Dunavarsány Város Német Nemzetíségi Onkormányzatának
Szervezeti és Müködési Szabályzata

Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Onkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (továbbiakban: Nektv.) 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Müködési
Szabályzatát az alábbiakban határozza meg:
I. fejezet
Altalános rendelkezések

1. § Anemzetiségi önkonnányzat elnevezése:

Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Onkormányzata
(a továbbiakban: Nemzetiségi Onkormányzat)

2. § A nemzetíségí önkormányzat székhelye:

2336 Dunavarsány, Béke u. 16.

3. § A nemzetiségi önkormányzat bélyegzöje:

"DUNAVARSANY YAROS NEMET
NEMZETJSÉGJ ÖNKORMANYZATA
2336 Dunavarsány, Béke u. 16.,
Adászám: 15797539-2-13" feliratú fejbélyegzö.

A bélyegzö lenyomatátjelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § A NemzetiségÍ Onkormányzat jelképeiröl, alapított kitüntetéseiröl, azok odaítélésének feltételeiröl és
szabályairól,valamint az általaképvíselt nemzetiséghelyi ünnepeirölkülönhatározatokatalkot.
5. § A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét a Nektv., az egyéb jogszabályokban megállapított szabályok,
valamintjelen szabályzat elöírásai alapján végzi.
II. fejezet
A Nemzetíségi Onkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

6. § A Nemzetiségi Onkormányzat jogi személy. A nemzetiségi önkonnányzati feladat- és hatáskörök a
Nemzetiségi Onkormányzat testületét (a továbbiakban: Testület) illetik meg. A Nemzetiségi Onkormányzatot az
elnök képviseli.

7. § (1) A Nemzetiségi Onkormányzat alapvetö feladata a nemzetiség érdekeinek védelme és képviselete a
Nemzetiségi Önkormányzatrészéretörvénybenmagállapított feladat- éshatáskörökgyakorlásával.
(2) A Nemzetiségi Onkormányzat a helyi nemzetíségi közügyekellátása során a törvény által kötelezöen elöírt,
Ílletve önként vállalt feladat- és hatáskörébenjár el.
(3) A Nemzetiségi Onkormányzat kötelezö feladatai különösen:

a) saját kezdeményezésére Dunavarsány Város Onkormányzata által átruházott feladat- és hatáskör
ellátása,

b) sajátkezdeményezéséremás nemzetiségi önkormányzatáltal átruházottfeladat- éshatáskörellátása.
(4) A Nemzetiségi Önkormányzata (3) bekezdésben említett feladatokon kívül - a rendelkezéseire álló források
keretei közÖtt- vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségí oktatás és nevelés, a helyi írott és elektronikus
sajtó, a hagyományápolás és közművelödés területén.

8. § (1) A Testíilet a feladat- és hatáskörét- az át nem ruházhatófeladat- és hatáskörkivételével - az elnökre e
tárgyban hozott határozattal átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlásához a Testület utasítást adhat, és e
hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át.

(2) A Testület hatáskörébölnem ruházhatókát a Nektv. 103. í? (6) ^ekezdésében,a 1 13. §-ában,a 114. §-ábanés
a 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott döntések.

(3) A jelen szabályzatbannem szereplö hatáskörgyakorlásáról, illetve annak átruházásáróla Testillet esetenként
dönt.

III. fejezet
A Testület tagjai, a képviselők jogállása
A Tesliilel

9. § A Testület tagjainak száma 5 fö. A Testület tagjainak névsorát jelen szabályzat 1. számú melléklete
tartalmazza.

A képviselffk

10. § A települési nemzetiségi Önkormányzati képviselök (a továbbiakban: képviselök) jogai és kötelezettségei
azonosak, melyeket a Nektv., valamint az SZMSZ határozza meg.
11. § (1) A képviselö a Nektv-ben foglaltakon túl köteles:

a) írásban vagy szóban elözetesen bejelenteni az elnöknek, ha a Testület ülésén való részvételben
b)

akadályoztatva van,
a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megorizni és

c) egyedi képviseleti megbízása esetén tevékenységéröl beszámolni a Testületnek.
(3) Az a képviselö, aki a szabályszerűen kiküldött meghfvóban megjelölt idöpontban a Testület Uléséről vagy
annak egy részéröl távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távol lévönek
minösül. Az indok alaposságának megítéléséröl szükségesetén a Testület dönt.
Az elnök, elnökhelyettes

12. § (1) A Testület a Nektv. 105. §-a alapján választja meg az elnoköt, illetve az elnökhelyettest.
(2) Az elnök személyérea Testület bánnely tagjajavaslatot tehet.
(3) A Testület elnöke az a képviselö lesz, aki megkapja a megválasztott nemzetiségi képviselök több, mint
felének a szavazatát.

(4) Az elnökhelyettes megválasztása az elnök megválasztására vonatkozó szabályok szerint történik azzal, hogy
személyére az elnök teszjavaslatot.
(5) Az elnök:
a) segíti a képviselök munkáját,

b) összehívja és vezeti a testületi üléseket, gondoskodik a tanácskozás rendjének fenntartásáról,
c)

képviseli a Nemzetiségi Onkormányzatot,

d) aláírja a nemzetiségi önlcormányzatí határozatokat, valamínt a testületi ülésröl készültjegyzökönyveket
a jegyzökönyv-hitelesítövel

együtt,

e) kapcsolatot tart Dunavarsány Város Képviselö-testületével, bizottságainak elnökeível,
polgármesteréveljegyzöjével, nemzetiségi egyesületekkel, más szervezetekkel,
f) szervezi a NemzetiségÍ Önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi
feltételek biztosításáról,

g) gondoskodik Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testületével,
államigazgatási szervekkel és civil szervezödésekkel való együttműködésröl,
h)

valamint

az

dönt átruházott hatáskörben.

(6) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak
j ogosítványaival.
A képvise/ó'h dijazása

13. § (1) A Testület az elnökének, elnökhelyettesének, valamint tagjának a Nektv. 109. §-a alapján tiszteletdijat,
költségtérítést állapíthat meg.

(2) A kötelezettségét nem teljesftő tisztségviselö és képviselo tiszteletdfját és költségtéritését a Testalet részben
vagy egészben megvonhatja. Amennyiben a képviselö újra teljesfti képviselöi kötelezettségét, valamint részt
vesz a Testület munkajában, úgy a tiszteletdíj és költségtérítés újra megállapítható, illetve folyósítható attól az
idöponttólkezdödöen,amikor a munkábanrészt vesz.

