kérem, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a tett intézkedésről, 
vagy egyet nem értésükről a kormányhivatalt a döntés meghozatalától számított • a határidő 
fokozott betartására tekintettel-10 napon bellll a kormányhivatalhoz megérkező külön levélben is 
tájékoztatni szíveskedjenek. 

Budapest, 2016. június~ .. " 


