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ELŐTERJESZTÉS 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és  

Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött 
megállapodások módosításáról 

 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodásokat 247/2014. (XI. 13.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. A 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a település nemzetiségi 
önkormányzatainak a működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal útján gondoskodik a működéssel, gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos 
előkészítő, végrehajtási és ügyviteli feladatok ellátásáról. 
 
A Tv. 80. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megállapodásokban rögzíteni kell a „helyi 
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, 
feltételeket”.  
 
A fenti rendelkezések alapján a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásoknak 
tartalmaznia kell a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított éves 
támogatás nemzetiségi önkormányzatok által finanszírozható kiadásaira vonatkozó 
rendelkezéseket, ezért a megállapodások módosítása szükséges.  
 
Valamennyi együttműködési megállapodást érintő módosítást – horvát, lengyel, német, örmény 
és roma önkormányzatokkal kötött megállapodások módosítását - javaslom elfogadásra.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
 
 
Kaposvár, 2019. március 20. 
 

Szita Károly  
polgármester 

 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. 
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel, 
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli 
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára 
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A 
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a 
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az 
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb 
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.” 
 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. 
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel, 
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli 
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára 
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A 
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a 
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az 
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb 
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.” 
 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. 
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel, 
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli 
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára 
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A 
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a 
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az 



informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb 
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.” 
 

4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. 
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel, 
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli 
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára 
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A 
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a 
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az 
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb 
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.” 
 

5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. 
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel, 
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli 
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára 
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A 
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a 
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az 
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb 
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.” 
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. május 15. 
 