Osszeférhetetlenség, méltatíanság, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
14. § (1) Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselö összeférhetetlenségére a Nektv. 106. §-ában, méltatlanságára
a Nektv. 107. §-ában, míg vagyonnyílatkozat-tételi kötelezettségére a Nektv. 103. §ában foglalt szabályok az
írányadóak.
IV. fejezet
A Testtífet muködése
A Testület ülései

15. § A Testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
Alakuíó ülés

16. § A Testület az alakuló üléséta Nektv. 87-88. §-a szerint tartja.
17. § A Testület az általa elfogadott munkaterv szerínt évente négy alkalommal, a munkatervben megjelölt
hónapokban tartja rendes üléseit.

18. § (1) Az elnök köteles rendkívüli ülést összehívni legalább két képviselö

a rendkívüli ülés indokát is

tartalmazó - írásbeli indítványára. Az indítványt az elnöknél kell elöterjeszteni.
(2) Az ehiök - az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül - köteles összehívni a rendkívüli ülést. A
meghívóban meg kelljelölni a rendkívüli ülés összehívásának tervezett napÍrendjét.
(3) Az elnök rendkívülí ülést hívhat össze.
(4) A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehetö fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában
szerepel.
A Testület öss^ehívása

19. § (1) A Testület üléseitaz elnök írásbeli meghívóval hívja össze. Az elnök akadályoztatásaesetén az ülést az
elnökhelyettes hívja össze. Az elnök és az elnökhelyettes egyidejü akadályoztatása esetén az ülést a soron
következö legidösebb képviselö hívja Össze.
(2) A testületí ülés meghívóját
elöterjesztéseket mellékelni kell.

legalább 4 nappal az ülés elött kell kézbesíteni,

melyhez az írásos

(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés idöpontjának, helyszínének, a tervezett napirendí pontok tárgyának
és elöadójának megjelölését.

(4) Rendkívüli ülésreszólómeghívót legalább24 órával az üléselött kell kézbesíteni. Halaszthatatlan esetben az
elnök rövid úton (telefon, futár, távirat) is összehívhatja a rendkívüli ülést.
(5) A Testület ülésére a képviselökön kívül meg kell hívni:
a) akiket a tárgyalt témajellegéböl következöen ajogszabályok alapján kötelezöen meg kell hívni,
b) állandó meghívottként Dunavarsány Város polgármesterét, alpolgánnestereit, valamint a Dunavarsányi
Közös Onkormányzati Hivataljegyzöjét.
(6) A Testület ülésére a Dunavarsány Város közigazgatási területén müködö német nemzetíségi cívil szervezetek
vezetöit meg leheí hívni.
Az üléseknyilvánossága

20. § A Testület ülése a Nektv. 91. § (1) bekezdése alapján - a zárt ülés kívételével - nyilvános. A nyilvános
ülésen bárki részt vehet, de az ülés menetét nem zavarhatja. A hallgatóság tagjának az elnök adja meg a szót.
21. § (1) A Testület zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el a Nektv. 91. § (2)-(5) bekezdésében
meghatározottak szerint.

(2) A zárt ülésen a Nektv. 91. $ (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.
A Testűlet munkaterve

22. § (1) A Testület munkáját éves munkaterv alapján végzÍ.

(2) Az éves munkaterv elökészítéséröl és összeállításáról az elnök - a tárgyévet megelözö év december 31-ig gondoskodik.
(3) Az elnök a munkaterv készítésekorjavaslatot kérhet
a) a Testület tagjaitól,
b) Dunavarsány Város polgármesterétől,
c) Dunavarsány Város KépviselÖ-testülete bizottságainak elnökeitöl,
d) a Dunavarsányi Közös Onkonnányzati Hivataljegyzöjétöl,

e) a DunavarsányVárosterületénmüködönémetnemzetíségi civil szervezödésekvezetöitöl.
(4) A munkaterv tartalmazza
a) a testületi ülések idöpontját,
b) a közmeghallgatás idöpontját,
c) a tervezett és ajogszabályok által kötelezöen elöírt napirendi pontok címét,
d) az elöterjesztö megnevezését.
Interpelláció

23. § (1) A Testület bármely tagja a Nemzetiségi Onkormányzat feladat- és hatáskörébetartozó minden ügyben
az elnökhöz, az elnökhelyetteshez és ajegyzöhöz interpellációt intézhet.

(2) Az interpellációval a Testület csak rendes ülésen foglalkozik. Az interpelláció napirendre tüzésérölaz elnök
gondoskodik.

(3) Az interpellációt legkésöbbaz ülést megelőzöen 5 nappal írásban kell bejelenteni, és lehetöségetkell adni az
ülésen a szóban történö elöadásra.

(4) A szabályszerüen benyújtott interpelláció a napirend része.

(5) Az interpelláció ideje maximum 5 perc, az arra adott válasz, viszontválasz, nyilatkozat idötartama is
maximum 5 perc lehet.

(6) Az interpellációra az ülésen vagy legkésöbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni, és azt e1 kell
juttatni minden képviselöhöz.
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az elfogadásról a Testület vita
nélkül, egyszerü többséggel határoz.

(8) Ha az interpellációra adott választ a Testület sem fogadta el, az mterpellációról és az arra adott válaszról az
jnterpelláló nyilatkozata ismeretében a soron következö testületi ülésen a Testület vita nélkül, egyszerü
többséggel határoz.

(9) Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek megtárgyalásánálaz interpelláló képviselö nincs
jelen, és a megtárgyalás elnapolását nem kérte.

(10) Egyazon kérdésbenújabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról- kétség esetén - a
Testület vita nélkül, egyszerü többséggel határoz.
A képviseló'í kérdés

24. § A képviselö a Testület ülésénaz elnöktöl, az elnökhelyettestöl és a jegyzötöl nemzetiségi önkonnányzati
ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen- vagy legkésöbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell
adni.

Onálló képviseloi mditvány

25. § A Testület bármely tagjának joga van önálló képviselöi indftvány előterjesztésére. Ezt legkésöbb az ülést
megelöző 3 héttel frásban kell elöterjeszteni. Az indftványnak az indokolást is tartalmaznia kell. Az indítványt
legkésöbb a benyújtástól számított 60 napon belül napirendre kell tüzni.
Napirend eÍó'tti felszólalás

26. § (1) Napirend elötti felszólalást elözetes jelentkezés alapján bármelyik képviselö kaphat. Jelentkezni az ülést
Íevezetö elnöknél a rendes vagy rendkívüli testületi ülésmegnyitásáiglehet.
(2) A felszólalás idötartama maximum 5 perc.

(3) A napirend elötti felszólalással érintett személy maximálisan 3 percben reagálhat az elhangzottakra.
Viszontválasznak helye nincs.
Eló'terjesztések
27. § (I) Az elöterjesztés lehet

a) javaslat, mely határozatmeghozatalátigényli,
b)

beszámoló,

c) tájékoztató,mely tudomásulvételt igényel,
(2) Az elöterjesztést az elnöknél írásban kell benyújtani. Az (1) bekezdés c) pontja esetében szóbeli elöterjesztés
is elfogadható.
28. § (1) Előterjesztést tehet
a) a képviselö,

b) DunavarsányVárospolgármestere, alpolgármesterei,
c)

Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivataljegyzöje.

