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Kecskemét Megyei Jogú Város  

Polgármestere   

 

ügyiratszám: 3864-1/2014.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2014. november 13-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, 

elfogadása 
 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - 

annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 27. § (2) 

bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 

önkormányzati hivatala gondoskodik.  

 

A felsorolt feladatok ellátására vonatkozóan az Njtv. 80. § (2) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal megállapodást kell kötnie, amelyet minden 

év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 

napon belül felül kell vizsgálni.  

 

A 2010-2014-ig terjedő választási ciklusban roma, horvát, német, örmény, ruszin és bolgár 

települési nemzetiségi önkormányzat működött városunkban, amely nemzetiségi 

önkormányzatok az október 12-i választás eredményeként – a Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat kivételével - ismét megalakultak.  

 

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi 

szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. 

törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az Áht. 24. § (1) bekezdését, mely szerint 

a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ugyancsak hatályát 

vesztette az Áht. 87. §-a, amely kimondja, hogy az elnök a nemzetiségi önkormányzat 

gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a 

költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.  
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A hivatkozott jogszabályi változásra tekintettel az előző ciklusban is működő nemzetiségi 

önkormányzatokkal korábban megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata vált 

szükségessé.   

 

Mindemellett lengyel és görög települési nemzetiségi önkormányzatok alakultak az őszi 

választást követően, amelyekkel az Njtv. fentiekben hivatkozott rendelkezése alapján az 

együttműködési megállapodást az alakuló ülést követő 30 napon belül szükséges megkötni. 
 

Az Njt. fentiekben hivatkozott rendelkezése szerint a testületi működés feltételeinek 

biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő különösen: 

a) a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása, 

b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása  

és az ezzel járó költségek viselése. 
 

A helyiséghasználat biztosítása vonatkozásában - a nemzetiségi önkormányzatokkal történt 

előzetes egyeztetés alapján - a települési nemzetiségi önkormányzatok számára az 

önkormányzat tulajdonában lévő, 184/A/3 helyrajziszámú, Kecskemét, Batthyány u. 2. szám 

alatti ingatlanban összesen 4 irodahelyiséget, a 3749. helyrajziszámú, Kecskemét, Balaton 

utca 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban pedig 3 irodahelyiséget adunk 

ingyenes használatba.  

 

Mindezek alapján előterjesztem a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, illetve az 

újonnan létrejött települési nemzetiségi önkormányzatokkal megkötendő 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.  

 

Az együttműködési megállapodások terjedelmükre tekintettel kizárólag elektronikusan 

kerülnek megküldésre. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 

 

 

Kecskemét, 2014. november 3. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia   

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2014. (XI. 13.) határozat 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata, elfogadása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia  

polgármester 38364-1/2014. 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 elfogadja.  

A Közgyűlés felhatalmazza  Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 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 elfogadja.  

A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 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 elfogadja.  

A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 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 elfogadja.  

A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 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 elfogadja.  

A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 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 elfogadja.  
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A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 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 elfogadja.  

A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 


