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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.



ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti 

együttműködési megállapodás megkötésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény többségi rendelkezése 2012. 
január 1. napján lépett hatályba. A törvény 159.§-a rögzíti, hogy a hatályba lépése előtt 
létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése „nemzetiségi  önkormányzat”. 

A törvény több ponton változást hozott. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Njtv.) 78. § (3) bekezdése, 133. §-a, 159. § (3) és (6)-(7) bekezdése, továbbá 
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, 84. § (2) bekezdése és 111. § 
(10) bekezdése értelmében az önálló költségvetési gazdálkodást folytató jogi személy nemzetiségi 
önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet, azaz a nemzetiségi önkormányzatoknak 
bankszámlát kellett nyitniuk. 

2013. január 1-jétől ezt a számlát választása szerint a Kincstárnál vagy más pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezettetheti, azonban 2012. évben átmeneti szabály érvényes, eszerint: 
– a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a helyi önkormányzat által választott 
számlavezetőnél vezetheti. 
– a helyi nemzetiségi önkormányzatot a központi költségvetésből megillető, általános működési 
támogatást a 2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kell folyósítani; 
– a központi költségvetésről szóló törvény helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó 
személyi jövedelemadója fejezetéből a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatást a 
2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kell folyósítani.  
 
A törvény 159.§ (3) bekezdése szerint 2012. június 1. napjáig új együttműködési 
megállapodást kell kötni a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

“ A nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a költségvetési 
tervezésről szóló, e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megállapodások hatályát e 
törvény nem érinti, azonban 2012. június 1-ig az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő 
megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi önkormányzat és nemzetiségi 
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezése során az új 
megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi önkormányzat 2013. január 1-jétől e 
törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit. “ 

Az együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemeit a törvény 80.§-a tartalmazza. 

 

Az együttműködési megállapodás mind a német, mind a szerb nemzetiségi önkormányzat 
tekintetében elkészült, azt az önkormányzatok üléseiken megtárgyalták. 

 

Mellékletek: 1./ német nemzetiségi együttműködési megállapodás 

  2./ szerb nemzetiségi együttműködési megállapodás. 

 

 

 

 



Az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 

1. határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást 
köt a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

  

2. határozati javaslat 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást 
köt a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal. Felhatalmazza a polgármestert 
a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

  

Budakalász, 2012. május 19. 

 

Rogán László polgármester 

 


