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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. február 23-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata és Várpalota Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata, valamint Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi 

Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata 
 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

  Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta  Sándor Tamás           dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó           aljegyző               jegyző 

mailto:varpalota@varpalota.hu


 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (1) 

bekezdése az alábbiakat mondja ki: 

 

„80. § (1) A települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi 

nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali 

feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati 

működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátásáról. …” 

 

A Nektv. 80. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat által a települési nemzetiségi 

önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására vonatkozóan kötött megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy 

időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

 

Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Várpalota Város Önkormányzata 

között, valamint Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata és Várpalota Város 

Önkormányzata között 2016. március 31. napján határozatlan időre kötött megállapodás fenti 

rendelkezés értelmében felülvizsgálatra került. Megállapítást nyert, hogy a megállapodások 

tartalmát érintő előírások nem változtak, a megállapodásokat módosítani nem szükséges.  

 

 

Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. február 15-i ülésén 1/2017. (II.15.) 

határozatával, Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2017. február 15-i ülésén 

3/2017. (II.15.) határozatával elfogadta az együttműködési megállapodás változatlan 

tartalommal történő hatályban tartását. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

 

 

Várpalota,  2017. február 16. 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

…/2017. (II.23.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata és 

Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Várpalota Város 

Önkormányzata és Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata együttműködésének 

szabályait rögzítő 2016. március 31-én határozatlan időre kötött megállapodást felülvizsgálta.  

 

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a megállapodások tartalmát érintő előírások 

nem változtak, a megállapodások módosítása nem indokolt, ezért a Képviselő-testület az 

együttműködési megállapodásokat változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. február 23. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                      dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                            jegyző 

 

 

 


