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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (1) 
bekezdése értelmében 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, valamint a testületi 
ülések jegyzőkönyvei esetében, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtásában való közreműködés 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. 
 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat a települési nemzetiségi 
önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 
ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben megállapodik.  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötött közigazgatási szerződések legutóbbi módosításait a 193/2020. (IX. 24.) számú 
határozatával fogadta el. 
 
A közigazgatási szerződések (1. sz. melléklet) felülvizsgálatára sor került és megállapítható, 
hogy azoknak tartalmi változtatására, kiegészítésére nincs szükség és jelzés sem érkezett erre 
vonatkozóan a települési nemzetiségi önkormányzatok részéről. 
 
A közigazgatási szerződések felülvizsgálatát a települési nemzetiségi önkormányzatok is 
tárgyalják. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról. 
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a „Nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálata” c. előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási 
szerződéseket – azok felülvizsgálatát követően - változatlan tartalommal jóváhagyja. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Komló, 2021. szeptember 20. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































