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1. számú változat  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

megállapodások felülvizsgálatáról 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodásokat a 116/2019. (X. 31.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. A 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a 
települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat minden év január 31. 
napjáig felül kell vizsgálni. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 208/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozatával 
úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 
Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlanban található irodahelyiségeket a település horvát, 
német, lengyel és örmény nemzetiségi önkormányzatai részére térítésmentesen használatba 
adja 2018. január 1. napjától kezdődően az alábbi felosztás szerint: 

- horvát nemzetiségi önkormányzat: 36,8 m2 
- német nemzetiségi önkormányzat: 55,08 m2 
- lengyel nemzetiségi önkormányzat: 23,08 m2 
- örmény nemzetiségi önkormányzat: 13,4 m2 
- közös használatba kerül a tárgyaló (52,47 m2) és a mosdó helyiség. 

 
Mivel Kaposváron az örmény nemzetiség a 2019. október 13-i választásokon nem állított 
jelöltet, ezért a választások napjával Kaposváron megszűnt a települési örmény nemzetiségi 
önkormányzat, így az általuk használt iroda jelenleg üresen áll. 
 
A német nemzetiségi önkormányzat jelezte, hogy mivel az általuk használt helyiségcsoport 
nagyobb részét a Gyűjteményük foglalja el, ezért kérik, hogy a volt örmény nemzetiségi 
önkormányzat által használt, jelenleg üresen álló 13,4 m2 nagyságú irodahelyiséget az 
Önkormányzat a német nemzetiségi önkormányzat részére biztosítsa. 
 
A horvát, a lengyel, a német és a roma önkormányzatokkal kötött új megállapodások 
elfogadására 2019. októberében került sor. A vonatkozó jogszabályi előírások ez idő óta nem 
változtak, csupán a kialakult gyakorlatnak megfelelően egy kisebb módosítást javaslok. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kaposvár, 2019. december 18. 
 

Szita Károly 
polgármester 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között 
kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező, Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlanban található, a 2019. 
október 13. napján megszűnt örmény nemzetiségi önkormányzat által használt 13,4 
m2 nagyságú irodahelyiséget a település német nemzetiségi önkormányzata részére 
térítésmentesen használatba adja 2020. február 1. napjától kezdődően. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. február 29. 
 

2. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. Fejezetének I.6. pontját a 
következőképpen módosítja: 

 
„ I.6. A Nemzetiségi Önkormányzatot megilleti a térítésmentes iroda, irodabútor-
használat. A települési nemzetiségi önkormányzat irodájának karbantartási és 
rezsiköltségét az Önkormányzat biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat 
használatába átadott helyiségek felsorolását a Közgyűlés szervezeti- és működési 
szabályzata tartalmazza.  
A Nemzetiségi Önkormányzat a 208/2017.(XII.7.) önkormányzati határozat alapján 
Kaposvár, Szántó utca 5. szám alatti 55,08 m2 alapterületű irodát, valamint a 
…../2020. (I. 30.) önkormányzati határozat alapján Kaposvár, Szántó utca 5. 
szám alatti 13,4 m2 alapterületű irodát iroda céljára térítésmentesen, rezsi fizetési 
kötelezettség nélkül használja. A Nemzetiségi Önkormányzat a helyiségek 
használata során köteles betartani az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
59/2012.(X.03.) önkormányzati rendelet előírásait.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2020. február 29. 
 
 

3. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. Fejezetének IV.4. pontját a 
következőképpen módosítja: 

 
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által 
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló 
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő:  2020. február 29. 



4. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. 
Fejezetének IV.4. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által 
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló 
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2020. február 29. 
 

5. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával 
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. Fejezetének IV.4. pontját a 
következőképpen módosítja: 

 
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által 
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló 
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2020. február 29. 
 

6. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. Fejezetének IV.4. pontját a 
következőképpen módosítja: 

 
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által 
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló 
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2020. február 29. 

 
 

 
 
 
 

 


