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A nemzetiségi önkormányzat 
működését érintő jogszabályok 

 

• Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény)  

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)  

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.)  

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.)  

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (Ávr.)  

• A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  

• A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 
valamint az adósságot keletkezető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  



Nemzetiség fogalma 

Nemzetiség  fogalma (Njtv. 1. §) 

 

 E törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország 
területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam 
lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi 
részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, 
egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek 
megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek 
kifejezésére és védelmére irányul. 

 



I. A nemzetiségi önkormányzat,  
   képviselő-testület megbízatásának 

   keletkezése és megszűnése 

Választás 

Az egyes nemzetiségek közvetlen választással 

a községben, a városban és a fővárosi kerületben települési,  

a fővárosban és a megyében területi (együttesen helyi), valamint 

országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre. 

 
Njtv. 56. § 

 A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, 
ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a 30 főt 
eléri. 

  A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha 
a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább 10. 

 Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni. 

 



A nemzetiségi önkormányzat létrejötte 

A nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a 
nemzetiségek érdekeinek védelme és képviselete, a 
törvényben megállapított feladat- és hatáskörök 
gyakorlásával. 

 

A nemzetiségi önkormányzat és a képviselő-testület, 
közgyűlés megbízatása a képviselő-testület, közgyűlés 
megalakulásával kezdődik.  



A nemzetiségi önkormányzat megszűnése: 

• Ha az általános választást az Njtv. 56. §-ban foglalt feltételek 
hiányában nem lehet kitűzni, az általános választás napján. 

 

• Az időközi választást az 56. §-ban foglalt feltételek hiányában nem 
lehet kitűzni, a választási bizottság e tényt megállapító határozatának 
jogerőre emelkedése napján 
 

• Az általános vagy az időközi választáson nincs elég jelölt, a szavazás 
napjaként kitűzött napon 
 

• Az időközi választás eredménytelen, a választási bizottság 
határozatának jogerőre emelkedése napján 
 

• Az időközi választáson megválasztott képviselő-testület, közgyűlés 
határidőben nem tartja meg alakuló ülését, a határidő lejártát követő 
napon. 



A nemzetiségi önkormányzat  
képviselő-testülete 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 

3 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 
választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint száz   
fő(többség) 

4 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 
választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.  

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 7 fő. 

 

A megbízatás időtartama: 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, közgyűlésének 
megbízatása a nemzetiségi önkormányzati képviselők következő általános 
választásának napjáig tart. 



A nemzetiségi önkormányzat  
képviselő-testülete 

 A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, 
közgyűlésének megbízatása megszűnik: 

 

 ha a testület megbízatása lejárt 
 

 a nemzetiségi önkormányzat megszűnése napján 
 

 a testület feloszlatása, feloszlásának kimondása vagy a 
képviselők számának a testület működéséhez szükséges 
létszám alá csökkenése miatti időközi választás napján. 

 



II. A nemzetiségi önkormányzat 
jogállása 

    A nemzetiségi önkormányzat jogi személy 
 

       Testülete : települési szinten a képviselő-testület 

                                 területi és országos szinten a közgyűlés 
 

      Nemzetiségi önkormányzatok között nincsen alá-fölé rendeltség, egyenlők 

       (Feladat és hatáskör vonatkozásában lehetnek eltérések) 
 

      Az elnök képviseli ( a képviselők maguk közül választják) 
 

 Egyes feladatait, hatásköreit szerveire (elnök, bizottság, társulás)  
átruházhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. (SZMSZ) 

 

            Tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, megalkotja költségvetését, 
költségvetési gazdálkodást folytat. 

  

 

 



III. A nemzetiségi önkormányzat 
működése 

 

1) A képviselő-testület ülése (Njtv. 89. §)  

 

• Évente legalább 4 ülést tart 

• Elnök hívja össze és vezeti  

  (össze kell hívni a képviselők több mint egynegyede, 

  nemzetiségi önk. bizottságának, 

  fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére) 

• Évente legalább 1 közmeghallgatást tart 

• Az ülés nyilvános 

 

 



III. A nemzetiségi önkormányzat 
működése 

ZÁRT ÜLÉS 

kötelező: 
 - összeférhetetlenségi ügy tárgyalásakor 
 - méltatlansági ügy tárgyalásakor 
 - kitüntetési ügy tárgyalásakor 
 - vagyonnyilatkozati eljárás során 
 - fegyelmi büntetés kiszabása során 
 - ha jogszabály a nyilvánosságot kizárja 

 

az érintett kezdeményezésére: 
 - választás 
 - kinevezés 
 - felmentés 
 - vezetői megbízás, megbízás visszavonása 
 - fegyelmi eljárás megindítása 
 - állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 

 

mérlegelés alapján: 
 - ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
  

 



2) A Képviselő-testület  
döntéshozatala 

       A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat-
és hatáskörében eljárva határozatot hoz.  /Njtv. 78. § (3) bek./ 

 

• A testület határozatképes:  

 Ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők több mint a fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során 
a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból kizárt képviselőt, továbbá a be nem 
töltött képviselői helyet a jelenlévők létszámába be kell számítani!  
 

