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napirendi pontja 
 
Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára 
 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna megyében működő két területi nemzetiségi önkormányzattal a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nt.) 80. §-a alapján 2012. 
május 30. napján jött létre az alap-megállapodás, mely évenként felülvizsgálatra, 
szükség esetén módosításra került.  
 
A megállapodás szükséges tartalmát az Nt. 80. §-a határozza meg, a jogszabályi 
előírásnak a megállapodások megfelelnek. 
  
Az Nt. 80. § (2) bekezdése előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött 
megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  
 
Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt 
Közgyűlést. 
 
2018-ban mindkét nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás módosítására 
sor került, aminek oka az volt, hogy az Nt. 2017. december 21. napján hatályba lépett 
módosításából kifolyólag a megállapodásokban rögzíteni kellett a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos előírásokat, feltételeket, így az együttműködési megállapodások 
kiegészítésre kerültek a belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
Jelenleg sem működési okok, sem jogszabályi változások nem indokolják a 
megállapodások módosítását.  
 
Mindezekre tekintettel azt javaslom megállapítani, hogy a felülvizsgálat megtörtént, 
de módosítás nem szükséges, így a megállapodások változatlan tartalommal 
maradnak hatályban.  
 
A megállapodással kapcsolatos előterjesztéseket a megyei nemzetiségi 
önkormányzatok is soros ülésükön tárgyalják. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatokat fogadja el! 
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Határozati javaslat 1.: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
..../2019. (II. 15.) közgyűlési  határozata a Tolna 
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2018. (II. 9.) kgy. 
határozatával és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 5/2018. (II. 12.) kgy. határozatával 
módosított – megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal 
egyeztetve – felülvizsgálta. 
 

2. A Közgyűlés a felülvizsgálat eredményeként 
megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem 
igényel, és a megállapodás változatlan tartalommal 
történő fenntartását jóváhagyja.  
 

3.  A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei 
nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről 
tájékoztassa. 

 Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal,  
   a 3. pont esetében 2019. február 25. 

 
Határozati javaslat 2.: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
..../2019. (II. 15.) közgyűlési  határozata a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3/2018. (II. 9.) kgy. 
határozatával és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 6/2018. (II. 15.) kgy. határozatával 
módosított – megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal 
egyeztetve – felülvizsgálta. 
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2. A Közgyűlés a felülvizsgálat eredményeként 
megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem 
igényel, és a megállapodás változatlan tartalommal 
történő fenntartását jóváhagyja.  
 

3.  A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei 
nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről 
tájékoztassa. 

 Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal,  
   a 3. pont esetében 2019. február 25. 

 
 

 
Szekszárd, 2019. január 24. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás  
 a Közgyűlés elnöke 


