
Előterjesztés ]., melléklete

EGYÜTTMÚXÖOÉSI MEGÁLLAPODÁS

anreli' létrejÖtt egvrészről Órd Város Önkormányzata (képviseli: Janiczak Dávirt
Polgárinester, székhely: 3600 Ózc1, Városház tér 1., baúszánrlaszánr: 11]34121-15350088-
00000000, adószán: 15726487-2-05, KSH statisztikai számjeI: 15726487-8411-32I-05,
törzskönyvi azonosító szám : 7 26489 (a t ov áb biakb an ; Onkornl ányz af),

másrészről az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Yáradi József elnök,
székhelY: 3600 Ózc1, JÓzsef Attila úrt i.. bankszámlaszám 11734121-15785480_00000000,
adószánr: 15785480-1-05. KSH statisztikai szárrrjel: 15785480-8 411-37t-05, törzskönyvi
azonosító szánr: 785480 ( a tol,ábbiakban, Nemzetiségi Ónkornlányzat),

a _tol;ábbiakban együttesen; FeÍek között, az alr:lírott helyen és időben a következő
feltételekke1.

A tremzetiségek.jogairÓl szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapjánFelek
egYÜttniűkÖdésr"ik szabályait az alábbi Eg,v-üttnúiködési Megállapodásban (a továbbiakban;
M e g á I l ap o d á s:) t ö gzittk.

I. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat működéséhez kapcsolódó
tárgyi és személyi feltételek biztosítása,

a műkÖdéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

Az Örrkornrányzat a rendelkezésére álló aril,agi eszközök arányában biztosítja - az éves
ÖnkornránYzati költségrletési rendelet i<eretein belül - a Nemzetiségi önkom ányzat részére a
múkÖdésirez szÜltséges feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
vé grehaj tási fe 1 aclatok e 11 át ás áró 1 az alábbi ak s zeri trt :

1,2.

1.

1.1.

A működés tárgyi feltételeinek biztosítása:

Az Önkormányzaí ingyenesen biztosítja a Nerrrzetiségi Önkormányzat feladatainak
ellátásához szükséges tálgl,i, technikai eszközökkel f-elszerelt. József Attila út i . szám
alatti, 88 m2 alapterr-iietű helyiséget.

Az 1.1. Pontban rneglratározott lrelyiség irrfrastruktúrájához kapcsolódó rezsikc;ltségekés ienrrtaitási költségek fedezetét az Örri<olrrrányzat biztosítja, a Nerrrzetiúgi
Onkormálry zat részérejOuahugyott örr]<ormá nyzaíiköitségvetési tárnogatás útján.

1,3, ,A Nektr' 80,5s (1) bek. g) pontja értelnrében az Ölrkorm ányzaínenr viseli a Nemzetiségi
Onkonrrányzat testl"ileti tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználatábó1 eredő
költSégeket.

)

2.1.

A működés személyi feltételeinek biztosítása:

+ Nenrzetiségi Önkolmányzat képviselő-testületi ülésein Ózd Város
Olr]<onlánYzatána.k Jegyzóje (a tovcibbictkban; Jegllzg), vagy a.jegyzővel azonos



kéPesítési előírásoknak megfelelő megbízottja az Önkormányzat megbizásáből ésképviseletében részt vesz és jelzi, amennyib"n órvénysértést észlel.

A Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkod,ási, finanszírozási, adatszolgáItatási,beszámolási feladatai ellátását, valamint a Nemzetirogi Ónr. irÁ"iŰ^, éveskÖltségvetésével kapcsolatos előterjesztések (különösen: 
. 
kóltségvetési hatarozat ésmódosítása, beszámolŐ, zárszámadás) előkészítését az Ózdi pólgármesteri Hivata1

!éYtigYi Osztéiya (a tovdbbiakban. Pénzügyi osztály) végzi a Nemzetiségi
onkormányzat Elnökével (a továbbiakban. Elnak) együttműködve.

A Nemzetiségi Önkotmányzat gazd,álkod,ásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoportja tátja el.

A Polgármesteri Hivatal osztályal, a Nemzetiségi Önkormanyzat munkáját segítik,
ÜgYkÖrÜkben a Nemzetiségi Önkormányzat KÓpviselő-testüietének előierjesztéseit
előkészítik.

