
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

115/2014.{V.29.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
között együttműködési megállapodások megkötéséről szóló 126/2012. (V.31.) számú 

határozat módosításáról 

A Közgyűlés 

1./ 	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok között együttműködési megállapodások megkötéséről szóló 
126/2012. (V.31.) számú határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodásokat az alábbiak szerint módosítja : 

l i a. Az együttm űködési megállapodások az alábbi új 5. ponttal egészül nek ki , egyidejűleg 
az eddigi 5. pont számozása 6. pontra, a 6.pont számozása 7. pontra módosul: 

5. A nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati vagyonnal történő 


vagyongazdálkodása 


5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy 
csökkenés - elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 
nemzetiségi önkormányzatok által elfogadott zárszámadási határozatban kerül 
bemutatásra. 

5.2. Az önkormányzati vagyon leltározása Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala leltározásról és leltárkészítésről szóló szabályzatában 
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. 

5.3. Az önkormányzati vagyontárgyak selejtezését Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala felesleges eszközök hasznosítása és selejtezési szabályzatában 
előírtak szerint kell elvégezni. 

l/b. 	Az együttműködési megállapodások új 6. pontja a.) pontjának második mondata 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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"A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközöket az együttműködési 

megállapodások 1. számú mellékIete szerint üzemeltetésre átadja. 

A nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a használatba adott ingó vagyon 

karbantartásáról, javításáról, az elhasználódott eszköz pótlásáról. Az 

elhasználódott, illetve megsemmisült eszközt azonos funkciójú eszközzel szükséges 

pótolni, melyet a nemzetiségi önkormányzat a beszerzés t követő 30 napon belül 

térítésmentesen átad a helyi önkormányzat részére. 

A nemzetiségi önkormányzat az üzemeltetésre átvett ingó vagyon tárgyakat 

nyilvántart ja. A szerződés fennállása alatt köteles az Önkormányzat által 

meghatározott időpontig a 2000. évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 

4/2013. (/.11). Korm. rendelet előírásai szerint a használatra kapott vagyontárgyak 

leltározását elvégezni és dokumentumait megküldeni a tulajdonos részére. A 

leltározás során felmerülő hiány kivizsgálása, és a felelősség megállapítása a 

nemzetiségi önkormányzat elnökének hatáskörébe tartozik. 

A nemzetiségi önkormányzatnál lévő önkormányzati vagyon leltározásában a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy 
közreműködik. 

A nemzetiségi önkormányzat köteles a rendeltetésszerű használat során 
megrongálódott, további használatra alkalmatlan eszközöket a tulajdonost 
megillető bejelentési kötelezettséggel a Polgármesteri Hivatal ellátási osztályára 
írásban eljuttatni, az eljárás befejezéséig azokat megőrizni. A nemzetiségi 
Önkormányzat selejtezésre javasolt eszközökre - a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testületének véleményét kikérve - a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
tesz javaslatot. 

A nemzetiségi önkormányzat köteles a használatában álló vagyont 

berendezésekkel és felszerelésekkel együtt teljes körű kártérítési felelőssége mellett 

rendeltetésszerűen, a közvagyon t használó személytől elvárható gondossággal, 

hatékonyan, energia- és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági 

előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül 

birtokolni és használni. 

A nemzetiségi önkormányzat köteles az üzemeltetésre átvett ingóságokat a 

jogviszony megszűnésének időpontját követő 8 napon belül előzetesen egyeztetett 

időpontban a tulajdonos önkormányzat részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltetésre 

átadott ingóságok visszaszállításról saját költségén a nemzetiségi önkormányzat 

gondoskodik. Amennyiben az üzemeltető nemzetiségi önkormányzat a 

visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy a tulajdonos önkormányzat 

jogosult az ingóságokat az üzemeltető költségére elszállítani. " 
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l/c. Az együttműködési megállapodások új 6. pontja b.) pontjának helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 

,,A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az a) pontban meghatározott 

ingatlant, valamint az 1. számú melléklet szerint átadott ingóságokat 3. személy 

részére használatba, bérbe nem adhatja, nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. 

l/d. Az együttműködési megállapodások az alábbi új záradékkal egészülnek ki: 

"Az együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 115/2014.(V.29.) számú határozatával, a ... ... . Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő Testülete pedig a .... számú határozatával hagyta jóvá ." 

l/e. Az együttműködési megállapodások egyéb rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 


2./ Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a hét települési nemzetiségi 

önkormányzattal külön-külön megkötendő kiegészített együttműködési megállapodások 

aláírására . 

k.m .f. 

h-
Or. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 


* 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

3./ A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei 
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