
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 

Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás módosítására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Előterjesztő: Polgármester 

                                                        Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály      

 

Ózd, 2017. szeptember 28. 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok belső kontrollrendszere - Az 

önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 

ellenőrzése - Ózd” címmel vizsgálatot tartott Ózd Város Önkormányzatánál. 

Az ellenőrzés a Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodásokat is vizsgálta, melynek során megállapította, 

hogy a megállapodásokban nem került rögzítésre, hogy a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

ellátásról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Ennek rögzítése az, hogy az 

Áht. 6/C § (2) b) pontja alapján kötelező. 

A javaslatok alapján az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az 

ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz 

kapcsolódó intézkedési tervet készíteni. 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 98/2017. (VI. 22.) 

határozatával fogadta el az intézkedési tervet. A jegyzőre vonatkozó intézkedési 

terv 1.8. pontja alapján a Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodásokat ki kell egészíteni azzal, hogy a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak ellenőrzését a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya látja el. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ózdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását szíveskedjen 

megtárgyalni és a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadni.  



Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (IX. ….) határozata 

Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás módosításáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a határozat 1. melléklete szerint 

módosítja.  

 

2.)  A módosítás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 

 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Ózd  Város Önkormányzata (képviseli: Janiczak 

Dávid polgármester, székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1., bankszámlaszám: 

11734121-15350088-00000000, adószám: 15726487-2-05, KSH statisztikai 

számjel: 15726487-8411-321-05, törzskönyvi azonosító szám: 726489, a 

továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  (képviseli: Váradi 

József elnök, székhely: 3600 Ózd, József Attila út 1., bankszámlaszám 

11734121-15785480-00000000, adószám: 15785480-1-05, KSH statisztikai 

számjel: 15785480-8411-371-05, törzskönyvi azonosító szám: 785480, a 

továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott helyen és időben a 

következő feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy az Együttműködési megállapodás I. 2.2. pontja az 

alábbiakkal egészül ki: 

„ A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos   

ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya 

látja el.”  

 

2. Az Együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései hatályukban 

változatlanul fennmaradnak. 

 

 

 

Ózd, 2017. szeptember……                                       Ózd, 2017. szeptember…… 

 

 

 

 

         Janiczak Dávid                                                       Váradi József 

Ózd Város Önkormányzata                                        Ózdi Roma Nemzetiségi  

            polgármester                                                   Önkormányzat  elnöke 

 

 
 

 

 