(2) Az írásbeli elöterjesztés tartalmazza:

a) a tárgy meghatározását, az elözmény ismertetését, a tényeket, adatokat, melyek indokolják a
meghozandó döntést, az ügyben meghozott korábbi döntés ismertetését, az elöterjesztést készítő
megnevezését és aláírását.

b) a határozati javaslat tartalmazza a döntésre elökészített javaslat egyértelmű megfogalmazását, a
végrehajtásértfelelös személy megjelölését,a végrehajtáshatáridejét.
(3) Az elöterjesztö az elöterjesztést visszavonhatja a testületi ülésen, de azt a Testület minösi'tett többséggel
napirenden tarthatja.
A Testület tanácskozási rendje

29. § A testületi üléstaz elnök, távollétébenaz elnökhelyettes vezeti.
30. § A Testületí ülés elnöke

a) az ülést megnyitja, vezeti, berekeszti, szünetet rendel el,
b) megállapítja a határozatképességet - majd folyamatosan ellenörzi azt -, számba veszi az elöre
bejelentett ésbejelentés nélkül távollévöket.
Napirend meghatározása

31. § (1) Az elnök a javasolt napirend ismertetésével nyitja meg a tanácskozást. A napirendröl a Testület
egyszerü többséggel határoz.

(2) Minösített többséggel vehetö napirendre a meghívóban nem szereplö elöterjesztés.
Lejárt határidejü határozatok^ tájékffztaíás
a két ülés közötfi eseményekrol

32. § (1) A Testület által hozott határozatok végrehajtásáról az elnök minden rendes testületi ülésen a napirendi
pontok elött írásban köteles beszámolni.

(2) A két rendes testületi ülés közötti eseményekröl az elnök minden rendes testületi ülésen a napirendi pontok
elött tájékoztatja a Testületet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti beszámoló elfogadásáról a Testület egyszerü többséggel határoz.
A viía vezetése

33. § Az elnök a napirendi pontok tárgyalását külön-külön nyitja meg. Az elöterjesztés elöadójához a Testület
tagjaí Íntézhetnek kérdéseket, illetve - ideértve a meghívottakat is - szólhatnak a tárgyhoz. A napirendhez való
felszólalásra az ülés elnöke adja meg a szót. A hozzászólások idötartama maximum 3 perc.
Személyes megszólíttatás

34. § A vitábanelhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselönekjoga van az elnök döntésétöl
függöen a felszólalást követöen nyomban, vagy a napirendi pont lezárása után észrevételt tenni.
Viszontválasznak helye nincs.
A víta lezárása

35. § (1) Ha a napirendhez több hozzászóló nincs, az elnök a vitát lezárja.
(2) A Testület bármely tagj'ajavasolhatja a vita lezárását, melyröl a Testület - vita nélkül - egyszerü többséggel
határoz. A vita lezárása után szót kell adní annak, akÍ

a)

felszólalási szándékát a javaslat elhangzása elött jelezte;

b) a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával
kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni.
36. § (1) Az elöterjesztöt megilleti a zárszójoga.
(2) A Testület a vita lezárása és az esetleges zárszó után szavaz a határozati javaslatról.
A döníéshozatal szabályai

37. § (1) A Testület döntéseit határozati formában hozza. A Testület határozat meghozatalával foglal állást
minden olyan kérdésben, amelyben a Nemzetíségi Onkonnányzatot egyetértési, véleményezésÍ és döntési jog
illeti meg.
(2) A Testület által hozott határozatokat a naptári év elejétöl folyamatos sorszámozással kell ellátni. A határozat
megjelölése tartalmazza a sorszámot, az elfogadás évét, hónapját és napját.
38. § (1) A Testület határozatképességére és határozathozatalára a Nektv. 92. § (1)-(3) bekezdésében foglalt
rendelkezések az irányadóak.
(2) A határozatképtelen testületí ülést 8 napon belül ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására újra össze kell
hívrú. Ismételt határozatképtelenség esetén az elnök a rendkívülí ülés összehívásának szabályai szerint köteles
eljámí.

39. § A Testület döntéshozatalábóltörténökizárásravonatkozó szabályokata Nektv. 94. §-a határozzameg.
Minö'sített többség

40. § Minösített többségszükségesa Nektv. 92. § (4) bekezdésébenmeghatározottügyekeldöntésénkívül
a) a törvényáltal a Nemzetiségi Onkormányzat hatáskörébeutalt választás,kinevezésésmegbízás esetén,
b) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához,
c) a fegyelmi ügyekben hozott döntésekhez,
d) képviselö kizárásához,
e) az elöterjesztés visszavonása esetén annak napirenden tartásához és

f)

a Nektv. 91. § (4) bekezdésszerinti zárt ülésekendeléséhez.
A szavazásmódja

41. § (1) Szavazni személyesen kell, a szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is
lehet.

(2) Nyílt szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévö képviselö a kezét felemeli, név szerinti szavazás esetén
pedig nyilatkozik. Ha szavazatszámláló gép alkalmazásával történik a szavazás, a képviselö a rendelkezésére
bocsátott szavazógépet saját maga müködteti. Titkos szavazás esetén az ülés vagy a szavazás helyszínén jelen
lévö képviselö a szavazólapot saját kezüleg kitölti. Ajelen lévö, de a személyes szavazásban egészségügyi okok
miatt fízikailag akadályoztatott képviselö a szavazáshoz más jelen lévö segítő személy közremüködését is
igénybeveheti, amennyiben erröl a szavazastmegelözöena Testületet tájékoztatja.
(3) A határozati javaslatról a jogszabályokban meghatározott szavazati aránnyal (egyszerü vagy minösített
többséggel) kell szavazni.

(4) A több pontból álló határozatí javaslatról együttesen kell szavazni. NapÍrendi pontonként és képviselönként
egy-egy alkalommal történöindítványra a Testület dönt a legfeljebb pontonkénti szavazásról.Az e kérdésbentett
képviselöiindítványról a Testület felszólalásés vita nélkülegyszerütöbbséggelhatároz.
(5) Az elnök az elöterjesztésben szereplö és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja
szavazásra úgy, hogy elöbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítö indítványokról, majd a módositásokkal,
kiegészítésekkel elöállt teljes határozatí javaslatról dönt a Testület. A módosító javaslat elfogadásához a
jogszabályokban elöírt szavazati arány szükséges.
(6) A szavazásszámszerüeredményénekmegállapítása után az elnökkíhirdeti a határozatot.
Nyílt szavazás

42. § (1) A Testület döntéseita Nektv. 93. § (1) bekezdéseszerint nyílt szavazássalhozza.
(2) A nyilt szavazás a levezetö elnök által elrendeltek szerint kézfelemeléssel vagy szavazatszámláló gép
alkalmazásával vagy név szerint történik.

