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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. december 14-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória aljegyző 
 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
 
Meghívandó:  Molnár Attila, Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. §-a 
kötelezően előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy gondoskodjanak a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 
A megállapodásban a Nektv. előírásai értelmében rögzíteni kell: 
 
a) 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, 
 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 
 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségeket, 
 
d) 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. 
 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében Tapolca Város 
Önkormányzatának kell az előírt kötelezettségeket teljesíteni. A hatékony együttműködés 
biztosítása és a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében Tapolca Város 
Önkormányzata és Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 2016. február 
23-án együttműködési megállapodás megkötésére került sor, melyet Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2016. (II.19.) sz. Kt. határozatával, Tapolca Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2016. (II.18.) sz. Nkt. határozatával hagyott jóvá. 
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A Nektv. 80. § (2) bekezdése értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig, 
általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 
vizsgálni. Tekintettel arra, hogy munkaterve alapján egyik önkormányzat sem tart ülést január 
hónapban, ugyanakkor a belső ellenőrzési jelentésben több alkalommal rögzítésre került a 
megállapodás jogszabályban rögzített határidőn túl történő felülvizsgálata, célszerű ezen 
törvényi kötelezettségnek a decemberi testületi ülés keretében eleget tenni. 
 
A megállapodás felülvizsgálata megtörtént, mely alapján 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 a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával  
2016. február 23-án kötött nemzetiségi önkormányzati 
feladatok ellátásáról szóló együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan formában 
és tartalommal fenntartja. 

 
 

 
Tapolca, 2018. december 6. 
 
 
 
        Dobó Zoltán 

polgármester 
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