• Egyszerű többséget igénylő döntés:  

A döntéshozatalnál jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata 
szükséges.  

 

• Minősített többséget igénylő döntés:  

A megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.  
  

 



Minősített többség szükséges  

 

• szervezetének és működésének részletes szabályairól 

• a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa 
képviselt nemzetiség ünnepeiről 

• vagyonleltáráról, törzsvagyona köréről és a tulajdonát képező, vagy az 
állam, helyi önkormányzat, vagy más nemzetiségi önkormányzat által 
használatába adott vagyon (vagyonelemek) használatának szabályairól 

• gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, 
átalakításáról, vagy az ezekben való részvételről 

• önkormányzati társulás létrehozásáról vagy társuláshoz való 
csatlakozásról 

• feladat-és hatáskör átvételéről 

• arról, amit törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat ilyenként 
határoz meg. 

  

 



Kizárás a döntéshozatalból: 
 

A nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható 
az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.  

 

- A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét!  

- A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más 
nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt.  

- A kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek 
minősül.  

 

Figyelem! 

Ezek a szabályok nem alkalmazhatóak a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének, elnökhelyettesének megválasztására, továbbá a bizottságok 
létrehozására, bizottsági tisztségviselők megválasztására. 
  

 



3) A jegyzőkönyv 

Njtv. 95. § 

 
• Jegyzőkönyv nyelve: a nemzetiség nyelve és a magyar 

• Kötelező tartalmi-formai kellékei vannak 

• A jegyzőkönyv közokirat 

• A részét képezi az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló 

közlemény és az előterjesztések. 

 

Az elnök a jegyzőkönyvet (meghívóval és előterjesztéssel) az ülést követő 
15 napon belül küldi meg az önkormányzati megállapodásban megjelölt 
személynek és a kormányhivatalnak. 

 



A jegyzőkönyv kötelező tartalmi 
elemei: 

• a testületi ülés helye 

• a testületi ülés időpontja 

• a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők neve, az ülésről történő távozásuk 
időpontja 

• a meghívottak neve, megjelenésük ténye 

• a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontok 

• az előterjesztések 

• az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók neve, részvételük jogcíme, a hozzászólásuk, 
illetve az ülésen elhangzottak lényege 

• a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma 

• a döntéshozatalban résztvevők száma 

• a döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és a kizárás indoka 

• a szavazás számszerű eredménye 

• a hozott döntések 

• az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása, névjegyzék aláírva 

• a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak 



4) A Szervezeti és Működési 
Szabályzat 

A nemzetiségi önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében - dönt szervezeti és 
működési szabályzatának megalkotásáról vagy felülvizsgálatáról, módosításáról az 
alakuló ülést követő 3 hónapon belül, továbbá módosítja azt a szükségessé 
válást követő harminc napon belül.  - Njtv. 113. § (1) bek. a) pont 

 

Fontosabb szabályozási tárgykörök: 
 

•  A képviselő-testület hatáskör átruházására vonatkozó szabályai.  

• A nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatainak meghatározása.   

• A rendes és a rendkívüli képviselő-testületi ülések összehívásának rendje.  

• A közmeghallgatással kapcsolatos szabályozás.  

• Eljárási szabályok arra az esetre, ha a képviselő-testület nem határozatképes.  

• Zárt üléssel kapcsolatos eljárási szabályok rögzíthetők az SzMSz-ben.  

• A titkos szavazás és a név szerinti szavazás rendjének szabályozása. 

• Az évente tartandó ülések száma, azok ütemezése. 



A Szervezeti és Működési 
Szabályzat 2. 

Fontosabb szabályozási tárgykörök: 

• Szabályozás az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatása esetére. 

• A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meghívottak rögzítése.  

• Munkaterv, munkaprogram összeállításának szabályai.  

•  A napirend előtti felszólalás, képviselői kérdés, interpelláció jogintézményének 
szabályait. 

• Célszerű szabályozni az előterjesztéssel, határozati javaslattal kapcsolatos módosító 
indítványokról történő döntés mechanizmusát, a szavazás összegzésére vonatkozó 
előírásokat.  

• Bizottságainak elnevezését, létszámát (3 fő) és azokat az eljárási szabályokat, melyek a 
képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályoktól eltérnek. (feladatkörét és az átruházott 
hatásköröket az SzMSz mellékleteként ) 

• A tiszteletdíj és természetbeni juttatás megvonásának szabályait.   

