§tin/,
Együttműködési megállapodás

rnely létrej ött egyrésnől Nérnetbánya Község Önkormany zaá Képviselő-testiiléte-(székhelye:
8581 Nérnetbánya Fő tet 3. úő§zíE:rlu,15426527-2-19, trlrzskönyvi nyilvantartási szátma 426529,
képviseli Ujvári Szihia polgármester) a tovabbiakban: helyi önkormányza[
rnasiésaől Nérnetbarrya NémétNernzetisegi Önkomnrtyzata KepviselGtestiilete (v&help: 8581
Nérnethánya Fő t€r 3. ado§zámu 15777373-1-19, örzskönyvi nyilvantartasí száma: 77737I képviseli
Dra§koücs BdLíz§ elnök-hdlyettes) a továbbia]óan: nemzetisegi önkormrányzat - felek együttesen:
Szerződő felek között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011- évi _CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Njt.) 80. § (2) bekezdése, valamint az áIlanbaztartásról szőlő 201l. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.; 27. § (2) bekezdése alapján, az aluIírthelyen és időben az atabbi
tartalommal.

,

Szxlzaőfelek jelen megállapodasban rögzítik a nemzetiségi önkormanyzat helyiség hasznáIatával,
a Njt. B0. § (1) bekezdésében meg|tatározott önkormányzati működési feltételek binosításával kapcsolatos f,eladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,jőváhagyásának
eljárási rendjével és a költségvetési gazdáIkodással, az információs és adatszolgáltatási, a
beszámolási kötelezettség teljesítésével,valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a
vagyonkezeléssel ö sszefiiggő szab ély okat.

A megállapodás szabályainak kialakítása az a|ábbijogszabályok íigyelembevéteiéveltörtént:
- anemzetíségekjogairól szóló 201l. évi CLXXIX. törvény (Njt.),
- Magyarország helyi önkormány zatafuől szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az áIlamháztartásrőI szőIő 2011. CXCV. törvény (Át t.),
- az áIíamhántartástől szóló tv. végrehajtásáről szőIő 368|2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Áw.),
- az állanthártarás szervezetei beszrámolási és könywezetési kötelezettségének
saj átosságairól szóló 249 12000 . cf.II. 24.) Korm. rendelet,
- a37012011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről.

l';

Azönkormányzati
1.

2.

működés szemólyi és tárryi feltételeinek biztosítása

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkotmányzat részéreelőzetes egyeáetés alapján
havonta igény szerint, de legalább harminckettő őrában, annak saját székhelyén,
ingyenesen bizíosítjaaz önkorményzati feladat ellátásához sziikséges helyiséghasznáIatot.
A helyiség hasznáIatéltoz kapcsolődő tárgyi infrastruktura és rezsiköltséget a helyi
önkormányzat viseli.

A helyi

önkormányzat Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) tíjánblrtosítja a nemzetiségi önkormtínyzatrészére az önkormiányzati működéshez
sztikséges targyi és szernélyi feltételeket, melynek keretében a Hivatal.el|átja: .-

a) a

-

nemzetiségi- önkormányzat testületi üléseinek elókészítéséverkapcsolatos
feladatokat (meghívók, előterjesaósek, hivatalos levelezés előkészítése,postázása, a
testületi ülések j egyzőkönyveinek elkészítése,postazása);
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésévelkapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz sziikséges nyilvantartási, sokszorosítási és postazási feladatokat;
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdáIkodásával kapcsolatos nyilvántartási, ir atkeze lé si fel adatokat.

3.

A2.

pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével- a helyi önkormányzat

-

a testületi tagok
viseli,

,
4. A jegyző, vagy annak

- a jegyzővel
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azonos képesítésielőírásoknak megfelelő megbízottja a

önkormányzat megbízásából és képviseletébenrészt vesz
önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel:

helyi

a

nemzetiségi

ifil.

A nemzetiségi önkorm ányzatköltségvetési határozatának előkészítése,
úartalma, határideiie

1.

A

jegyző, vagy az áItala megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat

költségvetési haározatának előkészítéséhezsziikséges adatokat törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően
nernzetiségi önkormanyzat elnökével.

a

költségvetési

- közli a

helyi

2. Altelyi nernzetiségi önkormanyzat elemi költségvetésihatározatának szerkezetére az 1$t.
23.§-ábanés az Ávr24. és26-28. §-aiban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

3.

