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Tisztelt Közgyűlés!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80.
§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat
részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. helyi
önkormányzatnak ezen kötelezettségének teljesítése érdekében a Nek. tv. 80. § (2)
bekezdése alapján megállapodást kell kötnie a nemzetiségi önkormányzattal.
A megállapodás alapvető célja, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzatok
közötti hatékony együttműködés keretében valósuljon meg a nemzetiségi önkormányzat
költségvetése elkészítésének és jóváhagyásának, költségvetési gazdálkodása
bonyolításának, a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának, a vagyontárgyak
kezelésének, a számviteli, pénzügyi és információ-szolgáltatási tevékenység végzésének
eljárási szabályai és rendje, valamint kialakításra kerüljenek a települési nemzetiségi
önkormányzat testületi működésével kapcsolatos szabályok.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 2020. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Nek. tvmód.) összesen 81 helyen módosította a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX: törvény rendelkezéseit, melyek döntő
többsége 2020. július 1. napján léptek hatályba.
A Nektv. mód. a nemzetiségi választás kitűzését, a nemzetiségi önkormányzat
működését, jogállását, gazdálkodását, intézményfenntartását, képviselőit érintő új
szabályozást, emellett a jogalkalmazás egységessége, egyértelműsége érdekében
számos szövegpontosító jellegű módosítást és kodifikációs technikai pontosítást
tartalmaz, mely módosítások, pontosítások maguk után vonják a már megkötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálatának kötelezettségét.
A települési nemzetiségi önkormányzatokat érintő főbb változások az alábbiak:
− A Nek. tv. 56. §-a a népszámlálás szerinti 30 fő nemzetiségi lakost írt elő feltételül
a nemzetiségi választás kitűzéséhez, mely szabály alkalmazását a Nek. tvmód.
242. § (2) bekezdése a 2024. évi általános választásig felfüggesztette, a feltételt
25 főre csökkentve.
− Az új szabályozás alapján két esetben lesz kitűzhető a települési nemzetiségi
választás:
o A Nek. tv. 56.§ (6) bekezdése rögzíti a kitűzés általános esetét, mely szerint
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni,
ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma 25 főt
eléri és a településen az adott nemzetiségi önkormányzat működik.
o A Nek. tv. 56. § (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott
nemzetiség önszerveződése fokának és a településen való honosságának
vizsgálata alapján az országos nemzetiségi önkormányzat szükségesnek
tartja a település nemzetiségi közösségének önigazgatását.
− Az önkormányzati működés feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási
feladatokat rögzítő Nek. tv. 80. § (1) bekezdés c) pontja új feladattal, a
jegyzőkönyvek benyújtásában való önkormányzati hivatali közreműködéssel
egészült ki.
− A Nek. tv. 80. § (2) bekezdése pontosításra került, a helységhasználat biztosítása
vonatkozásában. A nemzetiségi önkormányzat írásban köteles kezdeményezni
ilyen tartalmú igényét, a teljesítés 30 napos határideje pedig a kezdeményezés
kézhezvételétől számítandó.

− A Nek. tv. 80. § (2) bekezdése szerinti megállapodás/közigazgatási szerződés
vonatkozásában megszűnt az éves felülvizsgálati kötelezettség, melyet minden év
január 31. napjáig kellett elvégezni.
− A Nek. tv. 80. 0 (4) bekezdése rögzíti, hogy a jegyző, vagy annak – a jegyzővel
azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja, a nemzetiségi
önkormányzat kérésére nem csak részt venni köteles a nemzetiségi önkormányzat
ülésén és a törvénysértéseket jelezni, hanem az ülésen és azon kívül is szakmai
segítséget kell nyújtania a nemzetiségi önkormányaz működését érintően.
− A Nek. tv. 89. §-a pontosításra és kiegészítésre került egy negyedik, d) ponttal,
mely szerint a nemzetiségi önkormányzat rendkívüli ülését 15 napon belüli
időpontra össze kell hívni a közigazgatási szerv megkeresésére, amennyiben az
indítvány a nemzetiségi önkormányzat egyetértésének, véleményének vagy
állásfoglalásának beszerzésére irányul.
− A Nek. tvmód. egyértelműsítette, hogy a közmeghallgatás a képviselő-testületi
ülés egyik formája.
− A Nek. tv. 97. § (3) bekezdése előírja, hogy a közmeghallgatás időpontját legalább
15 nappal korábban – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon – közzé kell tenni.
− A Nek. tv. 103. § (2) bekezdése kiegészült, mely szerint amennyiben a nemzetiségi
önkormányzati képviselő 90 napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének, képviselői megbízatása megszűnik.
− A Nek. tv. 102. § (2) bekezdésének módosuló rendelkezései szerint most már nem
kell határozatban megállapítani a nemzetiségi önkormányzat testületének a
képviselői megbízatás megszűnését lemondás esetén.
− A Nek. tv. 107. § (3) bekezdése vonatkozásában 2020. július 1. napjától a
nemzetiségi önkormányzati képviselő a képviselői jogokat nem gyakorolhatja,
amíg a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti.
Az előzőekben írt módosítások okán a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat 30/2020. (X. 02.) BMCNÖ számú határozatával, a Baranya Megyei Horvát
Önkormányzat 105/2020. (XI.11.) számú elnöki határozatával, a Baranya Megyei Német
Önkormányzat 49/2020. (X. 14.) BMNÖ számú határozatával felülvizsgálta szervezeti és
működési szabályzataikat, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat és a területi
nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési keret-megállapodásokat,
melybe beépítésre kerültek a Nek. tvmód. rendelkezései.
Fentiek mellett ellenőrzésre került a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, a
köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos kötelezettség teljesítése, mely során
megállapításra került, hogy azok teljesítésre kerültek, így a jogszabályokban foglalt
jogkövetkezmények alkalmazása nem indokolt.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdet ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekben írtak alapján a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési keret-megállapodások felülvizsgálata tárgyában a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva az előterjesztéshez
csatolt határozatot hozom.
Pécs, 2020. november 9.
Dr. Őri László s.k.
elnök

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
…./2020. (XI. ….) határozata
Tárgy: A területi nemzetiségi önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálata

kötött

együttműködési

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján– figyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva,
1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
foglalt felülvizsgálat alapján úgy döntök, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a
− Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal,
− Baranya Megyei Horvát Önkormányzattal,
− Baranya Megyei Német Önkormányzattal
együttműködési keret-megállapodást köt az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.
Határidő:
Felelős:
Kapják:

azonnal,
az együttműködési keret-megállapodások aláírására: 2020. november 30.
Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Végi Melinda aljegyző
Dr. Rudolf Tamás jogász

