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1. sz. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a Budakalász Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) (

2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán László polgármester),

másrészről a Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat)

(képviseli: Tóthné Kurtz Katalin elnök) között az alábbiak szerint:

Jelen megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 66 §-a, 68.§-ának (3) bekezdésének végrehajtására kötik.

Szerződő felek jelen Megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának
eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a
nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

A Megállapodás szabályainak kialakítása
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény
 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
 az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.)

kormányrendelet, 
 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször

módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet
figyelembevételével történt.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat között az
együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztás és a
felelősség rendszerét.

A megállapodás kiterjed 
 a költségvetés jóváhagyásának eljárási rendjére,
 a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
 a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére,
 a vagyontárgyak kezelésének rendjére,
 a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére,
 a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére.
 a kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására

A megállapodás kiterjed továbbá az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje



a./ A költségvetés előkészítése a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban Polgármesteri Hivatal) feladata, amelyért a Jegyző a felelős. A Polgármesteri
Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendőket.

b./ A költségvetés előkészítési munkálataiban a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke vesz részt.

c./ A Jegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelettervezetet a
Polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek. A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a
költségvetési határozat tervezetét benyújtja a Kisebbségi Önkormányzat testületének.

1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

a/ A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Jegyző a Kisebbségi Önkormányzat Elnökével
áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az
egyeztetést november 15.-ig kell lefolytatni. A Kisebbségi önkormányzat véleményét a
koncepciótervezethez csatolni kell.

    A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester november 30.-ig (az
általános választások évében december 15-ig) benyújtja az Önkormányzat Képviselő
testületének.

b./ A Jegyző az Önkormányzat elfogadott koncepciójáról és a költségvetési törvénynek a Kisebbségi
Önkormányzatokra vonatkozó részéről tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét minden
év február 1-jéig.

c./ A Jegyző segítséget nyújt a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a költségvetési
határozat-tervezet jogszabályoknak megfelelő összeállításában.

d/ A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, amelyben meghatározásra kerülnek a működési és
felhalmozási célú bevételek és kiadások, a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt, legkésőbb adott év február 6-ig. A Kisebbségi
Önkormányzat elnöke a határozatról szóló kivonatot haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül
eljuttatja Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének.

e./ Budakalász Város Önkormányzat költségvetési rendelettervezetét a Polgármester nyújtja be a
képviselő-testülethez február 15-ig, ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben
kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 nap (amennyiben a
költségvetési törvény másként nem rendelkezik). A rendelettervezetbe a Kisebbségi
Önkormányzat előirányzati adatait a Jegyző építi be a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési
határozata alapján.

f./ Budakalász Város Önkormányzat rendeletében dönt a saját költségvetéséről, és tudomásul veszi a
Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, mely a Budakalász Város Önkormányzat
költségvetésébe változatlan formában, elkülönítetten épül be.

g./ Budakalász Város Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.



h./ Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért
Budakalász Város Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

a./  A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését testületi döntéssel – költségvetési határozatával –
módosíthatja, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve
kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást kíván végrehajtani.

b./  A Kisebbségi Önkormányzat képviselő testülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési
beszámoló felügyeleti szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról. A
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a döntésről szóló határozat kivonatát a Jegyző tájékoztatása
szerinti időpontig (mely igazodik a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testületének
költségvetési rendeletének módosítási idejéhez) eljuttatja a Polgármesternek.

c./  A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának módosításai Budakalász Város
Önkormányzat költségvetési rendeletén átvezetendők.

1.3. Költségvetési információ

A testületek által jóváhagyott éves költségvetésről a Pénzügyminisztérium által kiadott
nyomtatvány-garnitúra felhasználásával - az államháztartás pénzügyi információs rendszere
keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.

a/ A Polgármesteri Hivatal elkészíti – a vonatkozó kormányrendelet és PM Tájékoztató alapján - a
nyomtatványgarnitúrák felhasználásával az önkormányzat költségvetéséről a költségvetési
információt, amely a Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is tartalmazza.

b./ A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában,
a vonatkozó részadatok elkészítésével (a nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjai).

c./ A Polgármesteri Hivatal az a./ pont szerint összeállított költségvetési információt az
önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30
napon belül benyújtja a Kincstár Területi Igazgatóságához.

2. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

A Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya (továbbiakban Pénzügyi Osztály). A Pénzügyi Osztály a Kisebbségi
Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a
költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási
feladatait.

