
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖK 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:     

Önkormányzati és Szervezési Iroda                       A határozati javaslat elfogadásához 

                                   minősített többség szükséges! 

          

    

ELŐTERJESZTÉS 

a  Pilisszentlászló Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
 (Készült: a Képviselő-testület 2019. január 22-i ülésére) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Vezetői összefoglaló: 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében minden év január 31. napjáig felül kell 

vizsgálni a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodást.  

A községi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás változtatás nélküli fenntartása javasolt. 

 
Pénzügyi kihatás: A döntés nincs hatással az önkormányzat költségvetésére. 

 
Részletes indoklás:  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4)  bekezdései értelmében:   

„(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.” 

 

„(2) 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) 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.” 

 

 

Fenti tartalommal 2018. januárjában az önkormányzattal megállapodást kötöttünk, melyeket felülvizsgáltunk, és mivel 

sem jogszabályváltozás, sem egyéb gyakorlati tapasztalat nem indokolja a megállapodás módosítását, ezért annak 

változatlan tartalommal történő fenntartását javasoljuk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 



 

Határozati javaslat 

 

 

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilisszentlászló Község Önkormányzatával 

megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy dönt, hogy azt változatlan tartalommal fenntartja. 

 

Felelős:        Polgármester, jegyző, nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő:    2019. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda  

 

 

Szentendre, 2019. január 14. 

 

 

Franyó Rudolf 

                 elnök 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempont megfelel. 

Szentendre, 2019. január 14. 

 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

 

 

 

A döntésnek az önkormányzat költségvetésére nincs hatása. 

Szentendre, 2019. január 14. 

Novák Andrea 

Közgazdasági iroda vezetője 

 

Előkészítette: 

 

 

Bartha Enikő 

irodavezető 


