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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A települési önkormányzat és a településen mőködı nemzetiségi önkormányzat között kötött 
együttmőködési megállapodásokat évente január 31-ig lehet felülvizsgálni. A most 
elıterjesztendı felülvizsgálat elızménye két jelentıs jogszabály változása, egyrészt az új 
nemzetiségi törvény hatályba lépése, valamint az államháztartásról szóló új törvény 
elfogadása. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény átmeneti rendelkezései között az 
alábbi elıírások szerepelnek: 
„159. § (1) Az e törvény hatálybalépése elıtt létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése 
nemzetiségi önkormányzat. 
(2) E törvénynek a fıvárosi és megyei kormányhivatalok ideiglenes kezelıi jogáról szóló 
rendelkezései végrehajtásának feltételeit 2013. január 1-jéig kell biztosítani. A 2013. január 1-
jét megelızıen megszőnı települési és területi nemzetiségi önkormányzat vagyona a 2012. 
január 1-jéig hatályos szabályozás szerint a helyi önkormányzat ideiglenes kezelésébe kerül, a 
helyi önkormányzat 2013. március 1-ig a kezelésében lévı vagyont a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalnak átadja, e törvény rendelkezései szerint. 
(3) A nemzetiségi önkormányzatok mőködési feltételeinek biztosításáról és a költségvetési 
tervezésrıl szóló, e törvény hatálybalépését megelızıen megkötött megállapodások 
hatályát e törvény nem érinti, azonban 2012. június 1-ig az e törvény szerinti 
feltételeknek megfelelı megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi 
önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi 
költségvetési tervezése során az új megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi 
önkormányzat 2013. január 1-jétıl e törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi 
önkormányzat mőködési feltételeit. 2012. december 31-ig a helyi nemzetiségi 
önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı általános mőködési támogatást a 2011. 
december 30-án hatályos szabályok szerint kell folyósítani.” 
 
Ugyancsak jelentıs új rendelkezés, hogy a nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi 
számlát vezet, önállóan alkotja meg költségvetését és ezen alapuló költségvetési 
gazdálkodást folytat. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint ennek 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet elıírásai szerint – a külön 
kormányrendeletekben foglaltak figyelembevételével – megállapodásban kell rögzíteni a 



költségvetési gazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat, eljárási rendet az 
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között. 
Az Áht. 27. § (2) bekezdése értelmében „A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi 
önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának 
részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban 
rendezik.” 
 
A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása 
végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek 
kijelölését is. 
 
Az együttmőködési megállapodás alapvetıen a gazdálkodással kapcsolatos feladatokban 
történı együttmőködésre, a jogszabályok által a nemzetiségi önkormányzatok mőködéséhez 
biztosítandó tárgyi és személyi feltételekre vonatkozik, el kell mondani, hogy a két 
önkormányzat együttmőködése ettıl mélyebb, más területekre is kiterjed, kiterjedt. Korábbi 
években a közfoglalkoztatás terén volt együttmőködés, de a helyi rendezvények, ünnepségek 
szervezésében is nyomon követhetı a kapcsolat. A nemzetiségi önkormányzat mőködéséhez 
kötelezı mértékő helyiség használat biztosításán túl önkormányzatunk a közösségi színterek 
használatáról szóló rendeletében ingyenes használatot biztosított a KRNÖ részére 
rendezvényeihez. 
 
A jogszabályváltozás miatt a korábban megkötött megállapodás módosítása több ponton is 
szükségessé válik, ezért javaslom, hogy az elıterjesztéshez csatolt tervezet szerint új 
megállapodás kerüljön megkötésre a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a mellékelt 
Együttmőködési megállapodást elfogadni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. május 24. 

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı Együttmőködési 
megállapodás 
 
______/2012.(V. 29.) KNÖT. h 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı Együttmőködési megállapodás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 27.§ (2) bekezdése alapján a Kiszombori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendı Együttmőködési megállapodást (a továbbiakban: Együttmőködési 
megállapodás) a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza 
Szegvári Ernıné polgármestert annak aláírására.  
 
2. Az Együttmőködési megállapodás aláírásával egyidejőleg a Kiszombori Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal a Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által hozott 
89/2007.(III.26.) KKÖT, valamint a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete által hozott 7/2007.(III.27.) KCÖNK határozatok alapján megkötött 
korábbi együttmőködési megállapodás hatályát veszti. 
 
A határozatról értesül: 
- …Bakos Tamás a KRNÖ elnöke 
-     Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