A gazdálkodás folyamatában a feladatok meghatározott sorrendje:
1. kötelezettség vállalás ellenjegyzése
2. kötelezettség vállalás
3. a kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése
4. érvényesítés
5. utalványozás ellenjegyzése
6. utalványozás
7. pénzügyi teljesítés



2.1. Kötelezettségvállalás rendje

a./ A Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési
kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
jogosult, összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért maga vállalja a felelősséget.

b./ Kötelezettségvállalás előtt – a kötelezettséget vállalónak - meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló (fel nem használt) előirányzat biztosítja – e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

c./  Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése után történhet.

d./ Kötelezettségvállalás – kiadás- (és bizonylata) pl.
- megrendelés
- szállítási, vállalkozási szerződés
- támogatási, együttműködési megállapodás, szerződés
- alkalmazási okirat, megbízási szerződés
e./ Követelés –bevétel- előírás (és bizonylata) pl.
- támogatási pályázat, szerződés, megállapodás
- költségvetésben nem tervezett egyéb, saját bevétel beszedésére tett intézkedés

A kötelezettségvállalás egy példányát át kell adni a Pénzügyi Osztálynak.

2.2. Érvényesítés

a. / Az érvényesítés feladatát a Pénzügyi Osztály, ezen belül az ügyrendben, illetőleg munkaköri
leírásban e feladattal felhatalmazott pénzügyi – számviteli szakképesítéssel rendelkező személy
végzi

b. / Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek
beszedésének jogosságát

 kötelezettségvállalás alapján megtörténhet – e a teljesítés,
 a megrendelt szolgáltatást elvégezték–e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 a számlázás megfelelő–e, az szabályszerű–e és számszakilag megfelelő–e,
 a fedezet rendelkezésre áll–e.

c. / Az érvényesítés a b/. pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az
okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni.

 A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó
főkönyvi számlaszámot.

A bizonylatokat magyar nyelven kell kiállítani, amennyiben nem magyar nyelven készült,
hitelesített fordítást kell készíteni (a hitelesítő lehet a kisebbségi önkormányzat bármely tagja is). A
bizonylatoknak alakilag és tartalmilag meg kell felelni a hatályos magyar jogszabályoknak.

A befogadott és a kibocsátott számla, számlát helyettesítő okmány, nyugta alakilag és tartalmilag is
meg kell feleljen a hatályos általános forgalmi adó törvényben foglaltaknak.

A kiadási számlákat az utalványozást végző ellátja a „Szükségességét igazolom” kifejezéssel,
aláírással, dátummal.
A nem megfelelő bizonylatokat a Pénzügyi Osztály nem fogadja és nem számolja el.

2.3. Utalványozás



a. / A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadásainak, a bevételei beszedésének
elrendelésére (a továbbiakban utalványozás) a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult,
összeghatárra tekintet nélkül.

b. / Az utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás írásbeli
rendelkezés.

c. / A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után, az érvényesítés és az utalványozás
ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

2.4. Ellenjegyzés

a. / A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Jegyző felhatalmazásával a
Pénzügyi Osztály jogosult. Az ellenjegyzést a Kisebbségi Önkormányzat megbízása alapján
a Kisebbségi önkormányzat testületének tagjai is végezhetik. 

b. / Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás
és utalványozás megfelel–e a jogszabályi előírásoknak és biztosított–e a fedezet.

c. / Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a
b./ pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Kisebbségi
Önkormányzat Elnökének figyelmét.

Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve
önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra
rávezeti, hogy „ az ellenjegyzés utasításra történt „. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a
Kisebbségi Önkormányzat testületét 8 napon belül tájékoztatnia kell.

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem
végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja), vagy a maga javára
látná el.

2.5. Elszámolás a gazdálkodás lebonyolításában

1. A kiadások és bevételek elszámolása
a) Banki be- és kifizetések, átutalások
A bankszámla kivonatokat a Pénzügyi Osztály kapja, feldolgozza és megőrzi.
A kisebbségi önkormányzat banki úton teljesítendő kifizetéseihez a megfelelő bizonylatot
utalványozva kell a Pénzügyi Osztályra átadni érvényesítésre. Az osztály munkatársai az
érvényesítést követően a banki terminálba rögzítik az átutalandó bizonylatokat, majd ezt követően a
Kisebbségi Önkormányzat által felhatalmazott banki aláírók a terminálon keresztül elindítják az
átutalást.

Jelen szerződés aláírásával a Kisebbségi Önkormányzat kifejezetten kijelenti, hogy banki átutalást
nem kezdeményez közvetlenül a számlavezető pénzintézetnél, azt minden esetben a Pénzügyi Osztály
bevonásával, a megfelelően kiállított bizonylatok leadásával indítja.

Kérésre a bevétel bankszámlára történő megérkezéséről a Pénzügyi Osztály tájékoztatást ad.
A banki úton érkező bevétel bizonylatát a havi elszámoláskor kell átadni.
b) Készpénzes be- és kifizetések



A Kisebbségi Önkormányzat Házipénztárát a Pénzügyi Osztály kezeli. Készpénzes be- és
kifizetéseket megfelelően érvényesített, ellenjegyzett és utalványozott bizonylatok megléte
esetén teljesít a Pénzügyi Osztály. A teljesített be- és kifizetésekről kiállítja a bevételi és kiadási
pénztárbizonylatokat.

