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*A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) hatályos
80.§ (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal
a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
közigazgatási szerződésben megállapodik. A megállapodást szükség szerint, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
A tisztelt Képviselő-testület 2019. december 03. napján – alakuló ülését követő 30 napon belül
– és 2020. január 21. napján tartott ülésén a megállapodást felülvizsgálta és a szükséges
módosításokat végrehajtotta.
Tekintettel arra, hogy az utolsó felülvizsgálat óta az Njtv. több, a megállapodásokat is érintő
rendelkezése módosult, ezért azokat a hivatkozott törvényi rendelkezések alapján ismételten
felül kell vizsgálni.
Módosult az Njtv. 80. § (4) bekezdése, amely szerint a jegyző vagy annak megbízottja már nem
csak részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel, hanem a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és
azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.
Az Njtv. 95. § (3) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet már nem 15 napon belül, hanem az ülést
követő tizenöt munkanapon belül kell megküldeni a kormányhivatalnak, valamint a helyi
önkormányzat által a 80. § szerinti megállapodásban megjelölt személynek.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
helyett a 8. § (2) bekezdése rendelkezik az adósságot keleteztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségekről, ezért ezt a módosítást is át kell vezetni a megállapodások 3.2. b) pontjában.
A megállapodások tartalmazzák, hogy a nemzetiségi önkormányzati működéséhez szükséges
adminisztratív, e-ügyintézéshez szükséges segítő feladatokat a Hivatal szervezési ügyintézője,
gondnoksági ügyintézője, iktató ügykezelője és postázó munkatársa látja el. Azonban a
gondnoksági ügyintéző – tekintve, hogy a számára korábban megállapított feladatokat a
munkafolyamat racionalizálása érdekében eszközölt feladat-átszervezést követően – a
nemzetiségi önkormányzatok munkájának támogatása érdekében nem végez feladatokat, ezért
az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket törölni szükséges a megállapodásokból.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata minden évben a költségvetésről
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeggel támogatja a nemzetiségi
önkormányzatok működését, ezért javaslom a megállapodás kiegészítését az alábbiakkal:
„Az Önkormányzat évente a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott összeg erejéig támogatja az SBNÖ/ SNNÖ/SRNÖ működését. A támogatás
összegéről az Önkormányzat és az SBNÖ/ SNNÖ/SRNÖ támogatási szerződést köt, melyben
rögzítik a támogatás célját, felhasználására és elszámolására vonatkozó szabályokat.”
A Kormány- 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel- 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.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Soroksári Bolgár és Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére - önkormányzati működésük zavartalan biztosítása érdekében – nem a
1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sz. alatti ingatlanban (Polgármesteri Hivatal) biztosítja
az ingyenes, rendeltetésre alkalmas helyiség-használati lehetőséget, hanem különálló épületben
(Közösségi Ház), a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások egységesítése
érdekében javaslom, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére is más
helyszínen, különálló épületben, esetükben a 1238 Budapest, Szikes utca 6. szám alatti,
Soroksári Sváb Tájházban legyen biztosítva a helyiséghasználat, amely jelenleg is külön
használati megállapodás alapján ingyenesen át van adva az SNNÖ részére, így a továbbiakban
már nem csak a sváb hagyományok ápolása, a sváb kulturális értékek megőrzése és védelme
történne a Tájházban, hanem a nemzetiségi önkormányzati munkavégzésnek is helyet adna az
épület.
Az Önkormányzat a nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon használatáról szóló
megállapodásban a 1238 Budapest, Szikes utca 6. szám alatti, 186082 hrsz.-ú ingatlant a
Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adta. Az előterjesztés 3.
melléklete szerinti megállapodás elfogadásával szükséges a nemzetiségi feladatok ellátásához
kapcsolódó vagyon használatáról szóló megállapodás felülvizsgálata is.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a
Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően
készült.
Tájékoztatom a Tisztelt Polgármester urat, hogy a megállapodásokban piros színnel kerültek
megjelölésre azok a pontok, amelyek – javaslataim elfogadása esetén - módosulnának az előző
felülvizsgálat során elfogadottakhoz képest.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Polgármester urat, hogy a határozati javaslat I. pontjában
szereplő „jelen határozat 1., 2. valamint 3. melléklete” alatt jelen előterjesztés – vonatkozó –
2., 3. és 4. mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva – az előterjesztésben foglaltak alapján- a határozati javaslat
szerint szíveskedjék a szükséges döntést meghozni.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:

Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …/2021. (I.
19.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálatáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata által
• a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal,
• a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és
• a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött és a 463/2019. (XII.03.) számú határozattal elfogadott, a 16/2020. (I. 21.) határozattal
módosított Együttműködési megállapodásokat és úgy dönt, hogy
I.

II.

III.

jelen határozat 1., 2. és 3. melléklete szerinti új együttműködési megállapodások

megkötését kezdeményezi az érintett nemzetiségi önkormányzatok elnökeinél és a
szerződés-tervezetek elfogadása esetén gondoskodik az új együttműködési
megállapodások aláírásáról.
felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 03.) önkormányzati
rendelet módosításának a Képviselő-testület ülésére való beterjesztéséről,
felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és a Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött, a nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó
vagyon használatáról szóló megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés
elkészítéséről.

Határidő: az I., II., III. pont vonatkozásában: 2021. február 15.
Felelős: az I. és II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester
a III. vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző
Budapest, 2020. január 04.
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