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1. számú változat  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és  
Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötendő 

megállapodásokról 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 6/C. § (2) bekezdése alapján a helyi 
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi 
nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal 
gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek tv.) 80. §-a alapján a települési 
önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 
szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és 
adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az 
ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, 
de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, 
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a 
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek 
kivételével. 

A kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja 
a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi 
önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 
ellátására vonatkozóan megállapodást köt. 
 
A megállapodást általános választás esetén a nemzetiségi önkormányzat testülete alakuló ülését 
követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. 



 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodásokat az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat 
fogadja el. 
 
 
Kaposvár, 2019. október 17. 
 
 
 

Szita Károly 
polgármester 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2019. november 21. 


