
1 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

            Polgármesterétől 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

 

 

 

 

a 2021. július 1-jei képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Jánossomorjai Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés megkötése 

 

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester 

 

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló 

együttműködési megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (to-

vábbiakban: Nektv.) módosításai miatt felül kell vizsgálni. 

A Nektv. 80. § (2) bekezdése alapján a megállapodást/közigazgatási szerződést szükség szerint, 

általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni. 

 

A Nektv. alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi 

önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltéte-

lek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben megállapo-

dik.  

 

A megállapodásban rögzíteni kell: 

 

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészíté-

sével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettsé-

gek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, 

törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és 

együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkor-

mányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási fel-

adatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési sza-

bályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötele-

zettségeket, 

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, 

feltételeket. 

e.) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni 

kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - meg-

bízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkor-

mányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi ön-

kormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi ön-

kormányzat működését érintően. 

 

Fentiekre tekintettel a korábbi együttműködési megállapodás felülvizsgálata indokolt.  

 

2021. január hónap során egyeztetéseket folytattunk a korábbi megállapodás átdolgozása, il-

letve az új közigazgatási szerződés elfogadása érdekében a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökével.  Jelezte Jánossomorja Város Önkormányzata, illetve a Jánossomorjai Közös Önkor-

mányzati Hivatal felé, hogy módosítási javaslatokkal kíván élni, melyeket 2021. február 28. 

napjáig részemre megküld. Azonban módosítási javaslatok a közigazgatási szerződést érintően 

nem érkeztek, így a közigazgatási szerződés jogszabályi változások, illetve a kialakult gyakor-

latok miatti felülvizsgálatára, módosítására teszek javaslatot. A közigazgatási szerződés jelen 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, mely fentiek figyelembevételével került előkészítésre.  
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Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.1.) Kt. hatá-

rozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az előter-

jesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Jánossomorja Város Önkor-

mányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja között létrejövő köz-

igazgatási szerződést. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Jánossomorja Képviselő-testületét értesítse. 
 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja Képviselő-

testülete által történő elfogadást követően, Jánossomorja Város Önkormányzata Képvi-

selő-testületének szervezeti és működési szabályzatának módosítását készítse elő, és 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző    

Határidő: 2021. július 15., illetve elfogadást követő képviselő-testületi ülés 
 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 1. sz. melléklet szerinti közigazgatási szerző-

dést elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Jánossomorja, 2021. június 15. 

 

 

 Lőrincz György s.k. 
      polgármester 