A készpénzfelvétel módja:
 A felvenni kívánt összegről a Kisebbségi Önkormányzat banki készpénzfelvételi

utalványt juttat el a Pénzügyi Osztályra, aki továbbítja azt a számlavezető
pénzintézetnek.

 A megadott összeg kiszállítását követően a Pénzügyi Osztály bevételezi azt a
Kisebbségi Önkormányzat házipénztárába, ezt követően a készpénz felvehető onnan.

 A felvett előlegekkel a felvételt követő 30 napon belül, év végén december 20.-ig el
kell számolni a Pénzügyi Osztályon, a fel nem használt összeget a Pénztáros bevételezi
a házipénztárba.

A készpénzes befizetés módja:
 A befizetéseket a Pénzügyi Osztály házipénztárába kell teljesíteni.
 A házipénztár bevételeit, a fel nem használt előlegekkel egyetemben a Pénzügyi

Osztály pénztárosa befizeti a Kisebbségi Önkormányzat bankszámlájára.
 Amennyiben azonos jogcímen több bizonylat alapján fizet be a házipénztárba a

Kisebbségi Önkormányzat, a bevételezéshez szükséges erről egy részletező bizonylat
kiállítása

c) Pénzmaradvány felhasználása:
Az előző évi pénzmaradvány terhére történő kifizetésekhez (akár banki, akár készpénzes)
mellékelni kell a pénzmaradvány felhasználásáról szóló testületi határozatot és a tételek felsorolását.
Célszerű az elszámolásokon a kötelezettségvállalás szempontjából összetartozó bizonylatokat
csoportosítani.
A Pénzügyi Osztály ellenőrzésre átveszi az elszámolásokat. A pénzügyi és számviteli szabályoknak
megfelelő bizonylatokról átvételi elismervényt készít és a tárgyhavi könyvelésben feldolgozza, a
nem megfelelő elszámolást visszajuttatja a kisebbségi önkormányzat részére. 

1. Bevételekkel kapcsolatos bizonylatok:
Az állami és az önkormányzati támogatáson kívül realizált bevételek bizonylatai lehetnek:
a) támogatási szerződés (más, állami v. nem állami szervezettől kapott támogatáshoz)
b) értesítés pályázat elnyeréséről
c) szabályos számla (tanfolyami díj, rendezvény belépési díj, stb.)
d) banki készpénz befizetés bizonylata
e) bevételi pénztárbizonylat

2. Kiadásokkal kapcsolatos bizonylatok:
a) számla
b) támogatási szerződés
c) személyi juttatások kifizetésének bizonylatai
d) szabályos számla
e) belföldi vagy külföldi kiküldetési rendelvény
f) útnyilvántartás
g) átvételi elismervény
h) kiadási pénztárbizonylat

Az átvételi elismervény a támogatási szerződésnek készpénzes kifizetés esetén kötelező melléklete.



Személyi jellegű juttatások kifizetésének bizonylatai:
 1. alkalmazási okirat, megbízási szerződés (a teljesítés igazolásával)
 2. intézkedés a megbízási díj vagy a képviselői tiszteletdíjak kifizetéséhez
 3. nyilatkozat az adóelőleg és a járulékok megállapításához
 4. igazolás az egészségügyi hozzájárulás fizetéséről
 5. bankszámlaszám vagy lakcím közlése a kifizetéshez

Személyi juttatások számfejtése csak nyilatkozat, és azonosító adatok közlése alapján történhet
A személyi jellegű kifizetéseket csak és kizárólag a bruttó összeg megadásával lehet számfejteni.
Kifizetés csak a számfejtés bizonylata alapján történhet.
Az intézkedés átvétele után a Pénzügyi Osztály 3 munkanapon belül (zárási időszak kivételével)
elvégzi a számfejtést és értesíti a Kisebbségi önkormányzatot.

3. Pénzellátás, bankszámlarend

c. /.3 Pénzellátás

a) A Kisebbségi Önkormányzatot megillető - az éves költségvetési törvényben
meghatározott - éves előirányzat két egyenlő részben, a költségvetési törvény előírásai
szerint kerül átutalásra a gazdálkodást lebonyolító Budakalász Város Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára.
A Budakalász Város Önkormányzat ezt követően 8 napon belül átutalja az állami
támogatást a kisebbségi önkormányzat számlájára. A Polgármesteri Hivatal
gondoskodik az előirányzat elkülönített kezeléséről.

b) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a Kisebbségi Önkormányzat számára olyan
analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat – felhasználás
figyelemmel kisérését. 

c) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a kisebbségi önkormányzat által leadott és
elszámolt számlákat a leadást követő hó 15-ig lekönyveli és tájékoztatja a kisebbségi
önkormányzat elnökét. Számla leadására csak az elnök vagy annak meghatalmazottja
jogosult.