• A helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerinti működési 
feltételeket az Njtv. 80. § alapján. (Javasoljuk mellékletként beépíteni az SzMSz-be az 
együttműködési megállapodást)  



IV. A nemzetiségi önkormányzatok  
feladat- és hatásköre 

Kötelezően ellátandó feladatok Njtv. 115. § 

• a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos 
feladatellátás 

• a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és 
hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos 
feladatellátást 

• a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása 

• a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének 
megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel a helyi 
önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos 
feladataira 

• közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében 

• a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése 



IV. A nemzetiségi önkormányzatok  
feladat- és hatásköre 

Kötelezően ellátandó feladatok  

• a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi 
önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, 
feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája 
megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása 
 

• a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a 
közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával 
történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi 
civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat 
területén működő vallási közösségekkel 
 

• a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi 
közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges 
intézkedések kezdeményezése 



IV. A nemzetiségi önkormányzatok  
feladat- és hatásköre 

Önként vállalt közfeladatok  Njtv. 116. § 

• nemzetiségi intézmény alapítása 

• kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak 
meghatározása 

• nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása 

• nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyek 

• helyi írott és elektronikus sajtó,  

• a hagyományápolás és közművelődés,  

• a társadalmi felzárkózás, 

• a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás  

• közfoglalkoztatás területe 

• településüzemeltetési és településrendezési feladatok  



IV. A nemzetiségi önkormányzatok  
feladat- és hatásköre 

 

A nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátására intézményt, 
gazdasági társaságot, más szervezetet  alapíthat. 

- kinevezi ezek vezetőit 

- gyakorolja a külön jogszabály szerinti alapítói jogokat 

 

A nemzetiségi önkormányzat egyes feladatait, hatásköreit 
átruházhatja szerveire - elnök 

    - bizottság 

    - társulás 

 

Az átruházott feladat- és hatáskör tovább nem delegálható! 

 

 



IV. A nemzetiségi önkormányzatok  
feladat- és hatásköre 

Át nem ruházható FELADATOK  (minősített többséggel határoz)  Njtv. 117. § 

 szervezete és működése részletes szabályait  

 a nemzetiségi önkormányzat elnevezését, jelképeit, az általa képviselt 
nemzetiség ünnepeit 

 vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon 
használatának szabályait 

 a használatába adott, egyéb módon rendelkezésére bocsátott állami vagy helyi 
önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozó szabályokat, 
továbbá e körben megköti a szükséges megállapodásokat 

 gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt 

 önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást 

 feladat-és hatáskör átvételét más önkormányzattól 

 amit törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat ilyenként határoz meg. 



IV. A nemzetiségi önkormányzatok  
feladat- és hatásköre 

Át  nem  ruházható  HATÁSKÖRÉBEN  dönt    Njtv. 114. § 

 

• elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról 

• bizottság létrehozásáról 

• bírósági ülnökök megválasztásáról 

• költségvetéséről és zárszámadásáról 

• hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásáról 

• pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, 
támogatásról történő lemondásról 

• olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat 
szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 



V. Együttműködés az önkormányzattal 
és más állami szervekkel 

A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében 
jogosultak az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és 
önkormányzati szervek  

 - eljárásának kezdeményezésére,  

 - azoktól tájékoztatást kérhetnek,  

 - részükre javaslatot tehetnek. 

 

Együttműködés  a helyi önkormányzattal: 

 Működés segítése, feltételeinek biztosítása 

 A nemzetiségi jogokat érintő döntések vonatkozásában 

 A nemzetiségi intézmények vezetőinek megbízása során 
 

Együttműködés a kormányhivatallal: 

 Nemzetiségi jogokat érintő önk.-i rendeletek soron kívüli felülvizsgálata 



V. Együttműködés az önkormányzattal 
és más állami szervekkel 

1. Együttműködés a helyi önkormányzatokkal 

A települési önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Njtv. 80.§  

 

Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok: 

• az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használatának biztosítása, a helyiséghez, továbbá a 
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek 
viselése 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása 



V. Együttműködés az önkormányzattal 
és más állami szervekkel 

• a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a 
testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés 
előkészítése és postázása 

 

• a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi 
és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, 
postázási feladatok ellátása 

 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása 

 

• a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása 
 

• a fenti pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek 
viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője 
telefonhasználata költségeinek kivételével. 



V. Együttműködés az önkormányzattal 
és más állami szervekkel 

A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi 
önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a 
további 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 megállapodásban rögzíteni kell: 
 

• a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi 
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba 
vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési 
kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével. 



V. Együttműködés az önkormányzattal 
és más állami szervekkel 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a 
helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, 
szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az 
összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket 

• a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának 
eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző 
személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok 
teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 

• A települési jegyzőnek vagy megbízottjának részvétele a nemzetiségi 
önkormányzat testületi ülésein.  
 

2. Együttműködés a kormányhivatallal: 

Ha nemzetiségi jogok kérdéskörében a helyi önk. rendeletet alkot, a 
kormányhivatal a nemzetiségi önk. kérésére soron kívül felülvizsgálja a normát. 



