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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A nemzetiségiek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény 80.§-a szabályozza, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat számára a települési önkormányzatnak milyen működési 

feltételeket kell biztosítania: 

 
80. § (1) 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 legutóbbi megállapodást a települési önkormányzat 7/2016.(II.3.) önkormányzati 

határozatával jóváhagyta.  

A törvény 80.§ (2) bekezdése szerint a megállapodást minden év január 31-ig felül kell 

vizsgálni. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon 

belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi 

önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi 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 helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 

megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175137#sid174336
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175137#sid177408
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175137#sid173568
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A megállapodás szerinti működés biztosított, módosítási igény nem merült fel, ezért 

javasoljuk a megállapodás változatlan formában való hatályban tartását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

Medina, 2017.január 16. 

 

Határozati javaslat: 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi 

CLXXIX.törvény 80.§ (2) bekezdése szerinti - a települési nemzetiségi önkormányzat és a 

települési önkormányzat közötti működésre vonatkozó - megállapodást felülvizsgálta. Úgy 

dönt, hogy a megállapodást nem kívánja módosítani. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét 

tájékoztassa. 

 Határidő: 2017.január 31. 

 Felelős: Vén Attila polgármester 

 

 


