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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) a
helyi önkormányzat kötelezettségévé teszi a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását. Dombóvár
Város Önkormányzata e kötelezettségét a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
útján teljesíti a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodásokban foglaltak szerint. A nemzetiségi törvény előírja, hogy ezeket a
megállapodásokat minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában
rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését,
módosítását követő harminc napon belül. A tavalyi (január és október) kötelező
felülvizsgálatok során nem merült fel indok módosításra.
Az együttműködési megállapodások és a mögöttes jogszabályi rendelkezések
áttekintésre kerültek, és egy január 1-jei jogszabályváltozásból eredően annyiban
szükséges a módosításuk, hogy ezek a megállapodások immár közigazgatási
szerződésnek minősülnek, így a velük összefüggő jogvitát közigazgatási perben kell
immár elbírálni az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság részéről.
A biztosítandó feltételek köre nem változott:
A helyi nemzetiségi önkormányzatoknak havonta igény szerint, de legalább
harminckét órában kell a települési nemzetiségi önkormányzat székhelyén a
nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítani, a helyiséghez,
továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási
költségek viselése mellett. Nemzetiségi önkormányzati működésen értendő a testületi
üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és
képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását
szolgáló rendezvények megtartása is. A nemzetiségi törvényben előírt kötelező
helyiséghasználat jelenleg is mindhárom dombóvári települési nemzetiségi
önkormányzat számára a székhelyén, vagyis a Városházán biztosított, melyről a
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 80. §-a rendelkezik.
A megállapodásokban a helyiséghasználat úgy szerepel, hogy a dombóvári
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati feladat
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget ingyenesen,
havonta 32 órában a Városháza épületében (Dombóvár, Szabadság utca 18.) biztosítja
az Önkormányzati Hivatalra meghatározott általános munkarend szerinti
munkaidőben, és viseli a kapcsolódó költségeket. A helyiséget a jegyző jelöli ki, a
használat során a nemzetiségi önkormányzatnak együtt kell működnie az
Önkormányzati Hivatallal és a többi dombóvári települési nemzetiségi
önkormányzattal. Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező önkormányzati
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feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartására térítésmentesen a Városháza
Ujváry Termét biztosítja az önkormányzati és hivatali feladatellátáson kívüli időben. A
Nemzetiségi Önkormányzat előre köteles jelezni, hogy mikor kívánja használni a
helyiséget és az Ujváry Termet annak érdekében, hogy az rendelkezésre áll-e.
Ugyanakkor Dombóvár Város Önkormányzata jelentősen túlteljesíti a törvényi
elvárást, és külön ingatlanhasználatot tesz lehetővé a Dombóvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat (Bezerédj utca 14. – Német Közösségi Ház), illetve külön a Dombóvári
Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára (Szabadság utca 4. – Roma Ház). A
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig köteles biztosítani a Német
Közösségi Ház nagytermének térítésmentes igénybevételét a Dombóvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat számára a nemzetiségi feladatellátásához kapcsolódó
alkalmi rendezvények megtartására a Dombóvári Német Nemzetiségi
Önkormányzattal előre egyeztetett időpontokban számbeli korlátozás nélkül.
Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a végrehajtására a Dombóvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és
a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodásokat
felülvizsgálta, és elfogadja azoknak a nemzetiségi törvény változásából eredő változás
átvezetésére irányuló módosítását, illetve a melléklet szerint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt megállapodásokat, melyek aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
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