2,5, A Nemzetiségi Önkormányzattaltörténő kapcsolattarlásért felelős személyek:

a) a 2,7, Pontban meghatározott feladat ellátására a Jegyző a polgármesteri Hivatal
dolgozói közül t fő megbízottat jelöl ki,

b) a 2,2, Pontban meghatározott feladatok ellátására a Jegyző a pénzűgyi osztály
dolgozói közül 1 fő megbízottat jelöl ki,

c) a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéshez tartozó
adminisztratív feladatok elléúására a Jegyző a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül1 fő megbízottat jelöl ki. Az előkészítéshez tartoző adminisztratív feladatok
különösen:

ca) meghívók elkészítése" előterjesztések postázása,sokszorosítása
cb) testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése
cc) valamennyi hivatalos 1evelezés előkészítése és postázása
cd) Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása

2,6, A 2,5, Pontban foglalt megbízásokról, illetve a megbízottak személyében bekövetkezett
változásróI a Iegyző 3 napon belül írásban táiékoztátla az Elnököt.

II. Aköltségvetés előkészítése,megalkotása,elfogadása,
a költségvetési előirán y zatok módosítása,

a kÖItségvetésseI Összefüggő adatszolgáltatási köteiezettségek

l, ANemzetiségi ÖnkorÁányzatköltségvetési határozatánakelkészítése

A központi költségvetésről szóló törvény
vonatkozó részletes információk ismeretében
egyeztetést folytat le az Elnökkel.

2.2.

2.3.

2.4.

kihirdetését követően, a költségvetósre
a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozőja

1.1.



I.2. A jegyző a Pénzűgyi Osztály megbízott dolgozőja közreműködésével az Ár,t.
szabáIyainak megfelelően előkésziti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
tervezetét, melyet az Elnök az Áht.-ben meghatározottak szerint nyújt be a Nemzetiségi
Onkormányzat képviselő-testülete részére.

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és önálló hatarozatban
elfogadja költségvetését. A költségvetési határozat az irányadó jogszabálybart
me ghatát o zott szerkezet s zeri nt tar talmazza az el őir ány zatokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésí hatátozatáí az Elnök - annak elfogadását
követő három munkanapon belül- megküldi a Pénzügyi Osztálynak.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségveté sl határozatában megállapított bevételei és
kiadásai egységes rovatrend szerinti további részletezéséről az elemi költségvetést a
Pjnzügyi Osztály készíti el és továbbítja a KGR-K11 rendszerben a Magyar
Allamkincs tfu (a t ov áb b i a kb an ; Kinc s t ár) felé.

Az Önko rm ány zat kö lts é gveté s i rende l ete tartalmazza a Nemzeti s é gi Önkorm ány zatnak
nyírj tott önkormányzati költsé gvetési támo gatás ö s sze gét.

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A Pénzügyi Osztály - többletbevétel, bevételkiesés, kiadási előirényzaton belüli
átcsoportosítás esetén - a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elóirányzatainak
váItoztatására irányuló előteljesztést az Elnök közreműködésével készíti elő,

Az elŐirányzatok módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete -
költségvetési határozatát móclosítő - határozattal dönt. E határozat egy példányát az
Elnök a döntést követő 3 munkanapon belül megküldi a Pénzűgyi Osztály részéte az
elő ir ány zat- ny i 1 v ánt ar1 ás o n tö rlé n ő átv ezeté s c é lj áb ó 1 .

KÖltségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

A Nemzetiségi Önkormán7tzatnak a naptári évről december 3l-i fordulónappal éves
elemi költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag d,őíti formanyomtatványon
és tartalommal, melyet az Allamháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben
meghatározott határidőre a KGR-KI1 rendszeren keresztül kell teljesíteni a Kincstár
felé.

Az eiemt költségvetési beszámoló elkészítéséről és a Kincstárhoz töfténő továbbításáről
a Pénzügyi Osztály gondoskodik.

Az Elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdáIkodásának éves alakulásáról a
zárszámadás keretébeh az Áht-ben meghatározott határidő ig tálékoztatja a Nemzetiségi
Önkormányzat Képvi sel ő-testületét.

A Nemzetiségi Önkormányzattovábbi évközi adatszolgáltatási kötelezettségei:

I.4.

1.5,

1 .3,

2.2.

-).Z.

l,6.

)

2.I.

3.1.

J.J.

3,4.