3.2. Bankszámlarend

a) A gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Kisebbségi Önkormányzat a részére
megnyitott alszámlán bonyolítja, amelyet a Pénzügyi Osztály kezel. Az alszámla feletti
rendelkezési jog a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt -
a banki aláírás – bejelentés szerint - illeti meg.
A Kisebbségi Önkormányzat a bankszámlájába való betekintési jogot – illetve a személyi
kifizetések vonatkozásában incassó jogot - biztosít a Pénzügyi Osztálynak. 

b) A Pénzügyi Osztály biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a
Kisebbségi Önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra
kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételeit.

4. A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok

a) A Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Pénzügyi Osztály vezeti,
mely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.



A szükséges információkat, a dokumentációkat a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b) A Kisebbségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás, a Kisebbségi Önkormányzat
határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással – értékesítés és beszerzés -
összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 2. pontban
foglaltak szerint bonyolódik.

c) A leltározás megszervezése a Pénzügyi Osztály feladata, amelyben közreműködik a
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke.

5. Beszámolás, információszolgáltatás

5.1. Költségvetési  beszámoló

a) Az éves költségvetési beszámoló - a zárszámadás előterjesztés - elkészítéséhez az adatokat a
Pénzügyi Osztály a tárgyévet követő év január 31. – ig, a féléves beszámoló adatait július
15. – ig adja át a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének.

b) A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában, a
vonatkozó részadatok elkészítésével, (a nyomtatványgarnitúra meghatározott  űrlapjai )

c) A Polgármesteri Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó éves és féléves
költségvetési beszámolóit a beszámoló elkészítését követő 8 munkanapon belül megküldi a
Kincstár Területi Igazgatóságához.

d) A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a költségvetési évet követő 3 hónapon belül
tájékoztatja testületének tagjait a költségvetési év bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről.
A Kisebbségi Önkormányzat kérésére a Budakalász Város Önkormányzat Jegyzője
előkészíti a határozat-tervezetet. A Kisebbségi Önkormányzat határozatban fogadja el az
éves beszámolót, melyet a Kisebbségi Önkormányzat elnöke a határozat elfogadását
követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttat a Budakalász Város
Önkormányzat Polgármesterének.

e) A Jegyző által elkészített Budakalász Város Önkormányzat zárszámadási rendelet tervezetét
a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.
A rendelettervezetbe a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámoló adatait a
Budakalász Város Önkormányzat Jegyzője építi be a Kisebbségi Önkormányzat határozata
alapján.

f)  Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.–ig,
a háromnegyed éves helyzetről november 30.–ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a tájékoztatók elkészítésében.

5.2 Évközi egyéb információk

a) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől
függően a Polgármesteri Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke.

b) A költségvetés bevételeinek és kiadásának alakulásáról havonta – a havi zárás után – a
Pénzügyi Osztály szolgáltat adatot a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke részére.

6. Belső  ellenőrzés

a) A Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése - a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként - a függetlenített belső ellenőrzés feladatát
képezi.



b) A belső ellenőrzés a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
megállapításainak realizálása a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének feladata, aki a
Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

c) A Kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának hatékonysági és gazdaságossági vizsgálatára
csak az Állami Számvevőszék jogosult. 

7. Működési feltételek

a) Budakalász Város Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok részére évente egy
alkalommal a Közmeghallgatás rendezésére ingyenesen egy helységet biztosít igény szerint. 

b) Budakalász Város Önkormányzat a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete és
bizottságai részére üléseik időtartamára alkalmas helyiséget biztosít, amennyiben azt a
kisebbségi önkormányzat igényli. A helyiségigény a Jegyzői Titkárságon jelenthető be.

c) Budakalász Város Önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzat testületi
működésének adminisztrációját. Ezen belül a következő feladatokat látja el:

 segítségnyújtás a jegyzőkönyv elkészítésében;
 15 napon belül a jegyzőkönyv másolatának megküldése a Pest Megyei
Kormányhivatalnak törvényességi felülvizsgálatra;
 segítségnyújtás a kisebbségek munkájához szükséges gépírási és fénymásolási
feladatokban;
 a kisebbségi önkormányzat munkájához szükséges jogszabályok és szakirodalom
rendelkezésre bocsátása;  
 a kisebbségi önkormányzatok és az Önkormányzat nemzetiségek helyzetének
javítására irányuló tevékenység szervezése és koordinálása.

A kisebbségi önkormányzat a rendelkezésre álló lehetőségekkel a célhoz kötöttség és a takarékosság
szellemében él.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.

8. Záró rendelkezések

Szerződő felek jelen megállapodást évente január 15. napig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják.

Az Együttműködési Megállapodást Budakalász Város Önkormányzat Képviselő – testülete a
…./2011. (IV. ..) számú határozatával, a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat …./2011
(IV…..)  NNÖ számú határozatával hagyta jóvá.

Budakalász, 2011. április ….