Anemzetiségi önkorményzatköltségvetósihatározaténaktartalmaznia
kell:
a) anemzetiségi önkorrnányzatbevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csopol, tok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban;
b) a,nemzetiségi önkorrnányzat működési, fenntartási kiadási előkányzatai költségvetési
szervenként,kiemeltelőirényzatonkéntrészlétez-lei
c) a költségvetési egyenleg összegét;
d) a költségvetési hirány belső finanszírozására szolgáló előző évekpénzmaradványának,
vállalkozási maradványának összegét;
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső ftnanszírozásáravagy a költségvetési többlet
felhasznélásara szolgáló finanszírozásí célípénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban;
í) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításáltoz aMagyarorsaág
gazdasági stabilitásaról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat sziikségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek v árhatő e gyüttes összegével e gyütt;
g)
a finanszíro zásí célű pétlzngyí műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
' h) amennyiben
a nemzetiségi önkormanyzat irányíáila alá tartozik költségvetési szery
akkor annak a bevételi és kiadási előírányzaíait, engedélyezett létszámát is.

4. A Hivatal által elkészített költségvetési előterjesáést és a ltatározat
nemzetiségi önkormányzat

elnöke terjesái a nemzetiségi önkormányzat

tervezetét, a
képviselő-testiilete

elé.

5.

Az elnök a

költségvetési hatarozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyujüa be a képviselő-testületrrek.

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előírányzatán felül többletbevételt ér el,

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain beltil átcsoportosítást hajt végre, alÁoz
mó do sítj a a kö ltsé gveté sről szőlő határ ozatáí.

,

A

'Ftrivatal

az
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Í$t. 27. § (2)

bekezdése szefint ellátja a helyi nemzetiséli önkormányzat
bevéteteivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdáIkodási, ellenőrzési, finanszítozási,
aőatszol,gáItatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátasával kapcsolatos jogosultságokat
és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabáIyoző belső szabáIyzataíban a helyi
nemzetiségi önkormrányzatra vonatk oző an elkii]önülte n szabály ozza.

V
A költségvetési gazdálkodás rendje

A

nemzetiségi önkorrnányzat gazdáIkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal látja el.
A kötelezettséevállalás

rendi e:

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkonnanyzat feladatainak
ellátása, során fizetési vagy más teljesítésikötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizarőlag az elnök, vagy az áItala felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő j ogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy

a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzatbiáosítja-e a kiadás teljesítésérea fedezetet.
dz 4út.2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előírányzatok és az EU fonásból szétrrnaző pétueszközként nyilvántartott
pénzes,zközök terhére f,rzetési kötelezettség - így különösen a foglalkozáásra iranyuló
jogviszony lótesítésére,szerződés megkötésére, ktiiiségvetésitámogatái biztosításárairan/uló
- vállalásáról szóló, s;zabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak
írásban és az ar::a jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése utan történhet.
Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot el
nem érő kifizetések,jogerős és végrehajtható bírósági,hatősági döntéseken, kötelező előírason
alápuló f,rzetési kötelezettségek, továbbá pénntgyi' szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódó kiadások esetében. A kötelezettségvállalasok teljesítésére(érvényesítés,
utalványozás, teljesítésigazolas)és nyilvantartásara vonatkoző szabályokat fenti esetekben is
alkalmami kell.
1.

Akötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvantartásba vételéről.

2.Anyilvántartásnaktartalmaznikelllegalább:

o
o
o
.
o
o
o
o

3.

A

akötelezettségvallaltásazonosíó szátnéí"

akötelezetségválalas alapjául szolgáló dokumerrtummegnevez*é| jklal§számáteskeltét,
akötelezettségvallalónevet
akötelezett§egvallalás

tálg)Et,

akötelezettségvailalasösszege!
akötelezettségvallalas

évek és előiranyzalok szerinti me gosilása7

akifizetssi határidőket és azokjogostrl§ atr"bvabva

ateuesítái adatokat

kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni,

A

nyilvrántartást a Hivatal költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás nyilvántartó - nyilvántartás adatai alapjan - haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások követkeúében teljes egészében

I

-4lekötésre keriilt.

tlleniegyzés:
1,

átlalás ellenje gyzéséiea Hivatal pénzügyi vezetője,
kötelezettségvállaláil::ii,f'IT;

ennek hiányában a
tartoző köztisztviselő írásban
!1egyző áttal írásban il<ijelölt, a F{ivatal állományába
jósult. A köteleze$ségvállalás pénzügyi ellenjegyzéséte feljogosított személynek a
tretioot tatasban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel,vagy tregalább közópfolai
iskolai végzettséggel és emellett pétuigyi-számviteli képesítésselkell rendelkemie.