(3) Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, az elnök köteles a szavazatokat megszámláltatni. Kétség esetén a
szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni.

(4) A szavazatok összeszámlálásaután az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a
tartózkodók számát.

43. § (1) Az elnöknév szerinti szavazástrendel el a Nektv. 93. § (1) bekezdésénekmásodikmondata alapján.
(2) Név szerinti szavazásnálcsak "Ígen" vagy "nem" szavazat lehetséges.
(3) Név szerinti szavazás esetén az elnök ABC-sorrendben felolvassa a képviselök névsorát. A képviselök
"igen"-"nem"

nyilatkozattal

szavaznak.

Az elnök a szavazást a névsoron feltünteti,

a szavazatokat

összeszámolja,ésa szavazáseredményét- névsorral együtt - átadjaaz üléselnökének. A szavazáseredményétaz
elnök hirdeti ki. A szavazásinévsort ajegyzökönyvhözkell csatolni.
Titkos szavazás

44. § (1) A Nektv. 93. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Testület titkos szavazást tarthat.
(2) A titkos szavazás szavazólappal történik.

(3) A titkos szavazást az elnök bonyolítja le, a szavazás eredményét számszerüen megállapítja, maid ismerteti azt
a Testülettel.

A tanácskows rendjének fenntartása

45. § (1) A testületi ülésenjelenlévÖszemélyek kötelesek a tanácskozásméltóságáttiszteletben tartanÍ.
(2) Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. A rend fenntartása érdekében az elnök

a) fígyelmezteti, majd ismétlödö esetben megvonja a szót attól a felszólalótól, aki a tárgytól eltér, a már
elhangzofíakat indokolatlanul ismétli, másokat sértö fogalmazást használ,

b) rendre utasítja azt a képviselÖt,aki a Testület tekintélyéhez méltatlan kifejezést használ, illetve ilyen
magatartást tanúsit,

c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót,

á) a tanácskozásfolytatásátlehetetlenné tevö rendzavarás esetén az üléstfélbeszakíthatja.

(3) A Testület nyilvános ülésén megjelenö állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet, az Ulés
rendjét nem zavarhatják.

(4) Ha a hallgatóság a tanácskozás rendjét zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha az nem állapítható meg, a
teljes hallgatóságotkiutasíthatja az ülésröl.
A Testület ülésénekjegyzökonyve
46. § (1) A TestUlet Uléséröl a Nektv. 95. §-a alapjánjegyzökönyvet kell készfteni.
(2) A jegyzökönyv a Nektv. 95. § (2) bekezdésében elöírtakon túl tartalmazza:

a) a távolmaradt képviselöknevét, a távollétbejelentését,
b) az ülésentanácskozásijoggalrésztvevök nevét,
c) az ülés megnyitásának idöpontját,

d) napirendí pontonként az elöadó és a felszólaló nevét, továbbá mondanivalójuk lényegét,
e) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket, azokra adott válaszokat,

f) név szerinti szavazásesetén a képviselönevét és leadott szavazatát,
g) az elnök esetleges intézkedéseit,

h) a képviselö-testületüléséntörténtfontosabb eseményeket,
i) az ülés bezárásának Ídejét és

j) a határozatképtelenségmiatt félbeszakadtülésidöpontjátés ajelen lévöképviselöknévsorát.
(3) A Testület ülésénekjegyzökönyvéta Nektv. 95. § (3) bekezdésébenmeghatározott személyek írják alá.
(4) A Testület üléséröl hangfelvétel készül a jegyzökönyv elkészitésének a megkönnyítéséhez. A hangfelvétel
megörzéséröl az elnök gondoskodik. A hangfelvételeket a választási ciklust követö év végéig meg kell örizni. A
hangfelvételekröl nem készíthetö másolat.
A közmeghallgatás

47. § (1) A Testület évente legalább egyszer - a munkaterve szerint -, elöre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselöi közérdekü kérdést és javaslatot
tehetnek.

(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban, a helyben szokásos módon, a
Dunavarsányi KözösOnkormányzati Hivatal hirdetötáblájántörténökifüggesztésselkell kíhirdetni.
(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetöleg azonnal válaszolni kell.

(4) Amennyiben a közérdekü kérdés vagyjavaslat az ülésen nem válaszolható meg vagy nem dönthetö el, a meg
nem válaszolt közérdekükérdést ésjavaslatot az elnöknek ajegyzö közremüködésével meg kell vizsgálnia.
(5) A kérdést az elnök vagy - az elnök egyidejü tájékoztatása mellett - ajegyzö 15 napon belül megválaszolja a
kérdezönek.A válaszróla Testületet a soron következöüléséntájékoztatnikell.
(6)A kivizsgált közérdeküjavaslatot az elnök a kivizsgálást követö testületi ülésen elöterjeszti, és ajavaslatról a
Testület szavaz. A Testület döntésérölajavaslattevöt 8 napon beiültájékoztatnikelL
(7) A közmeghallgatás összehívására, a meghívottak körére a testületi ülésre vonatkozó általános szabályok az
irányadóak azzal, hogy a meghívottak köre bövíthetö.
Lakosságiférum

48. § A NemzetÍségi Onkormányzat által elhatározott, a német nemzetiségü lakosság egészét vagy többségét
érintöügyekben lakossági fórum szervezésérölaz elnökjavaslatáraa Testület egyszerütöbbséggeldönt.
V. fejezet
A Nemzetíségi Onkormányzat költségvetése, vagyona

49. § (1) A Nemzetiségí Onkormányzat vagyonára, költségvetésére és gazdálkodására a Nektv., a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ), az államliáztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény (Aht), valamínt az államháztartásrólszóló törvény végrehajtásárólszóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet (Avr. ) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Nemzetiségi Onkormányzat vagyonát, illetve bevételeit képezik különösen:
a) az állam költségvetési hozzájámlása,
b) Dunavarsány Város Onkonnányzatának hozzájárulása,
c) a saját bevételek,
d) a támogatások,
e) a Nemzetíségi Onkormányzat vagyonának hozadéka,
f) az adományok,
g) az átvett pénzeszközök.

(3) A Nemzetiségi Onkormányzat saját hatáskörében - Dunavarsány Város Onkormányzatának rendeletében
foglalt keretek közÖtt- határozza meg:
a) a Nektv-ben szabályozottak szerint Dunavarsány Város Onkormányzata vagyonán belül részére
elkülönített vagyon használatát,
b) költségvetését, zárszámadását, Dunavarsány Város Onkonnányzata által rendelkezésére bocsátott
források felhasználását.

