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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a
települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a feltételek biztosítására és
a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31.
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 21. napján,
a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 31. napján, a Soroksári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 30. napján megalakult. 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 felülvizsgálat alapján az alábbi változások, illetve pontosítások szükségesek a Soroksáron
működő nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásokban.
Mindhárom megállapodásban szükséges módosítások:
Megállapodás szövege a módosítást
megelőzően
I.1.a) pont
A Képviselő-testület az S..NÖ részére
önkormányzati
működésének
biztosítása
érdekében
az
Önkormányzat tulajdonát képező, a
……………… - helyiségben biztosít
ingyenes rendeltetésre alkalmas
helyiség-használati
lehetőséget,
havonta igénye szerint, de legalább
harminckét (32) órában.
I.2.f.5) pont
A pénzügyi ügyintéző

III. 2.3.pont
Törvény vagy az Ávr. eltérő
rendelkezése hiányában nem
szükséges
előzetes
írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan
kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a 100.000 Ft-ot nem
éri el
b) a fizetési számlákról a
számlavezető által leemelt
díj, juttatás, a külföldi
pénzértékben
vállalt
kötelezettség
árfolyamvesztesége,

Módosított szöveg
A Képviselő-testület az S...NÖ
részére
önkormányzati
működésének
biztosítása
érdekében - az Önkormányzat
tulajdonát
képező,
a
……………… - helyiségben
biztosít ingyenes rendeltetésre
alkalmas
helyiség-használati
lehetőséget, évente igénye szerint,
de legalább harminckét (32)
órában.
A Pénzügyi Osztály feladatra
kijelölt ügyintézője
Törvény vagy az Ávr. eltérő
rendelkezése hiányában nem
szükséges
előzetes
írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan
kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a 200.000 Ft-ot nem
éri el, a Hivatal az írásbeli
kötelezettségvállalás
határát
100.000
Ft
összegben határozza meg,
ennek
megfelelően
a
100.000 Ft összeg feletti
kötelezettségvállalások
esetében
kötelező
az

Módosítás
oka
Pontosítás, a
havi 32 óra
meghatározása
feltehetőleg
elírás/téves
megfogalmazás volt

Pénzügyi
Osztály
osztályvezetőjé
nek javaslatára
tett pontosítás
A hatályos
szabályzatnak
megfelelő
módosítás
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a.) az Áht. 36. § (1)
bekezdése szerinti egyéb
fizetési kötelezettségnek
minősül.

írásbeli
kötelezettségvállalás,
b) a fizetési számlákról a
számlavezető által leemelt
díj, juttatás, a külföldi
pénzértékben
vállalt
kötelezettség
árfolyamvesztesége,
c) az Áht. 36. § (1)
bekezdése szerinti egyéb
fizetési kötelezettségnek
minősül.

Az SNNÖ-vel kötött megállapodásban a fentieken kívül szükséges módosítások:
Megállapodás szövege a módosítást
megelőzően
Fejrész:
másrészről a
Soroksári
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
(képviseli: S.-né D. A. elnök
I.1.a) pont
A Képviselő-testület az SNNÖ
részére
önkormányzati
működésének biztosítása érdekében az Önkormányzat tulajdonát képező,
a 1239 Budapest, Hősök tere 12. sz.
alatti ingatlanában, az I. em. 11. sz.
alatti tárgyaló helyiségben biztosít
ingyenes rendeltetésre alkalmas
helyiség-használati lehetőséget,

Módosított szöveg

Módosítás
oka
másrészről a
az elnök
Soroksári Német Nemzetiségi személyében
Önkormányzat Képviselő-testülete bekövetkezett
(képviseli: W. A. elnök
változás
A Képviselő-testület az SNNÖ
részére
önkormányzati
működésének
biztosítása
érdekében - az Önkormányzat
tulajdonát képező, a 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.
sz. alatti ingatlanában, a II. em.
Tanácsterem helyiségben biztosít
ingyenes rendeltetésre alkalmas
helyiség-használati lehetőséget,

a
helyiséghaszná
lat már jó ideje
a
Grassalkovich
út 162. szám
alatti épületben
biztosított

A fenti táblázatokban jelzett módosítások az előterjesztés mellékletében szereplő, és egységes
szerkezetbe foglalt megállapodásokban aláhúzva, dőlt betűvel jelöltek.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a soroksári nemzetiségi önkormányzatok a
következő testületi üléseiken vizsgálják felül - változatlan tartalommal – a jelen előterjesztéshez
mellékelt együttműködési megállapodásokat.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (XII. 03.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati
rendeletével elfogadott
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• a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal,
• a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a
• Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés 2., 3. valamint 4. melléklete
szerinti tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési
megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján
felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 25/2014.(XI.14.)
Önkormányzati rendeletével elfogadott
• a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal,
• a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és
• a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési megállapodást, és azt a jelen 2., 3. valamint 4. melléklet szerinti
javaslatokon túl az alábbi módosításokkal fogadja el:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának
következő Képviselő-testületi ülésére való beterjesztéséről.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2019. november 06.
dr. Spiegler Tamás
aljegyző
az előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
jegyző
előterjesztő
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