
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2023. január 18-i ülésére,  
 

Tárgy:   A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Közigazgatási 
szerződés- együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
  
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester 

Napirendi pont:  

 
Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A határozatok elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 80. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 A Nek. tv. 80. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi 
önkormányzattal a működési feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 
megállapodást köt. A megállapodást minden év elején felül kell vizsgálni.  

Az Közigazgatási szerződés- Együttműködési megállapodás 2021. január 29. napján került 
aláírásra, mely elfogadásra került a Halásztelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
1/2021.(I.28.) számú elnöki határozatával, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat az 
1/2021.(I.28.) számú elnöki határozatával, valamint a 13/2021(I.29.) számú rendkívüli 
polgármesteri határozattal. 

Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata alkalmával megállapításra került, hogy a 
jelenlegi, hatályban lévő megállapodás megfelel a jogszabályi előírásoknak, a tartalmát érintő 
változtatás nem szükséges. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Határozati javaslat 1. 

 
 
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakra a 
2021. január 29. napján Halásztelek Város Önkormányzata és a Halásztelki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és megállapítja, 
hogy a szerződés tartalmát érintő változtatás nem szükséges, így azt változás nélkül fenntartja. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Mészáros Zoltán Jegyző 
 

Határozati javaslat 2. 
 
 
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakra a 
2021. január 29. napján Halásztelek Város Önkormányzata és a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és megállapítja, 
hogy a szerződés tartalmát érintő változtatás nem szükséges, így azt változás nélkül fenntartja. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Mészáros Zoltán Jegyző 
 
Halásztelek, 2023. január 10. 
        ……………………… 

Szabó Tibor 
polgármester 

 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

                                                                                                      ……………………….. 

                                                                                                   dr. Mészáros Zoltán Jegyző 

 
 


















