(4) A Nemzetiségi Onkormányzat kezdeményezésére - jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete köteles a NemzetiségÍ Onkonnányzat használatába
adandó vagyont - a vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével - meghatározni.

(5) A Nemzetiségi Onkonnányzat a részére elkülönített vagyon használatának módjáról elöterjesztés alapján
határozatban dönt.

(6) A Testület a Nemzetiségi Onkormányzat költségvetését évente megállapítja. A költségvetés tervezetének

elökészítéséröl, abban a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal közremüködésének igénybevételéröl,
valamint a tervezetnek a Testület elé terjesztéséröl az elnök gondoskodik.

(7) A NemzetÍségi Onkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon, amelyet jogí személyek,
magánszemélyek és természetes személyek bármilyenjogcímen a tulajdonába adtak.

(8) A Nemzetíségi Onkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelössége nem haladja meg a
vagyoni hozzájárulása mértékét.

(9) A Nemzetiségí Onkormányzatot megilletö tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a Testület hatáskörébe
tartozik.

VI. fejezet
Zárórendelkezések

50. § (1) Jelen szabályzata kihirdetését követö másodiknapon lép hatályba.

(2) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztí Dunavarsány Város Német Nemzetiségi
Onkormányzatának 2015. január 8. napján kelt Szervezeti és Müködési Szabá
y

Dunavarsány, 2019. október 22.

-<?.'

-f

'^

i

-o?

Tie

^

ZÁRADÉK;
Jelen szabályzatot Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Onkormányzatának Képviselö-testülete a 38/2019.
(X. 21. ) számú határozatával hagytajóvá.
Dunavarsány, 2019. október 22.
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1. számúmelléklet

DUNAVARSANY VAROS NÉMETNEMZETISÉGIÖNKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTÜLETÉNEK
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2. számúmelléklet

A Nemzetiségi Onkormányzat bélyegzöje:
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Kozigazgatási szerződés -

Együttműködésimegállapodás
amely létrejött egyrészről

Dunavarsány Város Onkormanyzata (székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.,

adószáma: 15730875-2-13, törzskönyvi azonositó száma: 730875, képviseli: Gergőné Varga Tünde
polgármester) a továbbiakban: helyi önkormányzat, másrészről

Dunavarsany Varos NémetNemzetiségiÖnkormányzata(székhelye: 2336 Dunavarsány, Békeu.
16., adószáma: 15797539-2-13, törzskönyvi azonosító száma: 797531, képviseli: Tiefenbeck László
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat - együtt, mint Szerzödö felek - között, a
nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXK. törvény (a továbbiakban: Njtv. ) 80. § (2) bekezdése
alapján, az alulirt helyen és időben az alábbi tartalommal:

Szerzödő felekjelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, az
Njtv. 80. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával

kapcsolatos feladatok ellátásának,a költségvetéselkészitésének,jóváhagyásánakeljárásirendjével és
a költségvetési gazdálkodással, az infonnációs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség
teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefuggo
szabályokat.

A megállapodásszabályainakkialakitásaazalábbijogszabályokfigyelembevételéveltörtént:
a nemzetiségekjogairól szóló2011. évi CLXXK. törvény (Njtv. );

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXDC. törvény (Möh'. );
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.);

az államlláztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Konn.
rendelet (Avr. );

az államháztartásszámviteléről szóló4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.);
a 370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszerérol
és belsö ellenörzéséröl.

1. Az egyuttműködésilehetőségekterületei ésformái

1. 1. A helyi önkormányzata helyi nemzetiségiűgyekellátásakörébenbiztosítja a nemzetiségijogok
érvéuyesűlését, ellátja a telepűlés kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális

intézményekfenntartásával,közművelödéssel,tajékoztatással,a nemzetiségiszellemi, épített éstárgyi
örökségével, irott és elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással
kapcsolatos helyi önkormányzatifeladatokat.

1.2. A helyi önkonnányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi
önkormányzat képviselö-testületének feladatait a településen, megyében működőteiepülési, területi és
országos nemzetiségi önkormányzattal.

1.3. A helyi önkormányzata lehetőségeiésköltségvetésihelyzeténekfigyelembevételemellett a helyi
nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követöen az adott évi költségvetési
rendeletében - egyes" feladatellátáshoz - pénzügyi támogatást biztosíthat.

1.4. A DunavarsányiKözösOnkormányzatiHivatal (atovábbiakban:Hivatal)jegyz6je önkormányzati
megbízottat jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra dr. Kiss István
aljegyzÖ személyében.

A nemzetiségiönkormányzatrészérölkapcsolattartásrajogosultszemély:TiefenbeckLászlóelnök.

1.5. A helyi önkormányzata Hivatal Szervezésiés ÖnkormányzatiOsztályánkeresztül segiti a helyi
nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetöségeinek a feltárását és azok elkészítését.
J

jL. a^

1. 6.

Az

oktatás

teriiletén

kiemelt

figyelemmel

kísérik

a

német

nemzetiségű

gyerekek

továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi önkormányzat
és a helyi nemzetiségi önkonnányzatdöntésealapjántámogatásbanrészesülhetnek.
1. 7. A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti
hagyományörzö rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös rendezvények
szervezésével népszeriisítik ésmutatják be a településtésannak értékeit.
2. Az Snkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

2. 1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére a közöttük 2011. december 19-én
létrejött Használati megállapodás alapján ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladatellátásához
szükséges helyiséghasználatot a helyi nemzetiségi önkomiányzat székhelyén, a 2336 Dunavarsány,
Béke u. 16. szám alatti Petöfi Klubban. A helyi nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához

szülcségeshelyiség használatához, továbbáa helyiség infrastruktúrájához kapcsolódórezsiköltségeket
és femitartási költségeket a helyi önkormányzat viseli oly módon, hogy a Petőfi Klub rezsiköltségéből
évente bruttó 200. 000 Ft-ot, azaz bruttó Kettőszázezer forintot negyedéves elszámolás mellett,

továbbszámlázottrezsiköltségekröl kiállított számlaellenében átvállal.
2. 2. A helyi öakormányzat a Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a Hivatal
ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek elökészítésével, továbbá a testület döntéseivel
kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés elokészitése, postázása,
a testületi ülésekjegyzőkönyveinekelkészitése, felterjesztése);
1. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat igényli, a Hivatal közreműködik a meghívók,
illetve előterjesztések elökészftésében, vállalja továbbá azoknak a nemzetségi
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti határidőben a képviselők, a
meghívottak részére történő megküldését.

2. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem igényli a Hivatal közreműködését a
meghivók, illetve elöterjesztések előkészítésében, valamint azok megküldésében, akkor a
nemzetiségi önkonnányzat elnöke gondoskodik a testűleti iilés meghivójának, a napirendi
pontok írásos anyagainak, valamint az elöterjesztéseknek a megküldéséröl a képviselők, a
meghívottak - beleértve a jegyzö megbízottját - részére a nemzetíségÍ önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti határidőben.

3. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat igényli, a Hivata) legkésöbb a testűleti ülést
követö 10. napig aláírásra előkészíti a képviselő-testületi ülésekjegyzőkönyveit.
4. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem igényli a Hivatal közreműködését a
képviselö-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészftéséhez, a nemzetiségi önkormányzat
elnöke az általuk elkészitett és hitelesített jegyzökönyvet a jogszabályban előírt kötelező

mellékletekke) együtt legkésöbb a testületi ülést követö 10. napig megküldi a Hivatal
jegyzojének.

5. A képviselo-testületi ülésekjegyzőkönyveinek ésmellékleteinek a Kormányhivatal részére
történő továbbításáról az elnök gondoskodik a testületi ülést követő 15 napon beliil a
Hivatal közreműködésével, elektronikus úton.

b) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a települési önkormányzatta) azonos módon az ASP rendszerben történő
megvalósítása;

c) jehiyelv ésa speciális kommunikációs rendszer használatánakbiztosítása.
2. 3. A 2.2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a testületi tagok és
tisztségviselőktelefonhasználata kivételével - a helyi önkormányzat viseli.
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2.4. Ajegyző döntésealapján ajegyzö vagy ajegyző személyes megbízottja a helyi önkormányzat
megbizásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testűleti űlésein, és jelzi,
amennyiben törvénysértést észlel.

2. 5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat képviselö-testületi és bizottsági ülésén
tanácskozási joggal részt vesz. A nemzetiségi cmkormányzat elnöke tanácskozási joga gyakorlása
soránjavaslatot tehet a helyi önkormányzatfeladatkörébetartozó, a nemzetiségijogokat közvetlenű)
érintőügymegtárgyalására.A nemzetiségi önkormányzat elnökejogosult:

- felviiágosítást kémi a képviselö-testület szerveitől a nemzetiség helyzetét érintő
önkormányzatí hatáskörbe tartozó ügyekben;

- a feladatellátásához szükséges tajékoztatást igényelni a képviselő-testület szerveitöl;

- kezdeményezni, hogy a képviselő-testület saját hatáskörben tegye meg a szükséges
intézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze hatáskörrel
intézkedéséta nemzetiséget e minőségébenérintöügyekben.

rendelkezö

szerve

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatanak előkészítése, tartalma, határideje
3. 1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának elökészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes
információkrendelkezésreállásátkövetöen- közlia helyi nemzetiségiönkormányzatelnökével.
3.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére, tartalmára az

Aht. 23. §-ábanésazÁvr.24., 27-28.§-ábanfoglalt szabályokatkell megfelelöenalkalmazni.
3. 3. A Hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét a nemzetiségi
önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.

3.4. A jegyző által előkészftett költségvetési határozat-tervezetet az elnök február 15-éig, ha a
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésröl szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat képviselö-testületének.

3. 5. A Hivatal a helyi nemzetiségi önlcormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséröl a határozat-

tervezetképviselő-testületeléterjesztésénekhatáridejétkövetőharmincnaponbelüladatotszolgáltat
a MagyarAllamkincstárterületilegilletékesszervéhez(a továbbiakban:Igazgatóság).
3.6. A nemzetiségiönkormányzatköltségvetésihatározatánakelőkészítéséért,az elfogadástkövetö
adatszolgáltatások határidöben történőteljesitéséért a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője által
kijelölt ügyintéző a felelös.

4. A koltségvetési előirányzatokmódosításának rendje

4. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elöirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozata alapján módosithatóak.

4.2. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatánfelül többletbevételt ér el, bevételkiesése

van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módositja a költségvetésröl
szóióhatározatát, melyrő) a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testűlete dönt.
4. 3. A helyi nemzetiség önkormányzat által végrehajtott elöirányzat változásának határozat-terrezetét

a jegyző késziti elő, Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásról, a saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a

jegyző által történö előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi
önkormányzat képviselö-testülete dönt.
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4. 4. A nemzetíségi önkormányzat képviselö-testülete - az elsö negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti idöpontokban, de legkésöbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év

közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon - meghatározott
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törii, az intézkedés kihirdetését
követöen haladéktalanul a képviselö-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
4. 5. A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Hivatal
Gazdasági Osztályának vezetője által kijelölt ügyintéző az Ahsz. 14. melléklete szerinti, naprakész
nyilvántartást vezet.
5. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

5. 1. Az elnök a helyi nemzetíségi Önkormányzatgazdálkodásánakelsö félévi helyzetéröl szeptember
15-éig írásban tájékoztatja a képviselö-testületet, melynek elökészítése a Gazdasági Osztályvezetö
feladata.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjeJenő elöirányzatok
és a költségvetési egyenleg alakulását.
5. 2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyzö készíti elö a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a helyí nemzetiségÍ önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök a
helyi önkomiányzat zárszámadási rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester
reszere.

5. 3. Ajegyzö álta) elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testíilete elé.
5. 4. A nemzetiségi önkormányzat elfogadott elemi költségvetési beszámolóját a jogszabályban
rögzített határidő lejártát követő 10 naptári napon belül a Hivatal Gazdasági Osztálya benyújtja a
Magyar Allamkincstár területileg illetékes szervéhez.
6. A költségvetésigazdálkodas rendje
A Hivatal Gazdasági Osztálya az Aht. 6/C. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
fmanszirozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos

jogosultságokat és kötelezettségeket, a gazdálkodásrendjét szabályozóbelsö szabályzatokban a helyi
nemzetiségí önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
Az Avr-ben meghatározott adatszolgáltatás soran szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli
szabályokkal és a statisztikai adatokkal való tartalmi egyezoségért a helyi nemzetiségi önkormányzat
tekintetében az elnök a felelös.

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefilggő döntési hatáskörök és ellenörzési
jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesités rendjének a meghatározását a hatályos
gazdálkodásí szabályzat tartalmazza.