       ………………………………………             …………………………………..
    Budakalász Város Önkormányzat          Német Nemzetiségi Önkormányzat
               polgármestere                                                        elnöke



2. sz. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a Budakalász Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

( 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán László polgármester),

másrészről a Szerb Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat)

(képviseli: Krunity Péter elnök) között az alábbiak szerint:

Jelen megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 66 §-a, 68.§-ának (3) bekezdésének végrehajtására kötik.

Szerződő felek jelen Megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának
eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a
nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

A Megállapodás szabályainak kialakítása
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény
 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
 az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.)

kormányrendelet, 
 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször

módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet
figyelembevételével történt.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat között az
együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztás és a
felelősség rendszerét.

A megállapodás kiterjed 
 a költségvetés jóváhagyásának eljárási rendjére,
 a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
 a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére,
 a vagyontárgyak kezelésének rendjére,
 a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére,
 a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére.
 a kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására

A megállapodás kiterjed továbbá az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje



a/  A költségvetés előkészítése a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban Polgármesteri Hivatal) feladata, amelyért a Jegyző a felelős. A Polgármesteri
Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendőket.

b./ A költségvetés előkészítési munkálataiban a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke vesz részt.

c./ A Jegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelettervezetet a
Polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek. A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a
költségvetési határozat tervezetét benyújtja a Kisebbségi Önkormányzat testületének.

c)4. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

a/ A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Jegyző a Kisebbségi Önkormányzat Elnökével
áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az
egyeztetést november 15.-ig kell lefolytatni. A Kisebbségi önkormányzat véleményét a
koncepciótervezethez csatolni kell.

    A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester november 30.-ig (az
általános választások évében december 15-ig) benyújtja az Önkormányzat Képviselő
testületének.

b./ A Jegyző az Önkormányzat elfogadott koncepciójáról és a költségvetési törvénynek a Kisebbségi
Önkormányzatokra vonatkozó részéről tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét minden
év február 1-jéig.

c./ A Jegyző segítséget nyújt a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a költségvetési
határozat-tervezet jogszabályoknak megfelelő összeállításában.

d/ A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, amelyben meghatározásra kerülnek a működési
és felhalmozási célú bevételek és kiadások, a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt, legkésőbb adott év február 6-ig. A Kisebbségi
Önkormányzat elnöke a határozatról szóló kivonatot haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül
eljuttatja Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének.

e./ Budakalász Város Önkormányzat költségvetési rendelettervezetét a Polgármester nyújtja be a
képviselő-testülethez február 15-ig, ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben
kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 nap (amennyiben a
költségvetési törvény másként nem rendelkezik). A rendelettervezetbe a Kisebbségi
Önkormányzat előirányzati adatait a Jegyző építi be a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési
határozata alapján.

f./ Budakalász Város Önkormányzat rendeletében dönt a saját költségvetéséről, és tudomásul veszi a
Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, mely a Budakalász Város Önkormányzat
költségvetésébe változatlan formában, elkülönítetten épül be.

g./ Budakalász Város Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

h./ Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért
Budakalász Város Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.



c)5. A költségvetési előirányzatok módosítása

a./  A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését testületi döntéssel – költségvetési határozatával –
módosíthatja, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve
kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást kíván végrehajtani.

b./  A Kisebbségi Önkormányzat képviselő testülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési
beszámoló felügyeleti szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról. A
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a döntésről szóló határozat kivonatát a Jegyző tájékoztatása
szerinti időpontig (mely igazodik a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testületének
költségvetési rendeletének módosítási idejéhez) eljuttatja a Polgármesternek.

c./  A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának módosításai Budakalász Város
Önkormányzat költségvetési rendeletén átvezetendők.

1.3. Költségvetési információ

A testületek által jóváhagyott éves költségvetésről a Pénzügyminisztérium által kiadott
nyomtatvány-garnitúra felhasználásával - az államháztartás pénzügyi információs rendszere
keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.

a/ A Polgármesteri Hivatal elkészíti – a vonatkozó kormányrendelet és PM Tájékoztató alapján - a
nyomtatványgarnitúrák felhasználásával az önkormányzat költségvetéséről a költségvetési
információt, amely a Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is tartalmazza.

b./ A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában,
a vonatkozó részadatok elkészítésével (a nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjai).

c./ A Polgármesteri Hivatal az a./ pont szerint összeállított költségvetési információt az
önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30
napon belül benyújtja a Kincstár Területi Igazgatóságához.

2. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

A Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya (továbbiakban Pénzügyi Osztály). A Pénzügyi Osztály a Kisebbségi
Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a
költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási
feladatait.

