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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben megállapodik. A megállapodást minden év 

január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 

belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 

megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 

 

A Tisztelt Képviselő-testület az alakuló ülést követő 30 napon belül, a 2019. november 28-án 

tartott ülésén a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodásokat 

felülvizsgálta és a szükséges módosításokat végrehajtotta. A nemzetiségi önkormányzatokkal 

kötött Együttműködési megállapodások a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 

mellékleteit képezik.  

 

A 2019. november 28. óta eltelt időszakban nem történt olyan érdemi változás, mely a 

nemzetiségi megállapodások újabb módosítását indokolná, azonban – a fent hivatkozott törvényi 

előírásra figyelemmel - a megállapodásokat 2020. január 31. napjáig ez esetben is felül kell 

vizsgálni. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát. 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2020. (I. 30.) 

határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról 

 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött és a 167/2019. (XI.28.) számú határozattal elfogadott 

Együttműködési megállapodásokat, és azokat nem kívánja módosítani. 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit értesítse a Képviselő-

testület döntéséről. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat 

elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Budapest, 2020. január 23. 

 

dr. Dallos Andrea 
 

 

(A megállapodások terjedelmi okok miatt a Jegyzői titkárságon tekinthetők meg.) 