L/

L^--^

6. 1. KÖtelezettségvállalás rendje
6. 1. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajfása) során fízetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati
képviselő jogosult.
Az Avr. 52. § (7a) bekezdésében foglaltak alapján, ha a nemzetiségi önlconnányzatnál nincs a fentiek
alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy
feladata ellátásában akadályoztatva van, a képvíselö-testület egyedi határozatában, a Hivatal
alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a nemzetiségi önkormányzat kiadási elöirányzatai terhére
vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselö-testület általi kijelölés megszűnik, ha a
kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása
megszűnik.
A kötelezettségvállalás elött a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem hasznáit előirányzat biztositja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Aht. 1. § 15. pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minosül: a kiadási előirányzatok,
és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány
rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettség így különösen a foglalkoztatásra irányulójogviszony létesítésére, szerzodés megkötésére, költségvetési
támogatás biztosítására irányuló - vállalásáról szóló, szabályszerűen megtetí jognyüatkozat.
6. 1. 2. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéról. A
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására vonatkozó szabályokat a 4/2013.
(I. 11. ) Korm. rendelet 14. számú melléklete rögzíti.
6. 1. 3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetai. A
nyilvántartást a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője által kijelölt ügyintéző vezeti. A
kötelezettségvállalás nyilvántartó - nyilvántartás adatai alapján - haladéktalanul köteles jelezni a
jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes
egészében lekötésre került.
6. 2. Pénzügyiellenjegyzés
6. 2. 1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője
által írásban kijelölt, a Hivatal állományába tartozó köztísztviselő írásbau jogosult (a
kijelöléseket a Hivatal mindenkor hatályos Gazdálkodási szabályzata tartalmazza). A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett
pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú Ískolai végzettséggel és emellett
pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
6. 2. 2. A pénzügyÍ ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumeDtumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy
aláirásávalkell elvégezni.
6. 2. 3. A kötelezettségvállaiás pénzűgyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az Aht. 37. §
(1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyözödnie, hogy a tervezett
kifízetési időpontokban megfelelö mennyiségü pénzeszköz (likvid fedezet) áll rendelkezésére. A
Kormány egyedi határozatán alapuló, több év elöirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a
pénzügyi fedezetet külön vizsgálat nélkűl biztositottaak kell tekinteni, ha a 46. § (2) bekezdés b)
pontja, valamint (3) és (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek. Az Aht. 32. §-a szerintí
elöirányzatok terhére történö kötelezettségvállalás és az Aht. 36. § (2) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés során kizárólag arról kell meggyőződni, hogy
a) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
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b) a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a költségvetési évet követő éveket

terhelÖösszegekre a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 46. § (3) és (4) bekezdése szerinti
feltételek teljesülnek, valamínt

c) az Aht. 32. § d) pontja szerinti esetben a kötelezettségvállalás megfelel a Kormány egyedi
határozatában foglaltaknak.
6. 2. 4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre

jogosultnak erröl irásbantajékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
6.2. 5. Ha a kötelezettséget vállaló a tajékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasitásnak eleget tenni és az Avr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szermt
eljámi.
6. 3. Ervényesítés
6. 3. 1. Az érvényesitést a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője, vagy az általa írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő végzi.

6. 3. 2. A teljesítésigazolás alapján az érvényesitőnekellenőrizni kell
az összegszerüséget,

a fedezet meglétét és azt, hogy

a megelőző ügymenetben az Aht., az Avr. és az Ahsz., továbbáe megállapodás előírásait
betartották-e.

6. 3. 3. Amennyiben az érvényesitö az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok
megsértéséttapasztalja, köteles aztjelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadhatómeg, ha
ezt követöen az utalványozó erre írásban utasftja. A további eljárási szabályokra az Avr. 54. § (4)
bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. 3.4. Az érvényesítésnek - az "érvényesítve" megjelölésenkívül - tartalmaznia kell
a megállapított összeget,
az érvényesítés dátumát és
az érvényesitö aláirását.
6. 3. 5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
6. 4. A teljesités igazolása
6. 4. 1. Az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján a teljesitésigazolásra jogosult személyeket - az adott

kötelezettségvállaláshoz,

vagy a

kötelezettségvállalások

előre meghatározott

csoportjaihoz

kapcsolódóan - a kötelezettségvállaló, azaz az elnök írásban jelöli ki.

6. 4.2. A teljesítés igazolásaa kiadásutalványozásaelőtt történik.
6.4.3. A teljesítésigazolás soránellenörizhetőokmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésénekjogosságát,
- a kiadások összegszeriiségét,
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak teljesítését.
6. 4. 4. A teljesítésigazolás
- az ASP programból kinyomtatott teljesítésigazolás dokumentummal vagy a számlán
elhelyezetf , ^4 ......... számú határozat / megállapodás / megrendelés / szerződés
alapján a szakmai teljesítés jogosságát, összegszerüségét a szervezet részére
igazolom. " szöveggel,
- a teljesités igazolásának dátumával, és
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a teljesítésigazolásra jogosult személy aláirásával történik.

6. 5. Utalványozás

6.5. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselöjogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után
lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a házipénztárbólakkor

fizethetö ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesitéséhez szükséges
dokumentumokat (szerzödés, számla) bemutatja, és a pénzfelvételt legalább egy nappal megelőzően a
Hivatal pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselöjénekjelzi.
6. 5.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesitett pénztárbizonylatra rávezetett, más
esetben az utalványrendeletre rávezetett frásbeli rendelkezéssel lehet. A külön írásbeli rendelkezés az
érvényesítö és az utalványozó legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott
elektronikus dokumentumban is történhet.

6. 5. 3. A készpénzesfizetésimódkivételével az utalványon fel kell tüntetni:
a) az "utalvány" szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, cfmét,
d) a fízetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati fünkció szerinti számát és

megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könywiteli
számlájának számáf és megnevezését,

f) a kötelezettségvállalásnyilvántartási számát,
g) az utalványozókeltezéssel ellátott aláirását,elektronikus utalványrendelet esetén a
legalább fokozott bíztonságú elektronikus aláírását és

h) azAht. 58. § (3) bekezdéseszerinti érvényesítést.
Nem kell külÖnutalványozni:

- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi
bevételek rovatain elszámolandó bevételek beszedését, az egységes rovatrend B401.
Készletértékesítés

ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke és B403. Közvetitett

szolgáltatásokellenértékerovatain elszámolandóköltségvetésibevételeket,
- a fizetési számla vezetésével és az azon végzett muveletekkel kapcsolatban a
számlavezetö általfelszomitott dijakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokat
és kamatbevételeket,

- az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó bevételek
teljesítését, és

- afedezetkezelőiszámláról, valamint - afedezetkezelői számláratörténöátutalásesetén
az építtetői fedezetbiztosítási számláróltörténőkifizetéseket.
6. 6.

összeférhetetlenségi szabályok

6. 6. 1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.

6. 6.2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásrajogosult ésa teljesítést igazoló személlyel.

6.6.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesités
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti
közeli hozzátartozója vagy magajavára látná el.