A gazdálkodás folyamatában a feladatok meghatározott sorrendje:
1. kötelezettség vállalás ellenjegyzése
2. kötelezettség vállalás
3. a kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése
4. érvényesítés
5. utalványozás ellenjegyzése
6. utalványozás
7. pénzügyi teljesítés

2.1. Kötelezettségvállalás rendje



a./ A Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési
kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
jogosult, összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért maga vállalja a felelősséget.

b./ Kötelezettségvállalás előtt – a kötelezettséget vállalónak - meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló (fel nem használt) előirányzat biztosítja – e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

c./  Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése után történhet.

d./ Kötelezettségvállalás – kiadás- (és bizonylata) pl.
- megrendelés
- szállítási, vállalkozási szerződés
- támogatási, együttműködési megállapodás, szerződés
- alkalmazási okirat, megbízási szerződés
e./ Követelés –bevétel- előírás (és bizonylata) pl.
- támogatási pályázat, szerződés, megállapodás
- költségvetésben nem tervezett egyéb, saját bevétel beszedésére tett intézkedés

A kötelezettségvállalás egy példányát át kell adni a Pénzügyi Osztálynak.

2.2. Érvényesítés

a. / Az érvényesítés feladatát a Pénzügyi Osztály, ezen belül az ügyrendben, illetőleg munkaköri
leírásban e feladattal felhatalmazott pénzügyi – számviteli szakképesítéssel rendelkező
személy végzi

b. / Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek
beszedésének jogosságát

 kötelezettségvállalás alapján megtörténhet – e a teljesítés,
 a megrendelt szolgáltatást elvégezték–e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 a számlázás megfelelő–e, az szabályszerű–e és számszakilag megfelelő–e,
 a fedezet rendelkezésre áll–e.

c. / Az érvényesítés a b/. pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az
okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni.
A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó
főkönyvi számlaszámot.

A bizonylatokat magyar nyelven kell kiállítani, amennyiben nem magyar nyelven készült,
hitelesített fordítást kell készíteni (a hitelesítő lehet a kisebbségi önkormányzat bármely tagja is). A
bizonylatoknak alakilag és tartalmilag meg kell felelni a hatályos magyar jogszabályoknak.

A befogadott és a kibocsátott számla, számlát helyettesítő okmány, nyugta alakilag és tartalmilag is
meg kell feleljen a hatályos általános forgalmi adó törvényben foglaltaknak.

A kiadási számlákat az utalványozást végző ellátja a „Szükségességét igazolom” kifejezéssel,
aláírással, dátummal.
A nem megfelelő bizonylatokat a Pénzügyi Osztály nem fogadja és nem számolja el.

2.3. Utalványozás



a. / A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadásainak, a bevételei beszedésének
elrendelésére (a továbbiakban utalványozás) a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult,
összeghatárra tekintet nélkül.

b. / Az utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás írásbeli
rendelkezés.

c. / A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után, az érvényesítés és az utalványozás
ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

2.4. Ellenjegyzés

a. / A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Jegyző felhatalmazásával a
Pénzügyi Osztály jogosult. Az ellenjegyzést a Kisebbségi Önkormányzat megbízása alapján
a Kisebbségi önkormányzat testületének tagjai is végezhetik. 

b. / Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás
és utalványozás megfelel–e a jogszabályi előírásoknak és biztosított–e a fedezet.

c. / Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a
b./ pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Kisebbségi
Önkormányzat Elnökének figyelmét.

Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve
önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra
rávezeti, hogy „ az ellenjegyzés utasításra történt „. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a
Kisebbségi Önkormányzat testületét 8 napon belül tájékoztatnia kell.

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem
végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja), vagy a maga javára
látná el.

2.5. Elszámolás a gazdálkodás lebonyolításában

1. A kiadások és bevételek elszámolása
a) Banki be- és kifizetések, átutalások
A bankszámla kivonatokat a Pénzügyi Osztály kapja, feldolgozza és megőrzi.
A kisebbségi önkormányzat banki úton teljesítendő kifizetéseihez a megfelelő bizonylatot
utalványozva kell a Pénzügyi Osztályra átadni érvényesítésre. Az osztály munkatársai az
érvényesítést követően a banki terminálba rögzítik az átutalandó bizonylatokat, majd ezt követően a
Kisebbségi Önkormányzat által felhatalmazott banki aláírók a terminálon keresztül elindítják az
átutalást.

Jelen szerződés aláírásával a Kisebbségi Önkormányzat kifejezetten kijelenti, hogy banki átutalást
nem kezdeményez közvetlenül a számlavezető pénzintézetnél, azt minden esetben a Pénzügyi Osztály
bevonásával, a megfelelően kiállított bizonylatok leadásával indítja.

Kérésre a bevétel bankszámlára történő megérkezéséről a Pénzügyi Osztály tájékoztatást ad.
A banki úton érkező bevétel bizonylatát a havi elszámoláskor kell átadni.

b) Készpénzes be- és kifizetések



A Kisebbségi Önkormányzat Házipénztárát a Pénzügyi Osztály kezeli. Készpénzes be- és
kifizetéseket megfelelően érvényesített, ellenjegyzett és utalványozott bizonylatok megléte
esetén teljesít a Pénzügyi Osztály. A teljesített be- és kifizetésekről kiállítja a bevételi és kiadási
pénztárbizonylatokat.
A készpénzfelvétel módja:
 A felvenni kívánt összegről a Kisebbségi Önkormányzat banki készpénzfelvételi

utalványt juttat el a Pénzügyi Osztályra, aki továbbítja azt a számlavezető
pénzintézetnek.

