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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére 

Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Kiskunhalas Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött - a Képviselő-testület által 14/2015. Kth számú 
határozattal jóváhagyott - Együttműködési Megállapodást.  A Képviselő-testület az 
Együttműködési Megállapodást változatlan formában hatályban tartja. 
 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Darányi Lili szervezési ügyintéző 
Értesül: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Tó u. 36. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
   
Kiskunhalas, 2018. január 10. 

          

          Fülöp Róbert s.k. 


