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Tisztelt Közgyűlés!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 2017.
decemberi módosítása szerint a Hivatalnak a nemzetiségi önkormányzat(ok) működése
személyi és tárgyi feltételei biztosításán kívül a szakmai segítség nyújtás, továbbá a
működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátása is kötelezettségét
képezi. A működés feltételei és az azzal kapcsolatos végrehajtási feladatok a következők:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 32 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, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek 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;
g) az előzőekben felsorolt feladatellátásokhoz kapcsolódó költségek viselése a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek
kivételével.
A Nek. tv. előírása szerint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a
feladatok ellátására a területi nemzetiségi önkormányzatokkal a területi önkormányzatnak kell
megállapodást kötni, melyet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. E
megállapodásban a fentieken túl a törvényi egyéb előírásoknak megfelelő szabályrendszert
kell megalkotni, melyek a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és
gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályain, az adatszolgáltatási feladatok
teljesítésével kapcsolatos előírásokon, feltételeken kívül – a Nek. tv. módosítása
következtében – a belső ellenőrzés, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjét
is meghatározzák.
A jogszabály ezen előírásainak megfelelően így került sor 2018. év elején is a 8/2018. (I. 25.)
Kgy., a 9/2018. (I. 25.) Kgy., továbbá a 6/2018. (II. 13.) NMRNÖ és a 12/2018. (II. 12.)
NMSZNÖ határozatokkal a Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Roma-, valamint Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálatára, mely a Nek. tv. módosításainak
átvezetése mellett többnyire technikai változásokat tartalmazott.
A nemzetiségi önkormányzatok működése e keret-megállapodásokon túl a Szervezeti és
Működési Szabályzatok mentén történik, melynek felülvizsgálatát – a pénzügyi bizottság
megszüntetésével – a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tartotta
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indokoltnak 2018-ban. Ez természetesen kihatást gyakorol a működésük teljes területére,
azonban a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai továbbra is ellátják
mindkét önkormányzat tekintetében az ülések (meghívó, előterjesztések) előkészítését,
lebonyolítását (hangosítás, hangfelvétel, jegyzőkönyv, határozatok elkészítése, megküldése),
a döntések végrehajtásával, az állami támogatások, a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat tekintetében az elnyert pályázatok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos
feladatokat.
A megállapodások felülvizsgálata érdekében mindkét nemzetiségi önkormányzat elnöke
megkeresést kapott, a véleményük, illetve javaslataik ismerete birtokában lehetne sort keríteni
a módosításra. Tekintettel arra, hogy észrevétel egyik nemzetiségi önkormányzat részéről sem
érkezett, a megállapodások változtatása nem indokolt.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok megtárgyalására és
elfogadására.

Salgótarján, 2019. január 3.

Skuczi Nándor
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I.
HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatára
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat testületi működésének személyi, tárgyi feltételei biztosítására, a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására, valamint gazdálkodása általános szabályaira
vonatkozó megállapodás módosítását nem tartja indokoltnak.
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az együttműködést továbbra is
kísérjék figyelemmel, és szükség szerint tegyenek javaslatot a megállapodás felülvizsgálatára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2019. január 24.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatára
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat testületi működésének személyi, tárgyi feltételei biztosítására, a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására, valamint gazdálkodása általános szabályaira
vonatkozó megállapodás módosítását nem tartja indokoltnak.
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az együttműködést továbbra is
kísérjék figyelemmel, és szükség szerint tegyenek javaslatot a megállapodás felülvizsgálatára.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2019. január 24.
Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző
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