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E l ő t e r j e s z t é s 

 
a képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére 

 

Tárgy: Segesd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az 

(1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon 

belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi 

nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános és 

időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

A települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás, Segesd 

Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. A 

nemzetiségi önkormányzat, az alakuló ülésén, 2019. október 25. napján fogadta el szervezeti és 

működési szabályzatát. A felülvizsgálatot követően megállapítható, hogy a szervezeti és 

működési szabályzat nem igényel módosítást.  

Tekintettel arra, hogy az Njt. 80. § (2) bekezdése előírja, hogy az együttműködési 

megállapodást január 31-ig felül kell vizsgálni, a közös hivatal jegyzője áttekintette az 

elfogadást követő időszakban bekövetkezett személyi jellegű változásokat, melyek alapján 

megállapította, hogy a megállapodás módosítása szükséges. 

Határozati javaslat 1: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata …./2022. (I. …...) számú határozata 

az együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd 

Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és 

megállapítja, hogy a megállapodás módosítása szükséges. A képviselő-testület a 

módosított együttműködési megállapodást, a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata …./2022. (I. …...) számú határozata 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról.  

 

mailto:segesd@latsat.hu


Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2019. 

(X. 25.) számú határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat nem igényel 

módosítást. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 

Segesd, 2022. január 14. 

Széll Árpádné 

       elnök 
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