VI. Törvényességi felügyeleti eljárás 

1.) A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének rendjével egyező tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletét. (! kivéve aktuspótlás) 

  

Célja:       A működés jogszerűségének biztosítása 
 

Tárgya:     - szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának 
jogszerűségét;  

 - döntéseinek (határozat) jogszerűségét;  

                   - jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási kötelezettségének 
teljesítését. 

 

Módszere: Az önkormányzat testületi és bizottsági ülésein készült jegyzőkönyvek 
vizsgálata 



A törvényességi felügyelet eszközei   1. 
 

 törvényességi felhívással élhet;  

 kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint e törvényben 
meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését;  

 kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának 
felülvizsgálatát;  

 kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem 
teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a 
határozathozatal pótlásának elrendelését;  

 javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 
miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel 
ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását;  

 kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó 
támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy 
megvonását;  



A törvényességi felügyelet eszközei  2. 
 

 

 pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető elnök tisztségének 
megszüntetése iránt; 

 kezdeményezheti a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását érintő 
vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;  

 szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyben;  

 törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi nemzetiségi 
önkormányzatra. 

 

2.) Feladat- és hatáskör szerint illetékes miniszter ellenőrzi a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai 
követelményeire, a dolgozók képesítési előírásaira vonatkozó jogszabályi  
kritériumok érvényesülését. 



Az országos nemzetiségi önkormányzat 

Alaptörvény XXIX. cikk 
 nemzetiségek államalkotó tényezők 

 helyi, országos önkormányzat alakításának joga 

 

2011. évi CLXXIX. tv. (Njtv.) 
 13 nemzetiség - bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, 

szlovák, szlovén, ukrán 

 11 országos önkormányzat Budapesten, 1 Békés megyében (román), 1 Vas megyében 
(szlovén) 

 

Szervezet 
 közgyűlés tagjainak száma: 15-47 fő 

 elnök, elnökhelyettes – lehet főállású tisztségviselő 

 országos nemzetiségi önkormányzati hivatal 



Az országos nemzetiségi önkormányzat 
feladatai 

 meghatározza törvényes működése feltételeit  (székhely stb.) 

 

 döntési jogkör 

o általa képviselt nemzetiség országos ünnepei 

o rádió- és televíziócsatorna felhasználás elvei, közszolgálati műsoridő 
felhasználása 

o jogsegélyszolgálat 

o utónévjegyzék  

 

 egyetértési, véleményezési, információkérési jog  

 

 érdekvédelem, érdekképviselet – megyei, települési szinten is 

 

 országos szintű intézményhálózat fenntartása 

 



A nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogállása 1. 

A megbízatás keletkezése:  
 megválasztással 

 

A megbízatás megszűnése: 
 megválasztását követő általános nemzetiségi önkormányzati választás napján 

(jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján)  

 választójog elvesztésével 

 összeférhetetlenség kimondásával 

 méltatlanság megállapításával 

 lemondással (bejelentés, vagy írásbeli nyilatkozat) 

 képviselő-testület, közgyűlés feloszlatásával (Országgyűlés jogköre!) 

 képviselő-testület feloszlásával 

 egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén (nem naptári 
év!) 

 képviselő halálával 

 

 



A nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogállása 2. 

Megbízatás megszűnésének megállapítása – a képviselő-testület határozathozatali 
kötelezettsége 

 

 összeférhetetlenség megállapítása miatti megszűnés 

 méltatlanság megállapítása miatti megszűnés 

 lemondás miatti megszűnés 

 testületi ülésen való részvétel egy éven át tartó elmaradása miatti megszűnés 

 

A képviselő-testületi határozatot külön meg kell küldeni: 

 az érintett képviselőnek 

 a helyi választási bizottságnak 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalnak (Törvényességi Felügyeleti Osztály) 

  

 



A képviselő jogai 

Jogok: 
– felvilágosítás kérés – elnöktől, elnökhelyettestől, bizottság elnökétől, helyi 

önkormányzat képviselőjétől  

 

– hozzászólás, vélemény rögzítése jegyzőkönyvben – kérésére   

 

– eseti vagy állandó jelleggel képviselheti a képviselő-testületet – megbízás 
alapján! 

 

– testületi munkában való részvételhez szükséges időre munkavégzés alóli 
felmentés (jövedelem megtérítése mellett) 

 

– jelnyelv, speciális kommunikációs rendszer használata  

 

– képviselő-testület ilyen értelmű döntése esetén tiszteletdíjban részesülhet 

 



A képviselő kötelezettségei 

Kötelezettségek: 

 

 eskü/fogadalom tétele (megválasztást követően) 

 

 részvétel a testület munkájában – részvétel a testület ülésein  

 

 részvétel a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett képzésen  

 

 vagyonnyilatkozat megtétele  

 

 köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel kérelmezése  

 



Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

Vagyonnyilatkozat-tétel: 

o tartalma: Njtv. 2. melléklet  

o határidő: megválasztást, valamint január 1-ét követő 30 nap 

o csatolandó: hozzátartozók (közös háztartásban élő házas-, vagy élettárs, 
gyermek) vagyonnyilatkozata  

o nyilvántartás: SZMSZ-ben meghatározott bizottság, vagy kijelölt két képviselő 

Mulasztás joghatása: 

 képviselői jogok nem gyakorolhatók; 

 tiszteletdíj, természetbeni juttatás, költségtérítés nem jár  

Vagyonnyilatkozat vizsgálat:  

o bárki kezdeményezheti;  

o vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság vagy a nyilvántartásra kijelölt képviselők  

o képviselő-testület tájékoztatása  

 



Összeférhetetlenség 

Elnök, elnökhelyettes, képviselő – egyforma összeférhetetlenségi szabályok 

Főbb esetkörök: 
 állami hatalomgyakorlás, központi közigazgatás, területi államigazgatás, hon- és rendvédelmi 

pozíciók;  

 a területileg illetékes helyi önkormányzat jegyzője, polgármesteri/közös önkormányzati 
hivatal köztisztviselője (települési és megyei önkormányzat is!) 

 ugyanazon helyi nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott gazdasági 
társaságban betöltött pozíciók;  

 más nemzetiségi önkormányzat elnöke  

Kivétel 

A TELEPÜLÉSI nemzetiségi önkormányzati képviselői, elnökhelyettesi, elnöki 
megbízatással nem összeférhetetlen  

o egy TERÜLETI nemzetiségi önkormányzati elnöki/elnökhelyettesi/képviselői, 
vagy 

o az ORSZÁGOS nemzetiségi önkormányzati elnöki/elnökhelyettesi/képviselői 
megbízatás 

 



Méltatlanság 

Méltatlansági esetkörök: 

 

 szándékos bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztésre ítélés; 

 állammal szembeni köztartozás; 

 gazdasági társaságokról szóló törvényi rendelkezés szerint a felszámolás 
során ki nem elégített követelés; 

 valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozat tétele  

 

Nincs képviselői reparációra lehetőség! 

 

Tájékoztatási kötelezettség az érintett oldaláról – 3 napon belül 

 

Joghatása: képviselő-testület határozattal a képviselő megbízatását megszünteti  

 



Köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA) 

• A képviselő a megválasztását követő 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét, 
és a képviselői megbízatás időtartama alatt folyamatosan szerepelni az 
adatbázisban. 

• Adatbázisból való törlés önmagában nem méltatlansági ok! 

• A NAV értesíti a testületet, ha az adott önkormányzat esetében valamely érintettet 
törölte az adatbázisból. 

• Ha a törlés köztartozás miatt történt: 60 nap elteltével ellenőrizni kell, hogy a 
tartozás megszüntetésére 60 napon belül sor került-e. 

• A törlés okának megszüntetését követően az érintettnek újfent kérnie kell az 
adatbázisba való felvételt a NAV-nál. 

• Ha határidőben nem rendezte a tartozást   méltatlansági eljárás 
megindítása 

 



Összeférhetetlenségi eljárás 1. 

• Összeférhetetlenségi ok megszüntetésére rendelkezésre álló idő: 30 nap 
(kivételesen lehet hosszabb, igazolás szükséges) 

• Jogkövetkezmény: összeférhetetlenség kimondása   a képviselői megbízatás 
megszűnésének megállapítása 

 

Általános eljárási szabályok: 

 eljárás kezdeményezése képviselő-testületnél: bármely képviselő indítványa  

 képviselő-testület: kezdeményezést követő 30 napon belül határozattal 
megállapítja az összeférhetetlenségi ok fennállását, és kimondja az 
összeférhetetlenséget;  

 felülvizsgálat: 8 napon belül, törvényszéktől;  

 bíróság: 30 napon belül, nemperes eljárásban dönt;  

 további jogorvoslat, felülvizsgálat: helye nincs  

 



Összeférhetetlenségi eljárás 2. 

Ha a képviselő-testület az összeférhetetlenség kérdésében nem dönt, vagy 
döntése jogszabálysértő: 

 

 kormányhivatal: a törvényszéknél kezdeményezi az összeférhetetlenség 
kimondását;  

 bíróság: 30 nap, nemperes eljárásban dönt;  

 fellebbezés: 8 nap, a képviselő, a kormányhivatal;  

 másodfokú bíróság: 3 nap, nemperes eljárásban dönt;  

 felülvizsgálat: nincs helye  

 

 

A méltatlansági eljárásra egyaránt alkalmazandók az összeférhetetlenségi eljárás 
általános és különös szabályai  

 



A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői 1. 

