
Előterjesztés 1. melléklete

trGYüTTMűrönBsr MEGÁLLAPODÁS

arrrely létrejött egyrészrőI Ózd Város Ölrkornrárr yzata (képviseli: Janiczak l]ávid
poigármester, székileiy: 3600 Ózd, Városház tét, 1., banl<szánrlaszám: tt134121-15350088-
00000000, adószárr-i: 15176481^2-05, KSH statisztikai szárrrjel: l5126487-841 1-321-05,
törzsl<önyvi azonosító szám : 1 26489 . (,a t o y a b b iakb an, Ön konn dnllzaí)

másrészról az Ózdi Nénret Nemzetiségi Ölrkormányzat (képviseli Görrcfalr,i Éva elnök,
széklrely: 3600 Ózcl, Városház tér, 1. bankszánrlaszánt 1l13412.I-15B2lB87-00000000,
adószám; 15827887-1-05, KSH statisztikai sz.áIrle1: ] 58278B7-841l,-371-05, törzskölryvi
azonosító szátrr: 827B83. (a továbbiak,ban. NenlzeIis,égi Önk.ornliul)lzal),

cl toyabbiakban agvüttesen; Felek között, az alulílott }ielyetr és időben a következő fe]tételekkel.

A nernzetiségek jogairól szóló 201], évi CLXXIX, töl\/ény 80. § (2) bekezdése alap_ián Felek
együttrnűködésük szabályait az alábbi Együttrrrúiködési l\4egáIlapodásban (a továbbiakban:
Megállapo dá,s,) rögzítik.

L Áz Ózdi Nérnet Nenrzetiségi Önkormányzat működéséIrez kapcsolócIó
tárgyi és személyi feltételek biztosítása,

a múlrödéssel kapcso latos r,égrelr a.itási í'clad atok ellá tása

Az Ötrkorrn ányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközok arárryábarr biztosítja - az éves
örrkorrrráryzati költsegvetési rerrdelet kereteiti beiLil - a Nenrzetiségi Örrkorrnányzat részére a
rrrűködéshez szükséges íeltételekel. továbbá gorrdoskodik a nrűködéssel l<apcsolatos
végrehaj tási feladatok el l átásáró l az alábbiak s zeri tT t :

1. A működós tárgyi feltóteleinelr biztosítása:

1.1, Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainalr
ellátásához szülrséges tárgl,i, technilr:ri eszközöket azozd, városház tér 1, szárn alatt
- külörr nregállapodásban foglaltak szerirrt.

1.2. A kapcsolódó rezsiköltségek és felrntartási l<öltségek fedezetét az Önkorrrlányzat
biztosítja, a Nemzetiségi Önkorrrrányzat részére jóvál-iagl,gll önkornrátryzati költségvetési
támogatás útján.

1,3. A Nektv. 80.§ (1) bek, g) porrtja éttelrnébelr az Ötrkort,trányzaí trenl viselí aNerrrzetiségi
orrkorn:,_itr),zat testtileti tagjairlal< és tisztségviselőirrek telefonhasználatából eredő
költsé;eket,

Z. A nrűködés személyi feltételeirrek biztosítása:



Z,I. A Nemzetiségi Örrkorrnányzatképrliselő-testüieti Lilésein Ózd Város önkorrrrányzatának
JegYzője (a továbbiakban.: Jegyzó), vagy a jegyzóvel azonos képesítési etőíiásokrrak
nregfelelŐ megbizottia az Önkorrnányzat nregbízásából és képvisáetében részt vesz és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

A Nenrzetiségi Örrkorrnányzat tervezési, gazdáIkodási, finatrszít,ozási, adatszolgáltatási,
beszámolási feladatai ellátását, valanint a Nemzetiségi örrkornrányá éves
kÖltségvetésével kapcsolatos előterjesztések (különösen; költségvetési határozat és
módosítása, beszámoló, zál,sz,ámadás) elókészítését a Polgármesteri Hivatal Pérrz.ügyi
OsztálYa (a továbbiakbaru Pénzügyi Osztály) végzi a Nemzetiségi Örrkorrrrányz_at
Elnökével (a íovábbiakban; Elnök) együttrnűködve.

A Nemzetiségi Örrkormányzat gazclálkodásának ellenórzését a Polgármesteri Hivatal
Belső Ellerrőrzési Csoportia látja el.