 A megadott összeg kiszállítását követően a Pénzügyi Osztály bevételezi azt a
Kisebbségi Önkormányzat házipénztárába, ezt követően a készpénz felvehető onnan.

 A felvett előlegekkel a felvételt követő 30 napon belül, év végén december 20.-ig el
kell számolni a Pénzügyi Osztályon, a fel nem használt összeget a Pénztáros bevételezi
a házipénztárba.

A készpénzes befizetés módja:
 A befizetéseket a Pénzügyi Osztály házipénztárába kell teljesíteni.
 A házipénztár bevételeit, a fel nem használt előlegekkel egyetemben a Pénzügyi

Osztály pénztárosa befizeti a Kisebbségi Önkormányzat bankszámlájára.
 Amennyiben azonos jogcímen több bizonylat alapján fizet be a házipénztárba a

Kisebbségi Önkormányzat, a bevételezéshez szükséges erről egy részletező bizonylat
kiállítása

c) Pénzmaradvány felhasználása:
Az előző évi pénzmaradvány terhére történő kifizetésekhez (akár banki, akár készpénzes)
mellékelni kell a pénzmaradvány felhasználásáról szóló testületi határozatot és a tételek felsorolását.
Célszerű az elszámolásokon a kötelezettségvállalás szempontjából összetartozó bizonylatokat
csoportosítani.
A Pénzügyi Osztály ellenőrzésre átveszi az elszámolásokat. A pénzügyi és számviteli szabályoknak
megfelelő bizonylatokról átvételi elismervényt készít és a tárgyhavi könyvelésben feldolgozza, a
nem megfelelő elszámolást visszajuttatja a kisebbségi önkormányzat részére. 

1. Bevételekkel kapcsolatos bizonylatok:
Az állami és az önkormányzati támogatáson kívül realizált bevételek bizonylatai lehetnek:
a) támogatási szerződés (más, állami v. nem állami szervezettől kapott támogatáshoz)
b) értesítés pályázat elnyeréséről
c) szabályos számla (tanfolyami díj, rendezvény belépési díj, stb.)
d) banki készpénz befizetés bizonylata
e) bevételi pénztárbizonylat

2. Kiadásokkal kapcsolatos bizonylatok:
a) számla
b) támogatási szerződés
c) személyi juttatások kifizetésének bizonylatai
d) szabályos számla
e) belföldi vagy külföldi kiküldetési rendelvény
f) útnyilvántartás
g) átvételi elismervény
h) kiadási pénztárbizonylat

Az átvételi elismervény a támogatási szerződésnek készpénzes kifizetés esetén kötelező melléklete.



Személyi jellegű juttatások kifizetésének bizonylatai:
 1. alkalmazási okirat, megbízási szerződés (a teljesítés igazolásával)
 2. intézkedés a megbízási díj vagy a képviselői tiszteletdíjak kifizetéséhez
 3. nyilatkozat az adóelőleg és a járulékok megállapításához
 4. igazolás az egészségügyi hozzájárulás fizetéséről
 5. bankszámlaszám vagy lakcím közlése a kifizetéshez

Személyi juttatások számfejtése csak nyilatkozat, és azonosító adatok közlése alapján történhet
A személyi jellegű kifizetéseket csak és kizárólag a bruttó összeg megadásával lehet számfejteni.
Kifizetés csak a számfejtés bizonylata alapján történhet.
Az intézkedés átvétele után a Pénzügyi Osztály 3 munkanapon belül (zárási időszak kivételével)
elvégzi a számfejtést és értesíti a Kisebbségi önkormányzatot.

3. Pénzellátás, bankszámlarend

c. /.6 Pénzellátás

a) A Kisebbségi Önkormányzatot megillető - az éves költségvetési törvényben meghatározott -
éves előirányzat két egyenlő részben, a költségvetési törvény előírásai szerint kerül
átutalásra a gazdálkodást lebonyolító Budakalász Város Önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára.
A Budakalász Város Önkormányzat ezt követően 8 napon belül átutalja az állami támogatást
a kisebbségi önkormányzat számlájára. A Polgármesteri Hivatal gondoskodik az előirányzat
elkülönített kezeléséről.

b) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a Kisebbségi Önkormányzat számára olyan
analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat – felhasználás figyelemmel
kisérését. 

c) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a kisebbségi önkormányzat által leadott és
elszámolt számlákat a leadást követő hó 15-ig lekönyveli és tájékoztatja a kisebbségi
önkormányzat elnökét. Számla leadására csak az elnök vagy annak meghatalmazottja
jogosult.

3.2. Bankszámlarend

a) A gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Kisebbségi Önkormányzat a részére
megnyitott alszámlán bonyolítja, amelyet a Pénzügyi Osztály kezel. Az alszámla feletti
rendelkezési jog a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt -
a banki aláírás – bejelentés szerint - illeti meg.

