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Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) 
bekezdése a 2017. évi CCI. törvény 11. § (1) bekezdésével 2017.12.21. napi hatállyal az 
alábbiak szerint került módosításra: 

„80. § (1) 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.” 

 
 

 A jogszabály változásának következtében a korábbi 16 óra helyett a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában kell 
biztosítani az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használatát. 
 
Az Njtv 80.§ (2) bekezdése szerint:  

„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 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. 

 



 3 

 
(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) 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. 

 
(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson 
túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, 
valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények 
megtartása is.” 

 
 
A jelenleg hatályos együttműködési megállapodást Szakácsi Község 
Önkormányzata és a Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyta.  
 
 
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások I. fejezet 1. pontja 
rendelkezik a helyiséghasználat biztosításáról.  
A jogszabályi változás miatt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 
járuljon hozzá az együttműködési megállapodások I. fejezet 1. pontjának 
módosításához úgy, hogy a „tizenhat órában” kifejezés helyébe a „harminckét 
órában” kifejezés kerüljön. 
 
 
2017. évi CCI. törvénnyel módosításra került a Njtv. 80. § (3) bekezdés d) pontja is, amely 
kiegészült a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások teljesítésére vonatkozó előírásokkal.  A 
megállapodás erről rendelkező szakaszát nem szükséges módosítani, mivel a jelenleg 
hatályos megállapodások VI. fejezet 2. pontja rendelkezik róla. 
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H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
 

Tárgy: Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) a Szakácsi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 
Megállapodás”-t  felülvizsgálta. 

 
2. A Képviselő-testület a Szakácsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-
t a határozat 1. mellékleteként egységes szerkezetben 
j ó v á h a g y j a . 

 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

és a Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete által jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” 
a jelen határozat 1. mellékleteként elfogadott 
Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával 
egyidejűleg hatályát veszti. 

 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester  

 
 
 

E d e l é n y, 2018. február 9. 
 
 

Oláh Lajos  
polgármester



 