A

pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az
ellenjigyzés-tényére-tt.terrOutalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy

z A

aláír ésáv aI kell elvégezri.

3.

A kötelezettségváIlalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az eIlenjegyzést
.megelőzően r,neg

o

o
o

kell győződnte arról, hogy

yagy a megtervea sziikséges szabad előírányzatrendelkezésre a11, illetve a befol1't
zett és varhatóan befolyó bevétel biáosítja afedezetet,
a kifizetés időpontj ában afedezetrendelkezésre á1,
a

kötelezettségvállalás nem sérti a gazdáIkodásra vonatkoző szabá|yokat-

'leirtaknak, az
4. Amennyiben a ,kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben
ellenj egyzésrejogosultnak erről írásban tájékoúatn kell a kötelezettségvállalÓt.
5. Ha a kötelezettséget vállal ó a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az eIkenlegyzéste, az
ellenjegyző köteús az utasításnak eleget tenni és az Ávr.54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljámi.

l. Az

a jegyző áItat megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű
érvényesítést

köztisztviselőj

e végzi.

Ateljesítés igazolás alapjan az érvényesítőnekellenőrizni kell
o azösszegszerúséget,
o afedezet megtétélés aá, hogy
o a megelőző ügymenetben a, t$t;a Korm. rendelet és az á|Iamháztartásí számviteli
korm.rendelet,továbbáeszabályzatelőírásaitbetartották_e.
3. Amennyiben az érvényesítőaz érvényesítéssorán a jogszabályok, illetve a belső
szabáIyzatok megsértéséttapaszta\ja, köteles azt jelezní az utalványozónak. Az
érvén}esítésnem iagadható meg, ha eá követően az utalványoző erre írásban utasítja. A
továb|i eljárási szabályokra az Ávr.54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
4. Az ér-lényesítésnek- az ,,érvényesítve"megjelölésen kívül - tartalmaznia kell

2.

o
.

'5.

Az

amegálapítoüösszeget
az€rvényesítés daturnát és az éwenyesíó aláiásű-

éwényesítésaz utalvánlra kerül rávezetésre.

A teliesítésigazolása:
A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésérejogosult a kötelezettségvállalÓ,
továbbá az álá|aírasban kijelölt személy.
2. Ateljesítés igazolasa a kiadás utalványozasa előtt történik.
1.
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'

3.

Ateljesítés igazolás során ellenőizhető okmanyok alapjan ellenőrimi, igazolni kell

o
o
.

.
4.

A

,

akiadásoktedesítése?rekjo.gossagat,

akiadásokösszegszedísegé|
ellenszolgátatást is magában foglaló kötelezeüségvallalís estében annak te|esítesét

telj esítésigazolás

o
o
o

aszálmlám,,Atdesítést összegszerűsógében is igazolom" szöveg rávezetésével,
a teuesítésigazolásrának dátumával, és
a telj es ítésigazolásra j o gosult személy aláirásáv al történik.

utalványozás:
tr.

A nemzetiségi önkormanyzatnél a kiadás teljesítésének,a bevétel beszedésének, vagy
elszámolásának elrendelésóre (továbbiakban: utalványozásra) l<tzarőIag az elnök, vagy az
áItaIa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak
az érvényesítésután lehet. Pénzügyi teljesítésteaz uta|ványozás után kerülhet sor.
Készpénza hazipénúárból akkor ftzethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a
kifizetés teljesítéséhezszi,ikséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és
szándékát apénzfelvételtlegalább két nappal megelőzően a Hivatal pénzíarifeladatokkal
me gbízott közti sztviselőj ének j elzi.

2. Utalványozni

készpénzesfizetési mód esetén az érvényesítettpértnárbizonylatra

táve2elett, mas e§etben azutalványrendeletre rávezetett írásbéli rendelkezéssel lehet.

3. Akészpétuesfizetési mód kivételével azutalványon fel kell tiintetni:
o az,]íalvány" uót,

.

ur.ároegu"'esiévet,

o aryéfrzáőes akedvezrnérryezeümegnevezese! clmet, barú<szrámlő anakaszalnal.,
. afize€s időpon{eLmadjaíösszege| devizarrernet
o amegterhelendő,jóvráírarrű pendorgalmi szlmlnzanaes megnwezeset
. akötelezettsegvállalasnyilvarrtartrási szírí]éí,
o akeltezest, valamint azvfa\vényoza aláúÁsÉtaz énruryesítést
o A rövidített utalványon - készpénzfizetésimód bizonylaton - az előzőekben
felsoroltak közül a szárirtJla okmányon mar feltiintetett adatokat nem kell
megismételni.

