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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. január 17.

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

3. módosítására

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

Előkészítő:                Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető
                                   Balló Bernadett ügyintéző

Meghívott:                Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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 

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2019.01.15.
Pénzügyi Bizottság 2019.01.15.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.01.15.   
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.01.15.         
                         
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatokkal  2015.  február  2-án
együttműködési  megállapodást  kötött,  melynek  VIII.  „A nemzetiségi  önkormányzatok testületének
működéséhez nyújtott segítség” fejezetének 62. pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint: 
„Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője segítséget
nyújt  a  nemzetiségi  önkormányzatok működésével,  gazdálkodásával  kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátásában. Az iratkezelésre és iktatásra vonatkozó  részletes  leírást  a
nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”
Előbbiek  okán kérjük  a tisztelt  Közgyűlést  az együttműködési  megállapodás 3.  módosításának
elfogadására.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 21-1/2019.
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: 2019. ...
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű
A tárgyalás módja: nyílt
Egyéb megjegyzések:



Javaslat

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

3. módosítására
 

Tisztelt Közgyűlés!

I. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (2) alapján:
„Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc
napon  belül  biztosítja  a  rendeltetésszerű  helyiséghasználatot.  A  települési  önkormányzat  a
települési  nemzetiségi  önkormányzattal,  a  területi  önkormányzat  a  területi  nemzetiségi
önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására
vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a
megállapodás  szerinti  működési  feltételeket,  a  megállapodás  megkötését,  módosítását  követő
harminc napon belül.”

II. A jelenleg hatályban lévő, 2015. február 2-án megkötött együttműködési megállapodás - melyet
a közgyűlés 17/2015. (I. 22.) határozatával fogadott el (az előterjesztés melléklete) - VIII. fejezet
62.  pontjának  kiegészítése  szükséges,  mivel  a  2018.  év  során  történt  belső  ellenőrzés
megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzatok irattári rendje, a levelek holléte nem nyomon
követhető,  emiatt  az  intézkedési  tervben  megfogalmazottak  alapján  a  nemzetiségi
önkormányzatok  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  tartalmaznia  kell  az  irattározásról,
iktatásról szóló részletes leírást. 
Fentiek miatt került sor az együttműködési megállapodás 62. pontjának kiegészítésére, mely az
alábbi:
„Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője segítséget
nyújt  a  nemzetiségi  önkormányzatok működésével,  gazdálkodásával  kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési  feladatok  ellátásában.  Az  iratkezelésre  és  iktatásra  vonatkozó  részletes  leírást  a
nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”
Az együttműködési megállapodás 3. módosítása a határozat melléklete.

Az  együttműködési  megállapodást  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  2019.  január  hónap
folyamán véleményezik, és hoznak határozatot a módosított megállapodás elfogadásáról.

A  Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a  Gazdasági  és
Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2019.
január 15-én megtárgyalta, a bizottságok elnökei állásfoglalásukat a közgyűlésen szóban ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.…/2019. (I. 17.) határozata 

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

3. módosításáról

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a helyi  nemzetiségi  önkormányzatok között  2015.  február  2-án létrejött  együttműködési
megállapodás 3. módosításához hozzájárul.

2.   Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert,  hogy jelen határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodás 3. módosítását az Önkormányzat nevében
írja alá, egyben felkéri a határozat közlésére.

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

                       a személyügyi és működtetési osztályvezető

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 25.
- a megállapodás aláírására: 2019. január 31.

Dunaújváros, 2019. január 17.

              
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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