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Területi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési
Megállapodások felülvizsgálatával összefüggésben közigazgatási
szerződések megkötése

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (továbbiakban: Nektv.) 80. §
szerint a települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati
hivatal feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt,
továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív
végrehajtási feladatok ellátásáról. A megyei önkormányzat a területi nemzetiségi
önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a fenti
feladatok ellátására vonatkozóan a Nektv.-ben szabályozott Együttműködési
Megállapodást kötött 2019. decemberében. A megállapodások kötelező
felülvizsgálatáról a Nektv. évenkénti gyakoriságot előírva rendelkezett.

Az együttműködési megállapodások kötelező éves (legkésőbb január 31-ig történő)
felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó rendelkezések azonban a Nektv.
2020. július 1-i hatályú módosítását követően megváltoztak.
A felülvizsgálatra és módosításra a 80. § (2) bekezdés szerint jövőben már csak
„szükség szerint” kell sort keríteni, így a „rendszeres” éves felülvizsgálati
kötelezettség megszűnt.
Továbbra is hatályos azonban az a rendelkezés, mely szerint az önkormányzatok a
szervezeti és működési szabályzatukban rögzítik a megállapodás szerinti működési
feltételeket a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
A megállapodás tartalmát illetően az önkormányzatok részéről az elmúlt egy évben
érdemi módosítási igény nem merült fel.
A Nektv. közelmúltban hatályba lépett - átfogó jellegű – módosítása azonban több
rendelkezés tekintetében is új szabályokat vezetett be a nemzetiségek jogai, a
nemzetiségi önkormányzatok működése tekintetében.
Az új rendelkezések közül - a megyei önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok viszonyrendszerét, ezen belül az együttműködés tartalmának és
formájának törvényi szabályait érintően – az alábbi módosításokat kell kiemelni:
a) A Nektv. új 80. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat
működési feltételeinek biztosításáról a felek (a korábbi együttműködési
megállapodás helyett) közigazgatási szerződésben állapodnak meg.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (7) bekezdés 2.
pontja szerint közigazgatási szerződés a magyar közigazgatási szervek között
közfeladat ellátására kötött szerződés, vagy megállapodás, továbbá az a
szerződés, amelyet a törvény vagy kormányrendelet annak minősít.
Mindezek alapján a korábban megkötött együttműködési megállapodást lényegében változatlan tartalommal, de – új formában, közigazgatási
szerződésben célszerű rögzíteni. A közigazgatási szerződések
megkötésével egyidejűleg hatályukat vesztik a korábbi „Együttműködési
Megállapodások”.
b) A közigazgatási szerződésben a Nektv. módosított 80. § (4) bekezdése
szerint új rendelkezésként rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak a
jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja nem csak a
testületi üléseken történő jelenlétével biztosítja a törvényességet, hanem a
nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget is nyújt annak
ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.
A megkötendő közigazgatási szerződések az előterjesztés mellékletét képezik.
A fenti módosításoknak a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában történő 30 napon belüli átvezetéséről (az ezt szabályozó 13/2019.
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról) veszélyhelyzeti elnöki jogkörömben
eljárva külön előterjesztés alapján döntök.
Székesfehérvár, 2020. november 26.
Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XI….) határozata
Közigazgatási szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzattal
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzattal a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.
80. §. (2) bekezdése szerinti közigazgatási szerződést a határozat melléklete
szerinti tartalommal megkötöm.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

a megállapodás aláírására: 2020. december 15.

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző
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