
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. január 25.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 

2. módosítására

Előadó:                      Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Pénzügyi Bizottság elnöke
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő:                Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
                                   Balló Bernadett ügyintéző

Meghívott:                Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018.01.16.
Pénzügyi Bizottság 2018.01.16.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018.01.17.   
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018.01.17.         
                         

A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatokkal  együttműködési
megállapodást  kötött  2015.  február  2-án.   A polgármesteri  hivatalban történt  szervezeti  változások,
valamint a törvényi változások szükségessé tették a megállapodás néhány helyen történő módosítását.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 1166/2018.
ügyintéző neve: Balló Bernadett ügyintéző telefonszáma: 25/544-210
ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2018.01.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű

A tárgyalás módja: nyílt
Egyéb megjegyzések:
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Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (2) alapján a helyi önkormányzatoknak

és  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatoknak  együttműködési  megállapodást  kell  kötniük.  

A  jogszabály  meghatározza  a  helyi  önkormányzat  és  a  nemzetiségi  önkormányzatok

együttműködésének  kereteit,  továbbá  rendelkezik  a  megállapodásban  rögzítendő  feladatokról,

feltételekről.

Az együttműködési  megállapodást  minden év január  31-éig felül  kell  vizsgálni,  szükség szerint

módosítani.

A jelenleg hatályban lévő, 2015. február 2-án megkötött együttműködési megállapodás - melyet a

közgyűlés 17/2015. (I. 22.) határozatával, valamint 1. módosítását 32/2017. (I. 19.) határozatával

fogadott  el  – újabb módosítása szükséges a polgármesteri hivatalban bekövetkezett  szervezeti

változások,  valamint  a  törvényi  változások  miatt  (a  megállapodás  2.  módosítása  a  határozati

javaslat melléklete. Az együttműködési megállapodásban a szürkével jelzett részek módosulnak

annak támogatása esetén.

Az  együttműködési  megállapodást  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  2018.  január  hónap

folyamán véleményezik és hoznak határozatot a módosított megállapodás elfogadásáról.

A Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018. január 16-án megtárgyalta az

előterjesztést,  és  4  igen szavazattal,  egyhangúlag  elfogadta,  illetve  közgyűlési  tárgyalásra

alkalmasnak találta. 

A Pénzügyi Bizottság 2018. január 16-án megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal,

egyhangúan közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2018. január 17-én megtárgyalta az előterjesztést,

és 5 igen szavazattal, egyhangúan közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2018. január 17-én megtárgyalta az előterjesztést, és

6 igen szavazattal, egyhangúan közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.…/2018. (I. 25.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 

2. módosításáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  között  2015.  február  2-án létrejött
együttműködési megállapodás 2. módosítását elfogadja.

2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 2. módosítása
aláírására, egyben felkéri a határozat közlésére.

Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                       a személyügyi és működtetési osztályvezető

Határidő: 2018. január 31.

Dunaújváros, 2018. január 25.

              
Lőrinczi Konrád s.k.

Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága elnöke

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k. Hingyi László  s.k.     
Pénzügyi Bizottság elnöke Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

elnöke
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