IdőkÖzi költségvetési jelentés a koltségvetési év első három hónapjáról április 20-áig,
azt kÖvetően havonta, a tfugyhőt követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét
hónapjáró1 a költségvetési évet követő év február 5-éig,

IdőkÖzi mérlegielentés atfugynegyedévet követő hónap 25. napjáíg, a IV, negyedévre
vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő 40. napon belúl, az éveslelentést
az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történő benyújtásának hatáiidejével
egyezően.

uI. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, a
gazdálkodás lebonyolításának rendje

1. Költségvetési határ ozat v égr ehai tása

1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról,
PénzÜgYi gazdálkodása végrehajtása során aPénzúgyi Osztályon keresztül az esedékes
kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzaí forrásai terhére készpénz, valamint átutalás
formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirényzatok, illetve a
N emz eti s é g i O nko rm á ny zat batár o zatainak al apj án.

1.2. A Pénzügyi Osztály látja el a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési szérnla
nYitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi nyilván:rlrtásban szükséges
esetle ges mó dosításá v al, az adó szám i génylésével kapcsolato s teendőket.

1,3. A Nemzetiségi Önkormányzat Számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank Nyrt
Ózdi Fiók, pénzforgalmi számlas záma:| 1] 34121 - 1 5785480-00000000

1,4. Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása a Nemzetiségi önkormányzat -
ténYleges szükségletekhez igazodó - igénye alapján történik. A folyósított támogatás
Összege nem haladhatja meg az önkormányzaíi támogatás időarányos összegét. A
támogatás elsődlegesen a Nemzetiségi Önkormányzaí működési költségeinek fedezetét
biztosítja.

2. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

a) Kötelezettségvdllalds

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében, a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során kötelezettségvállalásra az Elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kÖtelezeltségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre állÓ, fel nem használt előirányzatbiztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
KÖtelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség pénzngyi
ellenj egyzése után törlénhet.

b) Pénzügyi ellenjegyzés

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előtrányzatai terhére törlénő kötelezettségvállalás
esetén annak Pénzügyi ellenjegyzésére a Pénzügyi Osztály vezetője yagy az általa írásban
kijelÖlt, a Polgármesteri Hivatal állományába:rrrtoző köztisztviselo jogosuit.

a)

b)



A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzigyi ellenjegyzést megelőzően meg kel| győződnie arról,
hogy a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre á11, a kifizetés tervezett időpontjában a
pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdáIkodásra vonatkozó
jogszabályokat.

c) Teljesítés igazolás

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások
teljesítés igazolására az Elnök által írásban meghatalmazott személy jogosult.

A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló
kötelezettségvállalás esetében annak telj esítését,

d) Érvényesítés

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségvállalások
érvényesítésére a Pénzügyi Osztály vezetője által írásban kijelölt, a Polgarmesteri Hivatal
állományába tafioző, megfelelő pénzügyi-, számviteli szakmai végzettséggel rendelkező
köztisztviselő j o gosult,

e) Utalvdnyozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére az Elnök, yagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő j ogostrlt.
Utalványozásrakizárólag a teljesités igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést
követően keri.ilhet sor.

3. Összeférhetetlenségi szabályok

3.1, A kötelezettségvállaló és a pénzigyi ellenjegyző Llgyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.

3,2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.

3.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a teljesítés
igazolására irányuló feladatokat nem végezhet az a szemóly, aki ezt a tevékenységét a
Polgári T'örvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javáralátná el.

IV. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1, A Pénzügyi Osztály a'Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti.

2. Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáéfi, a számviteli szabályokkal és
a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Polgármesteri Hivatal és a
N emzetiségi Önkormá ny zaí együttesen felei.



1.

2.

a
J.

4.

v. zárő rend,elkezések

Az egYÜttműkÖdési megállapodást évente január 31-ig (általános vagy időközi választás
esetén az alakulő ülést követő harminc napon belül) felül kell vizsgáIiÍ.

Az egYÜttműködési megállapodásban foglaltak a megállap odás aláírásrának napján lépnek
hatályba.

Az egYÜttműködési megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ózd
Város OnkormányzataKépviselő-testületének 512014. (rr, r: l iatarozátával jőváhagyott
együttmitködési me gállapodás,

Az egYÜttműködési megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben me gegyezőt j óváhagyó |ag írták alá.

Ózd,2014. december 19.

Ozd Város
Önkormány zata r észér ől:

Ozdi Roma
Nemzetiségi Önkormán y zat részéről:

elnök
Janiczak Dáv


