ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat a Tengelic Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodás elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2011. december 19-i ülésén fogadta el a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: Nj. tv.), amelynek hatályba lépésével a kisebbségek
vonatkozásában számos változás következett be.
Az új törvény hatályba lépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzatok elnevezése a 159. §
(1) bekezdése alapján nemzetiségi önkormányzatra változott 2012. január 1-től, melyre
tekintettel Tengelic Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
január 30-án tartott ülésén döntött az elnevezés változásáról, amely Tengelic Községi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat lett.
A jogszabály 80. §-a meghatározza az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, a
konkrét végrehajtási feladatokat és azt, hogy a helyi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodásban a feleknek miről kell rendelkezniük. Ezek többek között a
nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosítandó ingó- és ingatlan vagyontárgyak
ingyenes használata, a költségvetés tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése,
valamint az általános gazdálkodás szabályainak meghatározása.
A jelenleg Tengelic Község Önkormányzata és a Tengelic Községi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat között hatályban lévő együttműködési megállapodás ezeknek a
kritériumoknak nem minden tekintetben felel meg, így egy új, a jogszabályoknak megfelelő
megállapodás megkötésére van szükség.
A törvény azt is kimondja, hogy ezt a megállapodást, a megkötését követően minden év
január 31-ig felül kell vizsgálni. A törvény e szakaszának 2012. január 1-i hatálybalépésére
tekintettel a Nj. tv. 159. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy ebben az évben a szerződések
felülvizsgálatának és az új törvényi előírásoknak megfelelő módosításának határideje 2012.
június 1.
Mivel a jelenlegi Nj. tv. a korábbi kisebbségi törvényi szabályokon túl további új
kötelezettségeket ró a helyi önkormányzatokra a nemzetiségi önkormányzatok munkájának
segítése, támogatása körében, a megállapodásban foglaltak maradéktalan végrehajtására a
határidő 2013. január 1. A helyi önkormányzatok feladatait a Nj. tv. 80. § (1) bekezdése
taxatív módon felsorolja az alábbiak szerint:
„ A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés
feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat
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) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatok ellátása;
e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása; és
f) az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek - a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a viselése.”
Az Nj. tv. 80. § (2) bekezdése további kötelezettségként előírja, hogy a megállapodás
megkötésétől számított 30 napon belül a szerződő feleknek felül kell vizsgálniuk szervezeti és
működési szabályzataikat és az új jogszabályi környezetnek megfelelően, valamint a
működési feltételek változására tekintettel azokban a szükséges módosításokat át kell vezetni.
A Tengelic Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a megállapodás
tervezetét elfogadta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Tengelic 2012. május 16.

Gáncs István
polgármester
Határozati javaslat

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tengelic Községi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési megállapodást és azt a
melléklet szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: polgármester

