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1718-21/2014. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. november 28. napján tartandó nyílt ülésére 

 

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között 
 kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!            
        
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njtv.) 80. §-a rendelkezik a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés 
szabályairól.  Az (1) bekezdés rögzíti azokat a személyi, tárgyi és működéshez szükséges feltételeket, amelyet 
a helyi önkormányzatnak kell biztosítania ahhoz,, hogy a nemzetiségi önkormányzat jogszerűen tudja jogait 
gyakorolni,  így pl. többek között a nemzetiségi önkormányzat számára biztosítani köteles: 

- havonta igényük szerint, de legalább havi 16 órában a feladatellátáshoz szükséges 
tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiség infrastruktúrája 
működtetése (rezsi) és fenntartási költségei viselését - a nemzetiségi önkormányzat tagja és 
tisztségviselői telefonhasználata kivételével -; 

- a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete működtetése személyi, tárgyi feltételeit  
(testületi ülések előkészítése: meghívó, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvvezetés), 
hivatalos levelezés és postázás bonyolítását; 

- a képviselő-testület által hozott döntések végrehajtását (nyilvántartások vezetése, 
sokszorosítás, postázás); 

- a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátását; 

- speciális kommunikációs rendszer használatát. 
 
A fenti szakasz (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdésben írt feladatok közül a helyiség 
biztosítására 30 napos határidőt tűzött a központi jogalkotó a helyi önkormányzat számára azzal a 
kitétellel, hogy a többi fent ismertetett feltételek biztosításáról a két önkormányzat együttműködési 
megállapodásban rendelkezik, melyet miden év január 31. napjáig, általános vagy időközi  választás 
esetén pedig az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Mindkét önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatában rögzíteni kell a működési feltételeket  a megállapodás megkötésétől, 
módosításától számított 30 napon belül. 
 
Ezen előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás és annak melléklete tervezete  tartalmazza a 
fenti szakasz (3) bekezdésében szabályozottakat, konkrétan: 
 

- a két önkormányzat költségvetése előkészítésével, megalkotásával, az arra vonatkozó 
adatszolgáltatással, a nemzetiségi önkormányzat részére önálló számlanyitásával, törzskönyvi 
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nyilvántartásba vételével, adószáma megkérésével kapcsolatos határidőket és a konkrét felelősök 
megjelölését, 

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, a hivatalt terhelő 
ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítési feladatok végrehajtása módját és a 
konkrét személyi kör megjelölését, az összeférhetetlenségi és nyilvántartási kötelezettségeket, 

- azon kötelezettséget, miszerint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
működéséhez elengedhetetlen feltételeként gondoskodik arról, hogy a jegyző az 
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá 

- a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a tisztségviselők megbízásának teljesítése, 
valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálót rendezvények megtartása 
mikéntjét.  

  
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi 
önkormányzat feladatarányos támogatásáról szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben a nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított 
feladatarányos támogatás 1/3 részét működési költségvetési támogatásra, 2/3 részét pedig a feladatalapú 
költségvetési támogatásra kell fordítani.  
 
Működési költségvetési támogatásra  az a nemzetiségi önkormányzat szerezhet jogosultságot, amelyet a 
Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett.  A nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 
hónap (2014. november) első napjától akkor válik a támogatásra való jogosultság forintosítása, 
költségvetési tételként kiutalásra, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési év első napján 
működik, és erről a tényről a kormányhivatal az államháztartásról szóló törvényben megjelölt 
támogató felé tájékoztatást nyújt. A támogatás összege: az átlagtámogatás összegének 200 %-a, 
mivel településünkön a roma nemzetiséghez való tartozást több mint ötven fő (65) vállalta. A 
működési támogatás a fenti idézett Njtv. 80. § és a 159. §-ban szabályozott, a helyi önkormányzat 
költségvetéséből biztosított működési költségekre nyújtott fedezetet meghaladó további működési 
költségek kiegyenlítésére használható fel.  A konkrét éves összeget a támogató közlemény formájában 
minden év január 31. napjáig a kormányzati portálon teszi közzé. Az állami támogatás 
folyósításáról az illetékes Államkincstár intézkedik. 
 
Feladatalapú költségvetési támogatás azt a nemzetiségi önkormányzatot illeti meg, amely a 
költségvetési évet megelőző évben (2014.) legalább 4 képviselő-testületi ülésre és 1 
közmeghallgatásra vonatkozó jegyzőkönyvét a kormányhivatal felé 15 napon belül, de legkésőbb 
január 5. napjáig benyújtja, mely határidő jogvesztő.  Ez a támogatás a költségvetési év április 1-jét 
megelőző 12 hónapban működési költségvetési támogatásban részesülő és működő nemzetiségi 
önkormányzatokat illeti meg, tehát a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat objektív okokból nem 
tud megfelelni ezen jogszabályban írt feltételeknek, ezért 2015. évben sem működési, sem 
feladatalapú költségvetési támogatásra nem szerez jogosultságot. Amennyiben a 
nemzetiségi önkormányzat működése 2015. évben is folyamatos, akkor 2016. költségvetési évre 
igényelhető működési és feladatalapú támogatás a fent hivatkozott jogszabályban foglaltak szerint. 
Addig 2014. év november-decemberére jutó költségek fedezetét az önkormányzat költségvetése 
működési tartaléka képezheti, majd a 2015. évi költségvetések összeállításakor külön soron 
előirányzat képzésével, ahhoz sajátforrás rendelésével tud önkormányzatunk megfelelni az Njtv.-
ben foglalt kötelezettségeinek. 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kezdeményezzük tárgyi előterjesztés, az ahhoz csatolt együttműködési megállapodás és 
mellékletében foglaltak megvitatását, a határozati javaslat - benne az Elnök úr számára 
felhatalmazás megadását tárgyi együttműködési megállapodás aláírására – változtatás nélküli 
elfogadását.  

 
 

C s a n y t e l e k, 2014. november 12. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

        Kató Pálné 
           jegyző 
 
 
 



 
……/2014. (XI. 28.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat között 

 kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást és annak mellékletét a 
tárgyi előterjesztéshez csatolt tartalommal,  egységes szerkezetű formátumban. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Rostás László Elnök urat az 1.) pontban jóváhagyott 
tárgyi együttműködési megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi Kató Pálné jegyzőt arra, hogy a két önkormányzat 
tisztségviselője (a polgármester és az elnök) által aláírt együttműködési megállapodás 
nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában foglalt módon.  

Végrehajtás határideje:  soron kívül 
Végrehajtásért felelős:   Rostás László elnök (megállapodás aláírásáért) 
            Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje:   a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 