A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői: elnök, elnökhelyettes 
• társadalmi megbízatás (főállású csak országos önkormányzat esetén lehet) 

• megbízatás keletkezése: elnökké történő megválasztással 

 

Elnök, elnökhelyettes megbízatásának megszűnése: 
o választójog elvesztésével 

o képviselői megbízatás megszűnésével 

o képviselő-testület, közgyűlés feloszlatásával, vagy feloszlásának kimondásával 

o elnöki (elnökhelyettesi) tisztségről történő lemondással (nem jelenti 
automatikusan a képviselőségről való lemondást!) 

o összeférhetetlenség kimondásával 

o méltatlanság megállapításával 

o elnöki, elnökhelyettesi tisztségnek a bíróság által történő megszüntetésével 

o elnök (elnökhelyettes) halálával 

 



A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői 2. 

Az elnök jogköre 

o tagja a képviselő-testületnek, képviseli az önkormányzatot 

o összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését 

o tanácskozási jog – a települési/megyei önkormányzat testületének, bizottságának ülésén 
való részvétel joga 

o kezdeményezési jog – nemzetiséget érintő ügy megtárgyalása, intézkedés kérése 

o felvilágosítás, tájékoztatás kérése nemzetiséget érintő ügyekben 

o ügyviteli közreműködés kérése 

o nemzetiségi önkormányzati bizottság döntését felfüggesztheti 

 

Az elnökhelyettes jogköre 

o elnök helyettesítése, munkájának segítése – az elnök által adott feladatok ellátása 

 

Díjazás – a képviselő-testület döntésétől függően 

 



A nemzetiségi önkormányzat  
gazdasági alapjai 

I. A nemzetiségi önkormányzat vagyona 

II. A nemzetiségi önkormányzat bevételei 

III. A nemzetiségi önkormányzati tisztségviselők, 
tagok díjazása, költségtérítése 

IV. A gazdálkodás és az állami támogatások 
felhasználásának ellenőrzése 

V. Elszámolás a nemzetiségi önkormányzat és a 
képviselő-testület megszűnése esetén 

 

 



I. A nemzetiségi önkormányzat  
vagyona 

A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.  

A nemzetiségi önkormányzat vagyona a rendelkezési jog terjedelme alapján: 

 Üzleti vagyon - közvetetten segíti a közfeladat ellátását 

 Törzsvagyon - közvetlenül segíti a közfeladat ellátását 

– Forgalomképtelen:  

• az állam és a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat 
tulajdonába adott ingatlan, ingatlanrész, 

• a közvetlenül a feladatellátást segítő nem az állam által tulajdonba adott 
ingatlan vagyon, vagyonrész, vagyonértékű jog 

– Korlátozottan forgalomképes:  

• mindazon vagyonrész, amely nem minősül forgalomképtelen törzsvagyonnak 

A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól, elemeiről törvényben vagy a 
nemzetiségi önkormányzati határozatban meghatározott feltételek alapján lehet 
rendelkezni.  

 



II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

Nemzetiségi önkormányzati bevételei különösen:  

a) az állam költségvetési támogatása 

b) egyéb támogatások 

c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek 

d) a vagyonának a hozadéka 

e) az anyaországi és egyéb adományok 

f) az átvett pénzeszközök. 

 



II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

a) Az állam költségvetési támogatása: 

Az állam a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi 
közfeladatok ellátásához a Feladatfinanszírozási rendszer keretében nyújt 
költségvetési támogatást, ún. feladatarányos támogatás formájában.  

 

Feladatarányos támogatás elemei: 

• Működési költségvetési támogatás – a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működési költségvetési támogatására és 
feladatalapú költségvetési támogatására együttesen fordítható – 
feladatarányos támogatás egyharmad része. 

• Feladatalapú költségvetési támogatás -  a feladatarányos támogatás 
kétharmad része. 

 



II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

Működési költségvetési támogatás 
Támogatásra jogosult: 

• a költségvetési év első napján működő és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, vagy 

• a költségvetési évben megalakult és legkésőbb a költségvetési év november 15-éig a 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett és fizetési számlával rendelkező 

helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a képviselő-testület alakuló ülését követő hónap 
első napjától.  
 

Támogatás összege:  

• települési nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott 
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás 
nemzetiségenként összesített adatai 

• területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fővárosban) a támogatási év 
január  1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma 

alapján kerül megállapításra. 

A működési költségvetési támogatás éves összegét a támogató közleményként minden év 
január 31-éig az összkormányzati portálon közzéteszi. (www.kormany.hu)  

 

 

http://www.kormany.gov.hu/
http://www.kormany.gov.hu/
http://www.kormany.gov.hu/
http://www.kormany.gov.hu/
http://www.kormany.gov.hu/


II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

Támogatás felhasználása: 

• A működési költségvetési támogatás a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátása mellett 
a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő működési költségek 
fedezetére is felhasználható. 

• Ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a megszűnését követő hónap első napjától 
nem illeti meg a működési költségvetési támogatás időarányos  része, egyébiránt a 
működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig használható 
fel. 

