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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 2012. 
június 19-én, Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával szintén 2012. június 19-én 
együttműködési megállapodást kötött a hatékony együttműködés biztosítása és valamennyi 
tevékenység során a jogszabályi előírások betartása céljából. 
 
Ez a megállapodás rögzíti: 
• a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével 

és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 
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, 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségeket, 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat által kötött megállapodást általános vagy 
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A 
Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 10-i ülésén ennek a 
kötelezettségnek eleget tett. 
 
Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata során megállapítható, hogy annak módosítása 
nem szükséges, a megállapodásban foglaltak teljesülnek, annak alkalmazása során probléma 
nem merült fel.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjen. 
 

 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 2012. június 
19-én kötött nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt 
változatlan formában és tartalommal fenntartja. 

 
II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2012. június 19-
én kötött nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt 
változatlan formában és tartalommal fenntartja. 

 
 

Tapolca, 2014. december 10. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 