A Polgárliresteri Hivatal osztályai a Nenrzetiségi Önkornrárryzat nrunkáját segítik,
ÜgYkÖrÜkben a Nernzetiségi Önkorrrrálryzat Képviselő-testületének elóierjesztéseit
előkészítik.

A Nenrzetiségi Önkormányzaítd, történő kapcsolattaltásért felelős személyek;

a 2.1. Pontban meglratározott feladat e llátására a Jegyző a Polgár,rrresteri Hivatal
nrurrkatársai közül 1 fö rnegbízottat jelöl l<i,

a 2.2. pontban meghatározott feladatok ellátására a Jegyző a Pénztlgyi OszíáIy
nunkatársai közül 1 fő nregbízottat jelöl ki,

a Nemzetiségi Örrkornrátryzat képviselő-testületi üIéseirrek előkészítésh ez tartoző
adminisztratív feladatok ellátására a Jegyző a Polgárrnesteri Hivatal nrunkatársai közül
1 fó megbízottat jelöl ki. Az elókészítésheztartoző adminisztratív feladatok külötröserr:

ca) rneghívók elkészítése, előterj esztések postázása, sokszorosítása
cb) testtileti ülések jegyzőkörryveinek elkészítése
cc) valamenrryi lrivatalos levelezés eiőkészítése és postázása
cd) Nemzetiségi Önkornrányzirt nrűködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása

A2,5, Pontban foglalt megbízásokról, illetve a megbízottak szerrrólyében bekövetkezett
esetleges változásról a Jegyző írásbarr tájékoztatja az E]rrököt.

2,3.

2.4

z,2.

2.6.

2.5.

a)

b)

c)

IL AköItségvetéselőkészítése,megalkotása,elfbgadása,
a költsógvetési előirányzatok módosítása,

a l<öltségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek

l" A Nemzetiségi Önkor mány zat költségvetési hatá rozatán a k elkészítése

l,1. A kÖzporrti koltségvetésr,ó1 szóló törr,ény kiirirdetését követően, a költségvetésre
vonatkozó részietes irrforrnációk ismeretéberr a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozója
egyeztetést folytat le az Elnökkel.



1.2 A jegyző a Pérrzügyi Osztály megbízott dolgozój.a közrernűködésével az Aht,

szaÜál}airrak megfelelően előkészíti a Nemzetiségi Örrkormányzat költségvetósének

tervezetét, rrrelyet az Elnök az Áht,-ben tleglratározottak szerint nyújt be a Nelrrzetiségi

Önkorrrrárr yzat k épvi s e1 ó -testiilete ré szére,

A Nemzetiségi örrkorrnányzat képviselő-testüIete nregtárgyalja, és örrálló határozatban

elfogadja költségvetését, A költségvetési llalározat az irárryadó jogszabálYban

me glr atár o zo t t s zerke zet szer int tar tal m azza az el őit, álty zat o kat.

A Netnzetiségi Önkolmányzat költségvetési lratározatát az Elrrök - annak elfogadását

követó három nrutrkanapon be]ül _ rnegkülcli a pérrzügyi osztályrrak.

A Nemzetiségi Önkor mányzat köItségvetési hatarozatábarr megállapított bevételei és

kiadásai egységes rovatt,end szerinti további részletezeséről az elemi költségvetóst a
pérrzügyi osztály készíti el és továbbítja a KGR-Kl1 rendszerbetr a MagYar
Államkincstál (ct továbbiakban, Kí ncstár) felé.

Az önkormányzal kiiltségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi ÖnkormánYzatnak

riy í{ tott ö nkortnányzati kö ltségveté si tánro gatás ö ssze gé t.

A költségvetési előirányzatok mótlositásának rendje

A pénzügyi Osztály * többletbevétel, bevételkiesés, kiadási elŐiránYzatorr belÜli

átcsoportosítás esetén * a Netrrzetiségi Önkortnányzaí költségvetési előiránYzatainak
változtatására irányuló előte{esztést az Elrrök közreműködésével készíti elÖ.

