
11. NAPIREND Ügyiratszám: BCS/502-11/2019.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Dörögdért Ifjúsági 
Egyesülettel

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette:   dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a nemzetiségeknek több olyan céljuk
van, melyek megvalósításában a nemzetiségi önkormányzatok részt tudnak vállalni.

A törvény 17. §-a értelmében a nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságuk
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és 
fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása. A 20. § rendelkezik arról, hogy
Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi közösségeknek rendezvényeik és
ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási emlékeik, hagyományaik
megőrzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik használatához fűződő jogait. 

A fenti célok eredményes megvalósításához javaslom, hogy a Dörögdért Ifjúsági Egyesülettel 2020.
január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra kössenek együttműködési megállapodást kulturális 
rendezvények szervezésében való együttműködésre, egymás rendezvényeinek a látogatására, közös 
pályázatok benyújtására, szakmai tanácskozások megtartására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot elfogadni 
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben foglalt célok (önazonosság megőrzése, ápolása, 
erősítése és átörökítése; történelmi hagyományok, nyelv 
megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúra ápolása és 
gyarapítása; rendezvények és ünnepek zavartalan megtartása,
építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási emlékek,
hagyományok megőrzése, ápolása és átörökítése) 
megvalósítása érdekében a Dörögdért Ifjúsági Egyesülettel
együttműködési megállapodást köt. 

Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: elnök 

Szentantalfa, 2019. november 21.

Schumacher Zsolt
elnök



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Mely létrejött egyrészről a  
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.) képviseli: 
Schumacher Zsolt elnök;

másrészről a  
Dörögdért Ifjúsági Egyesület (8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39.) képviseli: Hoffner Tibor
elnök között.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 17. §-a alapján „A nemzetiségek
elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságuk megőrzése, ápolása, erősítése és 
átörökítése; történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi 
kultúrájuk ápolása és gyarapítása”;
A 20. § értelmében „Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi
közösségeknek rendezvényeik és ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális,
kegyeleti és vallási emlékeik, hagyományaik megőrzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, 
jelképeik használatához fűződő jogait.” 

Felek egyetértenek a fenti célokkal; azok megvalósítását együttműködési megállapodás 
keretében minden rendelkezésre álló szellemi, anyagi és szakmai eszközzel támogatják.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében együttműködnek az 
alábbiakban:

a) Szakmai egyeztetések, tanácskozások
b) Kulturális és oktatási együttműködés 
c) Nemzetiségi programokon való részvétel, közös rendezvények szervezése
d) Közös pályázatok benyújtása

2. Felek a jelen megállapodást 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra kötik. 
A megállapodás tartalma közös akarattal bővíthető, módosítható. 

3. Jelen megállapodás 4 példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek. 

Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A megállapodást a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat ………/…….számú
határozatával fogadta el.

Balatoncsicsó, 2019. november … Taliándörögd, 2019. november ……

..………………………………………… …………………………………………….
Schumacher Zsolt Hoffner Tibor

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Dörögdért Ifjúsági Egyesület
Önkormányzat elnöke elnöke


