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  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 80. 
§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. A hivatkozott bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzati működés 
feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok – többek között – a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, 
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése. 
 
A Nek. tv. 80. § (2) bekezdése alapján – többek között - a helyiséghasználatra 
megállapodást kell kötni, melyet minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. 
 
A Budapest, IX. ker. Lenhossék u. 24-28. szám alatti épületben kapott elhelyezést a 
Polgármesteri Hivatal néhány irodája, valamint nyár végéig a Dominó Általános Iskola 
használja annak egy részét.  
 
Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzatok - Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot kivéve - részére 2013. január 1-től a Budapest, IX. ker. Lenhossék u. 
24-28. számú épületben biztosítsunk a törvénynek megfelelő helyiséghasználatot. 
 
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az Önkormányzat jelenleg a 
Budapest, IX. ker. Tűzoltó u. 33/a. szám alatt biztosít egy önálló helyiséget. Javaslom, 
hogy ezt a külön helyiséget az általuk képviselt nemzetiség kerület teljes lakosságához 
képest magasabb aránya miatt a továbbiakban is biztosítsuk a részükre. 
 
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Budapest, 2012. május 30. 
 
      Tisztelettel: 
 
        Formanek Gyula s.k. 
           alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  

1) a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok – kivéve a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot - részére a Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. 
szám alatt biztosít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) 
bek. a) pontjának megfelelő helyiséghasználatot 2013. január 1-től, 

2) a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Budapest, IX. kerület, 
Tűzoltó u. 33/A. szám alatt biztosít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (1) bek. a) pontjának megfelelő helyiséghasználatot 2013. január 1-től, 

3) felkéri a polgármestert, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény szerinti megállapodások megkötéséről gondoskodjon az 1) és 2) pontban 
foglaltaknak megfelelően. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 


