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TÁJÉKOZTATÓ
a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti
együttműködés 2012. évi tapasztalatairól

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. január 31-ei ülésére
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!
A 86/2012. (XII. 20.) Kgy. határozattal elfogadott üléstervben – tekintettel arra, hogy a
szerződésben foglaltak operatív végrehajtásáért a hivatal a felelős – a Főjegyző lett kötelezve
a tájékoztató elkészítésére.
Az Országgyűlés a 2011. december 19-ei ülésén fogadta el a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: új Nek. tv.), melynek hatályba lépésével a
kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában számos változás történt.
Az új Nek. tv. hatályba lépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzatok elnevezése a 159. §
(1) bekezdése alapján nemzetiségi önkormányzatra, illetve a 76. § (3) bekezdése alapján a
területi nemzetiségi önkormányzat testületének elnevezése közgyűlésre változott. A
jogszabály 80. §-a meghatározta az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, a
konkrét végrehajtási feladatokat.
Ezen előzmények alapján a nemzetiségi önkormányzatoknak Nógrád Megye
Önkormányzatával kellett megállapodni működésük keretfeltételeiben, a biztosítandó ingó- és
ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatában, a kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételében; költségvetésük tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése,
valamint az általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában. Az új Nek. tv. 80. § (2)
bekezdése szerint ezen feltételek biztosítására a megyei önkormányzatnak és a nemzetiségi
önkormányzatoknak január 31. napjáig kellett megállapodást kötniük.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2012. (I. 19.) és a 13/2012. (I. 19.) Kgy.
határozatokkal jóváhagyólag elfogadta a két nemzetiségi önkormányzattal kötendő
megállapodásokat, melyet a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(továbbiakban: NMRNÖ) a 2/2012. (I. 30.) NMRNÖ határozatával, a Nógrád Megyei Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NMSZNÖ) a 2/2012. (I. 30.) NMSZNÖ
határozatával hagyott jóvá.
A nemzetiségi önkormányzatok működése e keret-megállapodások mentén történik. A
Megyeháza épületében a 108 sz. iroda berendezésével a szükséges feltételek kialakításra
kerültek, tényleges használatára a nemzetiségek részéről az elmúlt évben nem került sor.
Az új Nek. tv. hatályba lépésével számos eljárási szabály is változott, amelyekre tekintettel
szükséges volt mindkét nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata. Az új SZMSZ-ek megalkotásra kerültek, a két testület ezen
alapdokumentumok alapján működik.
Annak érdekében, hogy a közgyűlés kellőképpen érzékelje a hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok közötti kapcsolódási pontokat kiemelném a következőket:
1.) Az NMRNÖ
− 6 ülést, illetve egy közmeghallgatást tartott,
− 43 határozatot hozott,
− 6 támogatási szerződést kötött.
− Az év folyamán 1.398 eFt költségvetési összeg felett rendelkezett, melyhez
igazodva éves költségvetését három alkalommal módosította.
2.) Az NMSZNÖ
− 7 ülést – melyből kettő kihelyezett ülés volt –, illetve egy közmeghallgatást
tartott,

− 38 határozatot hozott,
− 2 támogatási szerződést kötött.
− Az év folyamán 3.663 eFt költségvetési összeg felett rendelkezett, melyhez
igazodva éves költségvetését négy alkalommal módosította.
− A fent megjelölt költségvetési összeg nagysága nem csak az állam által
biztosított támogatást, hanem a különböző pályázati lehetőségek sikeres
kihasználását is tükrözi.
Mindkét önkormányzat tekintetében elmondható, hogy az ülések előkészítése (meghívó,
előterjesztések elkészítése), lebonyolítása (hangosítás, hangfelvétel, illetve jegyzőkönyv
elkészítése, megküldése, a határozatok előkészítése) a hivatal erre kijelölt munkatársainak a
feladata. Általánosságban elmondható, hogy a tervezett üléseken tárgyalandó napirendek
témáit nem sokkal a tervezett ülés időpontja előtt bocsátják a hivatal rendelkezésére, így ezen
a gyakorlaton mindenképpen javítani szükséges, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az
előterjesztések kidolgozására, a meghívó kiküldésére.
Ezen felül az NMSZNÖ vonatkozásában a hivatal munkatársainak további feladatát képezik a
megnyert pályázatok pénzügyi elszámolásának lebonyolítása.
Előterjesztésem elkészítéséhez kértem a két nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy röviden
foglalja össze tapasztalatait az elmúlt egy év együttműködésével kapcsolatban.
− A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a területi nemzetiségi
önkormányzatok és a megyei önkormányzat között 2012-ben megkötött
együttműködési megállapodások alapján történő együttműködéssel, valamint
eredményeivel teljes mértékben elégedett. ,,Munkatársaink eddig is kiválóan együtt
tudtak működni és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad.”Egy észrevételt
fogalmazott meg az Elnök úr: az ún. Vitanap-ot szeretnék megszüntetni, mert
tapasztalataik szerint egyáltalán nincs rá igény.
− A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke véleménye szerint a
megállapodásokban foglaltak a gyakorlatban is jól működtek. Meglátása szerint a
tavalyi év során időben történt a kölcsönös tájékoztatás és így megfelelően tudta a
hivatal előkészíteni az üléseken benyújtott előterjesztéseket, meghívókat elküldeni. A
hivatal munkatársai ,,pozitívan, türelemmel és rugalmasan álltak hozzá a felmerült
kérdésekhez, megoldandó feladatokhoz.” A törvényességi és pénzügyi előírásoknak a
közös együttműködéssel megfeleltünk. Tekintettel arra, hogy a képviselők többsége
viszonylag messzebb lakik Salgótarjántól a szervezési feladatokat, az egymással való
érintkezést, egyeztetéseket inkább telefonon, illetve az internet segítségével
bonyolítják le.
Az új Nek. tv. 80. § (2) bekezdése azt is rögzíti, hogy minden év január 31-ig felül kell
vizsgálni a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat. Meglátásom szerint –
valamint a két nemzetiségi önkormányzat elnökének véleménye alapján – az azokban
lefektetett szabályok tükrözik a gyakorlati megvalósulást, így a megállapodások módosítása
jelenleg nem indokolt. Természetesen, amennyiben a 2013. év folyamán bármi olyan
esemény, vagy jogszabályi kötelezettség merül fel, ami érinti, illetve szükségessé teszi az
együttműködési megállapodások módosítását vagy kiegészítését, a szükséges lépésekre
javaslatot teszek.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a következő
határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT
a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti
együttműködés 2012. évi tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadására

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi nemzetiségi önkormányzatok,
valamint a megyei önkormányzat közötti együttműködés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
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A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a nemzetiségi, valamint a megyei
önkormányzat közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, szükség szerint tegyenek
javaslatot a megállapodások módosítására.
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