Az előirányzatok módosításáról a Nernzetiségi Örrkornrányzat KépviselŐ-testiilete -
költségvetés ihatározatátmódosító _ határozattai dönl. Ehatározat egy példárrYát az ElrTÖk

a dör,tést követó 3 nrunkanapon belül niegküidi a Pénzügyi OsztálY részére az

eló irányzat -nyilvárrtarláson törlérrő átv ezetés cé lj áb ó l.

Költsógvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatási köt€lez€ttsógelr teljesítése

A Nemzetiségi Örrkorrnárryzatnak a naptári évról december 31-i fordulónaPPal éves elerrri

költségvetési beszámolót kel1 készítenie a központilag előírt fortrratryonltatvánYon és

tartalomrnal, nrelyet az Államháztartás szárnviteléről szóló konnányrendeletben
meglratározott lratáridőre a KGR-K1 1 rendszerer-r kereszt|il kell teljesíteni a Kincstár Í'elé.

1 .3.

I.4

1,6

2.1.

1.5.

3.2, Az elenri költségvetési beszánro]ók elkészítéséről és a Kirrcstárlroz történő továbbításárÓ1

a Pór:zügyi Osztály gondoskodik.

3.3. Az, Elrrök a Nemzetiségi Önkolnrányzat gazdálkodásának éves alakulásár'ól a

zárszálnadás keretéberr az Áht_ben nreghatározott hatal,idóig tájékoztatja a Nemzetiségi
Örrkormányzat Képvisel ő-testü }etét.

3.4. ANenrzetiségi Örrko.rrnányzattovábbi évközi aclatszolgáltatási kötelezettségei:

2.z.

3.1,



Időközi költségveté_si _ielentós a költségvetési év első lrárom lrónapjáró1 április 20-áig,
azt kóvetőetl lravonta. a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét
lrórrapjáról a költségvetési ér,et l<ör,etó év február 5-éig,

Időközi mér,legielerrtés a táIgylregyedévet követó lrónap 25. napjáig, a iV. negyedévre
vorratkozó gyorsjelerrtést a tárgyrregyedér,et követő 40, naporr belül, az éves jelerrtést az
éves költségvetési beszárnoIó Kirrcstárhoz törtérró benyújtásárrak lratáridejével
egyezően,

III. A Nemzetiségi Onl<ormányzat l<öltségvetésénekvégt,ehajtása, a
gazdálkodás IebonyolításánaI< rendje

1. Költségvetési határozat végrelrajtása

1.1. A Nemzetiségi Önkorrnárryzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról.
Pérrzügyi gazdálkoclása végrelrajtása során a Pérrziigyi OsztáIyon keresztül az esedékes
kifizetéseket a Nemzetiségi Örikorntányzat í'orrásai terlrére készpénz, valamint átutalás
forrnájábarr teljesíti a kciltségve téséberr meghatározott elóirárryzatok, illetve a
N emzeti ségi Örrk ormán \/ zat hatát, oz.atai rrak a1 apj án.

1.2. A Pérrzügyi Osztály láda e l a Nenrzetiségi Önkornr ányzat önálló fizetési számla
nyitásával, tör,zskönyvi rryilvántaltási adatairrak törzskönyvi nyilvántartásban szükséges
esetleges módosításával,, az adószám igényléséve1 kapcsolatos teendöket,

1 .3. A Nernzetiségi Önkorrrr ányzat Szarnlaveze tő pérlzintézetének neve: OTP Bank Nylt Ózdi
Fiók, pénzforgalnri szátnlaszárrn: 1 1 1 3 4 l Z I - 1 5 B27 BB7-00000000

|.4, Az Önkormányzat által aclott tárnogatás fotyósítása a Nemzetiségi Örrkornrányzat -

tényleges szükségleteklrez igazodó - igérrye alapján történik. A folyósított támogatás
összege nem haladhatja meg az önkormányzati tárnogatás időarányos összegét. A
tánrogatás elsődlegesen a Nerrrzetiségi Örrkortnányzat működési koltségeinek fedezetét
biztosítja,

2. A l<öltségvetési gazdálkodás lebonyolitásánalr rendje

a) Kötelezettségvdllalús

A Nenrzetiségi Önkormányzat trevében" a Netrrzetiségi Önkormányzat feladatainak ettátása
(végrehajtása) során kötelezettségvállalásra az Elrrök ya.gy az álta]a írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviseló jogostrlt.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rerrdelkezésre álló, fel rrem lrasznált e\őirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
KötelezettségváIlalás i 00.000 forirrt felett csak írásban és a kötelezettség périzügyi
ellenjegyzése után törlérT het.