 

Támogatás év közben alakult önkormányzat esetén: 

• Az újonnan megalakult és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a képviselő-testület megalakulásáról szóló, a megyei 
kormányhivatalok által megküldött értesítés alapján, a támogatóhoz történő 
beérkezésétől számított harminc napon belül kerül sor a működési költségvetési 
támogatás kincstár által történő időarányos folyósítására.  

 



II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

Feladatalapú költségvetési támogatás 

Támogatásra jogosult: 

Az a helyi nemzetiségi önkormányzat, amely 

• a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre 
vonatkozó jegyzőkönyvét és 

• ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt 
képviselő-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 

a megyei kormányhivatal részére legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja.  

 

Támogatás felhasználása: 

• A feladatalapú költségvetési támogatás az Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi 
közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására 
használható fel. Ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a feladatalapú költségvetési 
támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően kötelezettségvállalással nem terhelt 
része már nem illeti meg, egyébiránt a feladatalapú költségvetési támogatás a 
költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel.  

 

 



II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

Ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik 
elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó 
zárszámadást vagy államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a 
részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.  

 

Támogatás összege: 

A beérkezett jegyzőkönyvek értékelése során a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységük 
után pontot kapnak - a nemzetiségi kultúra, anyanyelv és identitás megőrzését nagyobb 
mértékben szolgáló határozatok, illetve az azok megvalósulását alátámasztó dokumentumok 
kiemelt elismerésben, így magasabb pontszámban részesülnek.  
 

A támogatási évben megállapított egy pontszám forintértékét a helyi nemzetiségi 
önkormányzatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett 
nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A 
helyi nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú költségvetési támogatása a pontszám 
forintértékének és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak megállapított pontszám szorzata.  



A pontszám megállapításának 
szempontrendszere  

A nemzetiségi önkormányzat feladatlapú támogatásban való részesedésre vonatkozó 
pontszám megállapításának szempontrendszere: 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2016. évi XC. törvény - 9. sz. melléklete 
alapján 
 

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:  
a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető 
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos 
ügyekben, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében 
folytatott, az anyanyelv használatával a nemzetiségi önkormányzat működési területén 
ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat 
szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok kivételével), továbbá a 
nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez, 
neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítését szolgáló 
döntési, együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos 
tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések  
 
1 döntés: 0-5 pont 
Maximális pontszám: 30 pont 



A pontszám megállapításának 
szempontrendszere  

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok: 
kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolással, 
közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, 
szervezési feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzat működési területén (intézményi 
társulásban résztvevő települési nemzetiségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi 
területe tekintendő működési területnek) a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási 
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések;  
a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású 
(esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, 
médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által helyben működtetett 
közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést, az 
anyaországi kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi 
önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését 
szolgáló képviselő-testületi döntések: 
 
1 döntés: 0-5 pont 
Maximális pontszám: 50 pont 

 

 



A pontszám megállapításának 
szempontrendszere  

3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:  
a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti 
tevékenység támogatását szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok 
megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések,  
társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való 
együttműködést szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról 
szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések, valamint ifjúsági és szociális 
igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében intézményalapítói, továbbá szervezési, 
együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések, nemzetiségi 
közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében: 
 
1 döntés: 0-5 pont 
Maximális pontszám: 20 pont 
ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú költségvetési támogatása a pontszám 
forintértékének és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak megállapított pontszám szorzata.  
 



Észrevétel a feladatalapú támogatás 
pontszámára 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) nemzetiségi önkormányzatonként feladatalapú 
költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat március 16-áig teszi 
közzé honlapján.  
 

Észrevétel a feladatalapú támogatás pontszámára: 
A nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet 
elektronikus úton a   feladatalapu@emmi.gov.hu email címre vagy  
papír alapon az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
  Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya,  
  1387 Bp. Pf. 1467  
postacímre. 
Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő. Az észrevételhez csatolni kell az 
észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat. 
 
Az észrevételt a támogató a beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja és a 
megalapozott észrevételeknek megfelelően a pontszámokat módosítja, a módosított 
támogatási döntését április 15-éig teszi közzé honlapján. 
 
Az EMET a feladatalapú támogatást támogatási előlegként két egyenlő részletben a kincstár 
útján folyósítja, a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. 

  



II. A nemzetiségi önkormányzat 
bevételei 

b) Egyéb bevételek 
 
Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást 
nyújt továbbá  
 

• a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása, a nemzetiségi kulturális 
autonómia körében megvalósuló tevékenységekhez, projektekhez 

 
• államháztartáson belüli és kívüli nemzetiségi szervezetek részére a nemzetiségek 
kulturális autonómiájának fejlesztéséhez. 

 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján folyamatosan közzéteszi az aktuális 
kulturális, oktatási, kulturális autonómiát célzó pályázatok felhívásait, amelyek több 
komponens szerint kiegészítő támogatás forrást nyújtanak a nemzetiségi önkormányzatok 
számára.  (www.emet.gov.hu) 

  

 



III. A nemzetiségi önkormányzati 
tisztségviselők, tagok díjazása, 

költségtérítése 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 
veszélyeztetése nélkül – a képviselő-testület az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, 
valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást állapíthat meg, továbbá indokolt költségét megtérítheti. 

