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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. február 18-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata  
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) 
és (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a 
helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati 
hivatali feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 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) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi 
ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 
ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. 
 
A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a 
további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  
 
A közgyűlés legutóbb a 2015. február 19-én megtartott ülésén a 18/2015. (II.19.) 
határozatával elfogadta a jogszabály alapján felülvizsgált és a Kecskeméten működő 7 
települési nemzetiségi önkormányzat által megtárgyalt és elfogadott együttműködési 
megállapodásokat. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatnál történt időközi 
választásra tekintettel a közgyűlés a 248/2015. (X.22.) határozatával tudomásul vette, hogy a 
korábban megkötött megállapodás módosítása nem szükséges. 



2016. év tekintetében a jogszabály által előírt felülvizsgálat során a nemzetiségi 
önkormányzatokkal 2015. évben megkötött együttműködési megállapodásokban rögzített 
jogszabály módosítások átvezetésre, a gyakorlati alkalmazást segítő kiegészítések rögzítésre 
kerülnek. 
 
A 2015. évben jóváhagyott megállapodások a felülvizsgálatot követően az alábbiak szerint 
módosulnak: 

- a költségvetési határozatok képviselő-testület elé történő benyújtási határideje 
módosításra került az Áht. 24. § (3) bekezdésével összhangban,  

- a felülvizsgált megállapodások rendelkezést tartalmaznak a tárgyévi és a tárgyéven túli 
fizetési kötelezettségekre vonatkozóan,  

- tartalmazzák a bevételek teljesítés igazolásának, utalványozásának kibővült 
szabályozását, 

- valamint a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal való rendelkezés tényét.   
 
Mindezek alapján előterjesztem a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodások tervezetét, amelyek létrejönnek egyrészről Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár 
Települési Nemzetiségi Önkormányzata (1. számú melléklet), Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata (2. számú melléklet), Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata (3. sz. 
melléklet), Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzata (4. számú melléklet), Német 
Települési Nemzetiségi Önkormányzata (5. számú melléklet), Örmény Települési 
Nemzetiségi Önkormányzata (6. számú melléklet) és Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata (7. számú melléklet) között. A megállapodás-tervezetek a módosításokat 
félkövér betűtípussal tartalmazzák. 
Az együttműködési megállapodások terjedelmükre tekintettel kizárólag elektronikusan 
kerülnek megküldésre.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.  
 
Kecskemét, 2016. január 29. 
 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia  
 polgármester  



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
…/2016. (II. 18.) határozata  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 2369-8/2016. számú előterjesztését, és a következő döntést hozta:  
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 1. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bolgár Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 2. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
 
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 3. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Horvát Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
 
4. ) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 4. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Lengyel Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 5. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Német Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására. 
 
6.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 6. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Örmény Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  



A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
 
7.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat-tervezet 7. számú mellékleteként csatolt 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást a módosított tartalommal 
elfogadja.  
A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