A Kisebbségi Önkormányzat a bankszámlájába való betekintési jogot – illetve a személyi
kifizetések vonatkozásában incassó jogot - biztosít a Pénzügyi Osztálynak. 

b) A Pénzügyi Osztály biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a
Kisebbségi Önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra
kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételeit.

4. A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok

a) A Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Pénzügyi Osztály vezeti,
mely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.



A szükséges információkat, a dokumentációkat a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b) A Kisebbségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás, a Kisebbségi Önkormányzat
határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással – értékesítés és beszerzés -
összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 2. pontban
foglaltak szerint bonyolódik.

c) A leltározás megszervezése a Pénzügyi Osztály feladata, amelyben közreműködik a
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke.

5. Beszámolás, információszolgáltatás

5.1. Költségvetési  beszámoló

a) Az éves költségvetési beszámoló - a zárszámadás előterjesztés - elkészítéséhez az adatokat a
Pénzügyi Osztály a tárgyévet követő év január 31. – ig, a féléves beszámoló adatait július
15. – ig adja át a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének.

b) A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában, a
vonatkozó részadatok elkészítésével, (a nyomtatványgarnitúra meghatározott  űrlapjai )

c) A Polgármesteri Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó éves és féléves
költségvetési beszámolóit a beszámoló elkészítését követő 8 munkanapon belül megküldi a
Kincstár Területi Igazgatóságához.

d) A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a költségvetési évet követő 3 hónapon belül
tájékoztatja testületének tagjait a költségvetési év bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről.
A Kisebbségi Önkormányzat kérésére a Budakalász Város Önkormányzat Jegyzője
előkészíti a határozat-tervezetet. A Kisebbségi Önkormányzat határozatban fogadja el az
éves beszámolót, melyet a Kisebbségi Önkormányzat elnöke a határozat elfogadását
követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttat a Budakalász Város
Önkormányzat Polgármesterének.

e) A Jegyző által elkészített Budakalász Város Önkormányzat zárszámadási rendelet tervezetét
a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.
A rendelettervezetbe a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámoló adatait a
Budakalász Város Önkormányzat Jegyzője építi be a Kisebbségi Önkormányzat határozata
alapján.

f)  Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.–ig,
a háromnegyed éves helyzetről november 30.–ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a tájékoztatók elkészítésében.

5.2 Évközi egyéb információk

a) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől
függően a Polgármesteri Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke.

b) A költségvetés bevételeinek és kiadásának alakulásáról havonta – a havi zárás után – a
Pénzügyi Osztály szolgáltat adatot a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke részére.

6. Belső  ellenőrzés

a) A Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése - a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként - a függetlenített belső ellenőrzés feladatát
képezi.



b) A belső ellenőrzés a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
megállapításainak realizálása a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének feladata, aki a
Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

c) A Kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának hatékonysági és gazdaságossági vizsgálatára
csak az Állami Számvevőszék jogosult. 

7. Működési feltételek

a) Budakalász Város Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok részére évente egy
alkalommal a Közmeghallgatás rendezésére ingyenesen egy helységet biztosít igény szerint. 

b) Budakalász Város Önkormányzat a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete és
bizottságai részére üléseik időtartamára alkalmas helyiséget biztosít, amennyiben azt a
kisebbségi önkormányzat igényli. A helyiségigény a Jegyzői Titkárságon jelenthető be.

c) Budakalász Város Önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzat testületi
működésének adminisztrációját. Ezen belül a következő feladatokat látja el:

 segítségnyújtás a jegyzőkönyv elkészítésében;
 15 napon belül a jegyzőkönyv másolatának megküldése a Regionális
Államigazgatási Hivatalnak törvényességi felülvizsgálatra;
 segítségnyújtás a kisebbségek munkájához szükséges gépírási és fénymásolási
feladatokban;
 a kisebbségi önkormányzat munkájához szükséges jogszabályok és szakirodalom
rendelkezésre bocsátása;  
 a kisebbségi önkormányzatok és az Önkormányzat nemzetiségek helyzetének
javítására irányuló tevékenység szervezése és koordinálása.


A kisebbségi önkormányzat a rendelkezésre álló lehetőségekkel a célhoz kötöttség és a takarékosság
szellemében él.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.

8. Záró rendelkezések

Szerződő felek jelen megállapodást évente január 15. napig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják.

Az Együttműködési Megállapodást Budakalász Város Önkormányzat Képviselő – testülete a
…./2011. (IV. ..) számú határozatával, a Szerb Kisebbségi Önkormányzat …./2011 (IV…..)  SZKÖ
számú határozatával hagyta jóvá.

Budakalász, 2011. április ….

       ………………………………………             …………………………………..
    Budakalász Város Önkormányzat           Szerb Kisebbségi Önkormányzat
               polgármestere                                                         elnöke