 

Tiszteletdíj mértékének törvényi korlátai: 
Elnök  tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a   max. 38.650 Ft
  mindenkori illetményalap  
 
Elnökhelyettes nem érheti el az elnök részére megállapított   
  összeget 
 
Bizottság elnöke,  nem lehet magasabb az elnök részére megállapított  max. 19 325 Ft 
tagja  tiszteletdíj 50 %-ánál  
 
Képviselő  nem lehet magasabb az elnök részére megállapított  max. 11 595 Ft
  tiszteletdíj 30 %-ánál 
 

 



III. A nemzetiségi önkormányzati 
tisztségviselők, tagok díjazása, 

költségtérítése 

Költségtérítés törvényi korlátai: 

A nemzetiségi önkormányzati képviselőnek  

• a képviselő-testület, közgyűlés képviseletében vagy  

• a képviselő-testület, közgyűlés illetve az elnök megbízásából  

végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 
költségét meg kell téríteni.  

A képviselői költségek kifizetését az elnök engedélyezi. A nemzetiségi önkormányzati 
tisztségviselő, képviselő tiszteletdíja, illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat. 

 

Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíjat, más járandóságot – a költségtérítés kivételével 
– nem vehet fel a nemzetiségi önkormányzat által létrehozott (vagy az önkormányzat 
részvételével működő) bármely szervezetben, valamint olyan szervezetben, amelynek 
tevékenységében tulajdonosként (résztulajdonosként), fenntartóként (részfenntartóként) 
közreműködik. 

 



IV. A gazdálkodás és az állami 
támogatások felhasználásának 

ellenőrzése 
 

A gazdálkodás és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzése 
• pénzügyi bizottság  
• Csongrád Megyei Kormányhivatal  
• Állami Számvevőszék  
 
Pénzügyi bizottság létrehozása csak az országos nemzetiségi önkormányzat esetében 
kötelező, területi illetve települési önkormányzat esetén lehetőség.  
A bizottság feladatai különösen az éves költségvetési tervezetnek, a féléves és éves 
beszámoló tervezetének véleményezése, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és 
értékelése, a pénzügyi döntések megalapozottságának vizsgálata, a pénzügyi jogszabályok és 
belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata 

 

A nemzetiségi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményeiért a központi 
költségvetés nem tartozik felelősséggel, a nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi 
számlát vezet. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, közgyűlés 
a szabályszerűségéért az elnök felel.  

 



V. Elszámolás az önkormányzat és a 
képviselő-testület megszűnése esetén 

Elnök elszámolási kötelezettsége 
Önkormányzat feloszlása/feloszlatása esetén 
Az önkormányzat vagy a képviselő-testület, közgyűlés megbízatásának megszűnésével 
egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik. 
 
Az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami 
támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról 

- az új képviselő-testületnek, közgyűlésnek,  
- ha nem alakul új képviselő-testület, a megyei kormányhivatalnak. 

 
Elnök megbízatásának megszűnése esetén 
elszámolási kötelezettség terheli az elnököt 

- az újonnan megválasztott elnök felé,  
- ha erre nem kerül sor, a képviselő-testület felé. 

A leköszönő elnök a megbízatása megszűnését követő harminc napon belül, tisztségéből 
történő felfüggesztése esetén három napon belül átadja munkakörét az új elnöknek, vagy az 
elnökhelyettesnek, e tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a megyei 
kormányhivatalnak. 
 

 



V. Elszámolás az önkormányzat és a 
képviselő-testület megszűnése esetén 

A leköszönő és az új elnököt (átvevőt) együttműködési kötelezettség terheli  
• a szabályszerű átadás- és átvétel,  
• az ingó és ingatlan vagyon, a pénzeszközök és iratanyag átadásának és átvételének  
• az államháztartás működési rendjére,  
• a helyi önkormányzati iratkezelésre, valamint  
• a polgármesteri munkakör átadására vonatkozó jogszabályok szerinti – 

lebonyolításáért. 
 
Elnök és elnökhelyettes egyidejű hiányában a képviselő-testület, közgyűlés tagjai 
egyetemlegesen felelősek a fentiek teljesítéséért. 
 
A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – ha a nemzetiségi 
önkormányzat volt tisztségviselőjének vagy volt képviselőjének személyes felelőssége nem 
állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest (elnökhelyetteseket) és a volt képviselő-
testületi, közgyűlési tagokat egyetemleges felelősség terheli, ha egyértelműen igazolható, 
hogy a tisztségviselő, a képviselő a jogellenes felhasználást eredményező előterjesztést a 
döntéshozatal során támogatta. 

 



Köszönjük  
a figyelmet! 