a)

b)

P é tt z ii gy í e I I e nj e gy zé s



A Nenrzetiségi Önkormányzat kiadási e\őfuányzatai terhóre történő kötelezettségvállalás
esetén annak pérrzi.igyi ellenjegyzésére a l)énzügyi Osztály vezetője vagy az általa írásbarr
kij elölt, a Pol gárrrresteri Hivatal ál lornáriyába tafi ozó köztisztvi selő j o gosult,
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzűgyi ellerriegyzést rnegelőzően Ineg kell győződnie arról,
hogy a szükséges szabad előirárryzat rendelltezésre á1l, a kifizetés tervezett időpontjábarr a
pérrzi,igyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nenr sérti a gazdálkodásra volratkozó
jogszabályokat,

c) Teljesités igttzolás

A Nerrrzetiségi Önkormányzat kiadási e|őirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások
teljesítés ígazolásara az Elrrök által írásban meglratalrrrazott személy jogosult.

A teljesítés igazoIása során eilenőrizbető okmányok alap.lárr ellenőrizni és igazolrri kell a
kiadások teljesitésérrek jogosságát, összegszelűségét, ellenszolgáltatást is magábarr foglaló
kötelezettségváIlalás esetében antrak telj esítését.

(t) Ervényesítés

A Nenrzetiségi Örrkormányzat kiadási előirányzatai terlrére vállalt köte]ezettségr,állalások
érvényesítésére a Pénzügyi Osztály vezetője által írásban kijelölt, a Polgárnresteri Hivatal
á}lornányába tartoző, nregfeleIő pérrzligyi-, szán"rviteIi szakmai végzettséggel rendeikező
köztisztvisel ó j o gosult.

e) Utalvdttyoxás

A Nenrzetiségi Önkonnényzaílál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszárnoiásának elrendelésére az Elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott netnzetiségi
önkornrárryzati képv iselő j o gosult.
Utalványozásra kizárólag a teljesités igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést
követóerr ker,üllret sot,.

3. Összefórhetetlenségi szabályok

3,1. A kötelezettségvállaló és a pérrzügyi elietrjegyzó ugyanazon gazdasági esemóny
tekintetében azonos szernély nem lehet.

3.2, Az érvényesító ugyanazol,} gazdasági esemény tekirrtetében nem lehet azonos a

kötelezettségvállalásra, utalvárryozásra jogosr,llt és a teljesítést igazoló személl1,g],

3,3. Kötelezettségvállalási, pérlziigyi ellenjegyzési, érvétryesítési, utalr,ányozási és a teljesítés
igazolására irányuló feladatokat rrem végezhet az a szenrély, aki ezt a tevékerrységét a
Polgári Törvénykönyv szet,inti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

Iv. Vagyoni és szárnyiteli rryilvántartás, adatszolgáltatás rendje



l,

2.

A Périzügyi Osztály a Nenrzetiségi Örrkormányzat vagyotri, szánviteii rryilvárrtartásait
elküIönítetterr vezeti.

Az adatszolgáItatás sorárr szolgáltatott adatok valódiságáért, a szátnviteli szabályokkal és
a statisztikai rendszerrel való tarlalmi egyezóségéért a Polgármesteri Hivatal és a
Nemzeti ségi Önkorrnányzat e gyiittesen fe l el.

v. zárő rendelkezéselt

Az együttmtiködési megállapodást évente január 31-ig (általános vagy időközi váIasztás
esetén az alakuló ülést követó lrarnrinc napol] belü1) felül kell vizsgálni.

Az együttműködési megállapodásbarr foglaltak a megállapodás aláírásának rrapjálr lépnek
hatályba.

3. Az rnegáIlapodást felek elolvasás és éttelrnezés utárr, nrint akaratukkal nrinderrben
megegyezőt jóváhagyóiag írták alá.

1.

)

Ózd, 2015. május .4{,..,

Ózd Város
Önkor-márr y zala r é szér őI :

Ózd,, 2t15. május . /.{,.........

Ózdi Német
N enrzeti sé gi Önkorrnárr y zat r észéről:
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