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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselő-testülete 
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2012.(V.29.) KNÖT 
határozatával, és a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
23/2012. (V.25.) KRNÖ határozatával jóváhagyott Együttműködési megállapodás megkötésére 
2012. május 31. napján került sor. 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § (2) 
pontja rögzíti, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat megállapodást köt a 
nemzetiségi önkormányzat működése, helyiséghasználata és a működéshez kapcsolódó egyéb 
feladatok ellátásának biztosítása érdekében. A megkötött együttműködési megállapodást évente 
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül, felül kell vizsgálni.  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint ennek 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint – a külön 
kormányrendeletekben foglaltak figyelembevételével – szerződésben kell rögzíteni a 
költségvetési gazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat, eljárási rendet az 
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között. 
Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja értelmében: „a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal 
kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi 
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait 
ellátja.”.  
 

A felülvizsgálat eredményeként megállapítható – tekintettel arra, hogy a szabályozási tárgykört 
érintően jelentős jogszabályváltozás nem történt -, jelenleg nem szükséges az Együttműködési 
megállapodást módosítani. 
 

A Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és az elfogadott 4/2018.(I.18.) KRNÖ határozatában a megállapodás módosítását 
nem kezdeményezte. 
  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2018. január 25. 
Tisztelettel: 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 
______/2018.(_____) KNÖT h. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése által előírt felülvizsgálati kötelezettségének 
eleget téve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdés 16. pontjában, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdése alapján  
 
a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti hatályos Együttműködési megállapodást nem kívánja módosítani, tekintettel arra, hogy 
a szabályozási tárgykört érintően jelentős jogszabályváltozás nem történt.  
  
 
A határozatról értesül: 
-     Szegvári Ernőné polgármester 
-     Andrási Attiláné a KRNÖ elnöke 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
  


