
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

11/2021. (II.1.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata felülvizsgálta a Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött - a Képviselő-testület által 9/2020. Kth. 

számú határozattal jóváhagyott - Együttműködési Megállapodást.  Kiskunhalas 

Város Önkormányzata az Együttműködési Megállapodást változatlan formában 

hatályban tartja. 

 

2. A szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80. § (1) 

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 

működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  

Az említett jogszabály pontosan meghatározza a végrehajtási feladatokat, ezen kívül a 

nemzetiségi önkormányzat költségvetését (elkészítése, megalkotása, adatszolgáltatás, önálló 

fizetési számla nyitása, törzskönyvi nyilvántartásba vétel, adószám igénylése stb.) és a 

gazdálkodást érintő kötelező tartalmi elemeket.  

A Nektv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a feladatok ellátására vonatkozóan a helyi 

önkormányzat megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év 

január 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

A jogszabályi kötelezettségből eredendően a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént, annak 

módosítására nem teszek javaslatot. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 



Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. február 1. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 