.
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A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre, a teljesítésigazolásra és az
utalványozásra jogosult személyek nevéröl és aláírás-mintájukról - elektronikus aláirás alkalmazása
esetén a használt tanúsítványokról és az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány nyilvános

adatairól - a Hivatal naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a Gazdasági Osztály
vezetöje a felelÖs,
7. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzellátása

7. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a nemzetiségi önkonnányzat által választott számlavezetönél vezeti.
A számla feletti rendelkezési jogosultságokat a Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melynek
rendelkezései kiterjesztésre kerültek a nemzetiségi önkormányzatra is.
Számlavezető hitelintézet; OTP Bank

Számlaszám: 11742180-15797539

7.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a választott számlavezető hitelintézetet a hónap elsö napjával
változtathatja meg.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet

(továbbiakban: Ávr.) 147/A. §-a alapján a folyamatos pénzellátás érdekében a nemzetiségi
önkormányzat a számlavezetö megváltoztatásáról hozott döntéséről a Magyar AIlamkincstár
terilletileg illetékes szervét legkésobb
a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal, valamint
a fizetési számla megváltozásáról a változással egyidejűleg értesíti.
Az értesitések határidöre történö elküldéséért a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője által kijelölt
ügyintéző felelős.
A belföldi hitelintézet által vezetett fízetési számlán lévö szabad pénzeszközök leköthetök.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a nemzetiségi önkormányzat
képviselö-testülete dönt.

7.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint
veszi igénybe.

7.4. A nemzetiségi önkormányzatot megillető - az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott - éves támogatást a helyi önkormányzat annakjóváírását követő 3 napon belül átutalja
a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.

7.5. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben pénzügyi
támogatástbiztosíthat a nemzetiségi önkormányzatrészére.
7. 6. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárral rendelkezik, mely vonatkozásában a
pénztárosi feladatokat a Hivatal pénztárosa látja el. A házipénztárból a készpénzben történő kiadások
teljesítésére a pénztári órák fígyelembevételével és a Hivatal mindenkor hatályos pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kerülhet sor.

7. 7. A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozóan részletes szabályokat a Hivatal
hatályos pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melynek hatálya kiterjesztésre keriilt a nemzetiségi
önkormányzatra is.
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8. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
8. 1. A Hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkűlöm'tetten
vezeü.

8.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám

igénylésével,továbbáa nemzetiségiönkonnányzatadataibanbekövetkezettváltozásokkalkapcsolatos
teendöit a Hivatal Gazdasági Osztálya látja el az adat keletkezésétöl, illetve megváltozásától számított
8 napon belűl.
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi azonosító száma: 797531
Adószáma: 15797539-2-13

Statisztikai számjele: 15797539-8411-371-13
Az adatok szükség szerinti, a megállapodásban, illetve a hatályos jogszabályokban megjelölt határidők
szem előtt tartásával történő aktualizálásáért felelős:

a) a telepüiési önkormányzat részéröl; Rémik Istvánné pénzügyi elöadó.
b) a nemzetiségi önkormányzat részéröl: Tiefenbeck László elnök.

8. 3. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdáikodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli
politika keretében elkészített eszközök és forrasok leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök

és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, továbbá a felesleges vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének szabályzata, illetve a számlarend tartalmazza. A szabályzatokhatálya
a nemzetiségi öiikormányzatra is kiterjednek.

8.4. A vagyon leltározása a Hivata) leltározási és leltárkészítési szabályzatában előfrtak szerinti
rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározásáhozaz
elnök ésaz általa írásban kijelölt képviselőközreműködik.

8.5. A vagyontárgyak selejtezésével összefiiggő szabályokat a Hivatal felesleges vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi
önkonnányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök - a helyi nemzetiségi önkormányzat
képviselö-testületénekvéleményétkikérve - teszjavaslatot ajegyző felé.
8. 6. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés elkülőmtetten, a könywiteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadásihatározatban kerül
bemutatásra.

8.7. A nemzetiségi önkormányzat Magyar Allamkincstár részére történő adatszolgáltatási
kötelezettségét a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője által kijelölt ügyintéző látja el az Ávr.
mellékletében és a Magyar Allamkmcstár által közzétett adatszolgáltatási naptárszerint. A nemzetiségi
önkormányzatvalamennyi adatszolgáltatásikötelezettségének(költségvetés,költségvetésvégrehajtása,
havi, illetve negyedéves adatszolgáltatások) teljesítéséért a Hivata) Gazdasági Osztályának vezetője
által kijelölt ügyintézö tartozik felelősséggel.
9. A belső kontrollrcndszer és a belső ellenőrzés

9. 1. A Hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer

keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkömyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a
kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési
rendszert. A helyi nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belsÖ kontrollrendszer kialakításáért a
jegyzö a felelös.
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9. 2. A belső kontrollrendszer kialakításánál fígyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belsö ellenőrzéséröl szóló 370/2011, (Xll. 31. ) Korm. rendelet elöirásait,
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

9.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal által megbízási jogviszony
keretében foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott
éves belsö ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerülhet sor.

A belső ellenőrzési kockázatelemzéssel és tervvel kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzat elnöke
ellenőrzési téma-javaslatokkal fordulhat ajegyzőhözaz adott évi belső ellenőrzési tervbe foglalásához.
Az előzetes egyeztetés történhet szóban és írásban (e-mail útján is) egyaránt. A belső ellenőrzési és
belső ellenörzési vezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan a helyi önkormányzatra irányadó

határidőkszerintjár el. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyv
nem készül, a helyi önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvének hatálya kerül rájuk kiterjesztésre.
A belsö ellenör az elkészült jeientés-tervezetet a jegyzönek küldi meg előzetes egyeztetés céljából, aki
köteles az elnök részére azt e-mail útján továbbítani. A további egyeztetés történhet akár a jegyzőn
keresztül, akár az elnök és a belsö ellenőr között közvetlenül másolatot küldve erröl minden esetben a

jegyző részére. A belső ellenörzésijelentésben feltárt esetleges hiányokorvoslásával (az intézkedési
terv elfogadásával) kapcsolatosan az elnöknek a jegyzőve) együttműködési kötelezettsége van minden
esetben. A belsö ellenőrzés lefolytatásának rendjét a megbízott belső ellenőr, mint belső ellenörzési
vezető általjóváhagyott belső ellenorzési kézikönyv tartalmazza.
A belsö ellenörzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása a helyi önkormányzat
Gazdasági Osztályának feladata.
10. Zárórendelkezések

10. 1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövöben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészitése soránjelen megállapodásban rögzített eljárási rend szermtjámak el, és az
elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.
10. 2. Szerzödő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbizatásának
idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. A jegyzö a
megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét a települési és a

nemzetiségiönkormányzatnakjelzi. A települési és a nemzetiségi önkormányzatképviselő-testülete a
megállapodást szükségesetén határozatávalmódosíthatja.
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 2019.
febmár 5. napján létrejött, Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének 9/2019. (I. 31.)
számú, valamint Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Onkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (I. 29. ) számúhatározatával elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Jelen együttműködési megállapodást Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a
3/2020. (I. 28. ) számú határozatával, Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Onkormányzatának
Képviselö-testülete a 3/2020. (I. 23. ) számúhatározatával jóváhagyta. ^
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Német Nemzetiségi Onkormányzata
Tiefenbeck László
elnök
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