Nem kell kí.ilön utalványomi:

o

a

.
o

okirat, készpétwátutalasalapjan - befolyó, valamint
akHgaz$atísthatósaghatarozaonalapuló bevételbeszedesét,
továbbá afrzÉt§Lszán,llavezet#ve|kapcsol*ospenzí,igri szolgáltáasokkiadásait

o

afedre7Érkezalőíszámlőlól, illetve a fedlezÉú<ezolői srzáínlfua

termékertékesítesből,szolgátatásbol

sokbólnyujtofi

-

szaunla egrszeűsíteft szíűnlL szfrTlar helyefiesíó

azW

foná-

leborryolíksi számlanóltöntenőkinzeüfu,ít,

kfifuő utalas

eseten az építtetői

fedezetbíztosításiszámlárő|történőkifi zetéseket.

4. A

kötelezettségvállaló

és a pénzngyi ellenjegyző ugyanazon

gazdasági esemény

tekintetében ívonos személy nem lehet.

5. Az érvényesítőugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítéstigazolő személlyel.

a

6. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési,utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységéta Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója" vagy maga javara látná el.
7.

A kötelezettségsáIlalásr4 az utalványozásra, apénaigyi ellenjeg,vzésrl, az énényesítésre
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es aláiras mintájaról
nyilvántartástvezet. A nyilvantartás vezetéséértköltségvelési ügyintéző a felelős.
és a teljesítésigazolásra jogosult személyek nevérő I

a

Hivatal

v[
A nemzetiségi önkorm ányzat számlavezetése

1.

A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkorrnányzat íizetésiszfunláját 2013. évig a helyi önkormányzat áItal válasáott
szálnlavezetőnéIvezeti,2}I3.évtőlszabadonválasáhatpéuintézetet.

2.

A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkortnányzat a helyi önkormiányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatarozottak szerint vesá igénybe.
VIt
Varyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendj e

1.

A

Hivatal

a

nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvantartísait
önkormányzat nyilvantartásain belül elkiilönítetten vezeti.

a

helyi

2. Az

államhá^artástőI szóló törvény végrehajtásáról szóló 368l20Il.(XIÍ.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéérta
nernzetiségi önkormányzat tekintetében a képviselő-testületének elnöke a felelős.

Veryes rendelkezések
Aköltségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, hataridők összegzése:
Anemzetiségiönkorményzathatározatbanvéleményezi:
. a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a kö7ponti költségvetésről szóló törvény
haáybalépésétkövető ötvenötödik napi g;
. a helyi önkormanyzat éves zárszámadásáttargyév április 30-ig;
A nemzeti sé gi önkorm ány zat határ ozatot hoz:
. Nemzetiségi önkormányzat költségvetésóről, a központi költségvetésről szóló törvény
hatalybalépésétkövető negyvenötödik napig;
. Nemzeti sé gi önkorm ényzat zár szátmadá.saúl, tílrgy év áprili s 3 0 -i g ;
. Nemzetiségi önkormányzat feléves beszámolój átől,targyév szeptember 15-ig;
. Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előiranyzatainak módosításaről, azonnal;
. Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálataről minden év januar 31-ig.

Dt
zárő rendelkezések
I" Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítésesorán jelen megállapodásban rögzített eljarási rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az egyúttműködés szabályait
kö lc sönö

sen betartj ak.

,
2.

-7-

Szerződ,ő felek jelen rnegállapodást hatarozoít időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásanak idej,ére kötik, évente januar 31. napjáig felülvizsgálják, és sziikség. szerint
módosítjak. Ajegyző a nregállapodásra vonatkoző jogszabályok változása miatti rnódosítások szükségességéta helyi önkormányzatnak.és a nemzetiségi önkormányzatnakjelzi. A
helyi önkonrlényzat és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testtilete a megállapodást
sziik sé g esetén hatér ozatával módosíthatj a.

Némethánya 2018.
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Záradék:

Az

együttműködési megállapodást Németbanya Község Örkornlányzat KepviselGtesti.ilete a
3/2018.(II.1.) számú MÁrozaÉNaJg a Németbanya Német Nemzetisegi Önkorm.ánlzat Képviselőtestületeall20l8.(L25.)szaTrilntkozatéxal jőváhagnr-

