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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 80. § (2) bekezdése 
szerint minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzat és a székhely 
önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást. 
 
A Törvény 80. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az együttműködési megállapodásnak a következő elemeket kell 
tartalmaznia: 
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. 
 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata rendelkezik hatályban lévő együttműködési megállapodással a 
Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormányzattal. (A megállapodás az előterjesztés mellékletét 

képezi.) 

 
A jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodást megvizsgálva nem látjuk indokoltnak annak 
módosítását, ezért javaslom annak változatlan tartalommal történő hatályban tartását. 
 
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2022. január 12. 

Bencs Tamás 
polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
német nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodása felülvizsgálatáról 

 
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (2) 
bekezdése alapján az önkormányzat a Szigetszentmártoni Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta, azt változatlan formában fenntartja. 
 
Felelős: Bencs Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 


















