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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Njt.) alapján 2014. november 26-án együttműködési 

megállapodást kötött a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzattal a hatékony 

együttműködés biztosítása és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások 

betartása céljából. 

 

A megállapodásban az Njt. előírásai értelmében rögzítésre kerültek: 

 

 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 határidők és együttműködési kötelezettségek, a 

felelős konkrét kijelölésével, 

 

 a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatok, továbbá a felelősök kijelölése, 

 

 a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási 

és dokumentációs részletszabályai, valamint az ezeket végző személyek kijelölése. 

 

Az Njt. 80. § (2) bekezdése értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig, 

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni. 

 

Az elmúlt egy évben változás nem következett be, így az együttműködési megállapodás 

módosítása érdemi kérdésekben nem szükséges, a megállapodásban foglaltak teljesülnek, 

annak alkalmazása során probléma nem merült fel.  

 



Az együttműködési megállapodás módosítást elsősorban az Njt. változása indokolja, illetve 

pár apróbb technikai jellegű pontosítás.  

 

Az Njt-ben 2018. január 1. napjától az alábbi pontokban történt jogszabályváltozás, ami a 

megállapodást is érinti: 

 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat helyett harminckét órában kell biztosítani az 

önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését; 

- a hivatal által ellátandó, a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, 

gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok kiegészültek az 
adatszolgáltatási feladatok ellátásával; 

 

Ezen felül a technikai módosítások a következők: 

- a jegyzőkönyvek nem postai úton kerülnek a kormányhivatal felé továbbításra, 

hanem elektronikasan, így a jegyzőkönyvek postázása részt törölni kell 

- javításra kerül a „testületi ülésen részt venni jogosult főtanácsos” megnevezés 

„jegyző vagy megbízottja” megnevezésre 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban 

foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

2014. november 26-án kötött nemzetiségi önkormányzati 

feladatok ellátásáról szóló együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, és azt az előterjesztés 1. 

melléklete szerinti módosítással elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Szentantalfa, 2018. január 24. 

 

 

          Schumacher József 
               polgármester 
 

 

 



1. melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 

mely létrejött egyrészről 

a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) székhelye: 8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25., képviseli: Németh Zsuzsa elnök,  

 

másrészről 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) székhelye: 8272 

Balatoncsicsó, Fő u. 25., képviseli: Schumacher József polgármester, 

 

között alulírott napon és feltételekkel: 

 

 

Előzmények 
 

Felek megállapítják, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njt.) 80. §-a alapján egymással 2014. november 26-án együttműködési 

megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a helyi önkormányzat által a helyi 

nemzetiségi önkormányzat részére biztosított önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeiről, továbbá a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

1. Felek a közöttük létrejött Megállapodást az Njt. 2018. január 1-i változása miatt 

módosítják. 

 

2. A Megállapodás Előzmények cím a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 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;” 

 

3. A Megállapodás Előzmények cím c) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 

postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése);” 

 

4. A Megállapodás IV. cím 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3.) A Nemzetiségi Önkormányzat határozatairól a jegyző vagy megbízottja nyilvántartást 

vezet.” 

 

5. A Megállapodás V. cím 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2.) Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta 32 órában biztosítja az 

önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség 

ingyenes használatát.” 

 



6. A Megállapodás V. cím 5.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5.) A testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 

előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése) a Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltsége feladata.” 

 

7. A Megállapodás V. cím 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„7.) A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

adatszolgáltatási és iratkezelési feladatok ellátása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Szentantalfai Kirendeltsége feladata.” 

 

8. A Megállapodás V. cím 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11.) A Nemzetiségi Önkormányzat iratkezelésére, iratőrzésére, iratselejtezésére, a nem 

selejtezhető iratok levéltárba adására, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre 

(iratkészítés, nyilvántartás, iktatás, továbbítás stb.) a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

iratkezelési szabályzata irányadó.” 

 

9. A Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 

10. Felek az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

……………….. sz. határozataikkal elfogadták és azt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Balatoncsicsó, 2018. január 

 

 

                               Németh Zsuzsa                                     Schumacher József 
                                      elnök                                                        polgármester 
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat         Balatoncsicsó Község Önkormányzata 

 

 


