
Dunavarsány Város Roma Nemzetíségi Onkormányzatának

Szervezeti és Muködési Szabályzata

Dunavarsány Város Roma NemzetÍségi Onkonnányzata a nemzetiségek jogaíról szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (továbbiakban: Nektv. ) 113. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiakban határozza meg:

I. fejezet

Altalános rcndelkezések

1. § A nemzetiségÍ Önkonnányzat elnevezése:

2. § A nemzetiségi önkormányzat székhelye:

3. § A nemzetiségi önkormányzat bélyegzöje:

Dunavarsány Város Roma Nemzetíségi Onkormányzat
(a továbbiakban: Nemzetíségi Onkormányzat)

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

"DVNAVARSÁNY VÁROS ROMA
NEMZETISÉGI ONKORMANYZAT
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.,
Adószám: 15829133-1-13" feliratú fejbélyegzö.

A bélyegzö lenyomatát jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § A Nemzetiségi Onkormányzat jelképeiröl, alapított kitüntetéseiröl, azok odaítélésének feltételeíröl és
szabályairól, valamínt az általa képviselt nemzetiség helyi ünnepeiröl külön határozatokat alkot.

5. § A Nemzetiségi Onkormányzat tevékenységét a Nektv., az egyéb jogszabályokban megállapított szabályok,
valamintjelen szabályzat elöírásai alapján végzi.

II. fejezet

A Nemzetiségi Onkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

6. § A Nemzetiségí Onkormányzat jogi személy. A nemzetiségí Önkormányzati feladat- és hatáskörök a
NemzetiségÍ Onkormányzat testületét (a továbbiakban: Testület) illetik meg. A Nemzeüségi Onkormányzatot az
elnök képviseli.

7. § (1) A Nemzetiségi Onkormányzat alapvetö feladata a nemzetiség érdekeínek védelme és képvíselete a
Nemzetiségi Onkonnányzat részére törvényben magállapított feladat- és hatáskörök gyakorlásával.

(2) A NemzetÍségi Onkonnányzat a helyi nemzetiségi közügyek ellátása során a törvény által kötelezöen elöírt,
illetve 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) saját kezdeményezésére más nemzetiségi Önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása.

(4) A Nemzetiségi Onkormányzat a (3) bekezdésben említett feladatokon kívül - a rendelkezéseire álló források
keretei között - vállalt feladatot láthat el különÖsen a nemzetiségi oktatás és nevelés, a helyi írott és elektronikus
sajtó, a hagyományápolás és közművelödés területén.

8. § (1) A Testület a feladat- és hatáskörét - az át nem ruházható feladat- és hatáskör kivételével - 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 hatásköréböl nem mházhatók át a Nektv. 103. § (6) bekezdésében, a 1 13. §-ában, a 114. §-ában és
a 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott döntések.

(3) Ajelen szabályzatban nem szereplö hatáskör gyákorlásáról, illetve annak átruházásáról a Testület esetenként
dönt.



III. fejezet

A Testület tagjai, a képvisdők jogállása

A Testiilel

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

A képviselök

10. § A települési nemzetiségi Önkormányzati képvíselök (a továbbiakban: képviselök) jogai és kötelezettségei
azonosak, melyeket a Nektv., valamínt az SZMSZ határozza meg.

11. § (1) A képviselö a Nektv-ben foglaltakon túl köteles:
a) írásban vagy szóban elözetesen bejdenteni az elnöknek, ha a Testület ülésén való részvételben

akadályoztatva van,
b) a tudomásárajutott szolgálati és hivatali titkot megörizni és
c) egyedi képviseleti megbízása esetén tevékenységéröl beszámolni a Testületnek.

(3) Az a képviselö, aki a szabályszerüen kiküldött meghfvóban megjelölt idöpontban a Testulet üléséröl vagy
annak egy részéről távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távol lévönek
minösül. Az indok alaposságának megítéléséröl szükség esetén a Testület dönt.

Az elnök, elnökhelyettes

12. § (1) A Testület a Nektv. 105. §-a alapján választja meg az elnököt, illetve az elnökhelyettest.

(2) Az elnök személyére a Testület bármely 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 történík 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 Nemzetiségí Onkormányzatot,
d) aláírja a nemzetiségi önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésröl készültjegyzökönyveket

ajegyzökönyv-hitelesítövel együtt,
e) kapcsolatot tart Dunavarsány Város Képviselö-testületével, bizottságainak ehiökeivel,

polgármesteréveljegyzöjével, nemzetiségi egyesületekkel, más szervezetekkel,
f) szervezi a NemzetÍségi Önkormányzat munkáját, gondoskodik 32 ehhez szükséges tárgyi, személyi

feltételek biztosításáról,
g) gondoskodik Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testületével, valamínt az

államigazgatási szervekkel és civil szervezödésekkel való együttmüködésröl,
h) dönt átruházott hatáskörben.

(6) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az einök feladatait, illetve rendelkezik annak
j ogosítványaival.

A /iépviselok dijazása

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

(2) A kötelezettségét nem teljesítö tisztségviselö és képviselö tiszteletdíját és költségtérítését a Testület részben
vagy egészben megvonhatja. Amennyiben a képviselö újra teljesiti képviselöi kötelezettségét, valamint részt
vesz a Testület munkájában, úgy a tiszteletdíj és költségtérítés újra megállapítható, ílletve folyósítható attól az
idöponttól kezdödöen, amikor a munkában részt vesz.



Osszeférhetetlenség, méltaüanság^ vagyonnyilatkowt-tételi kötelezetfség

14. § (1) Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselö összeférhetetlenségére a Nektv. 106. §-ában, méltatlanságára
a Nektv. 107. §-ában, míg vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére a Nektv. 103. §-ában foglalt szabályok az
irányadóak.

IV. fejezet

A Testület működése

A Testület ülései

15. § A Testület alakuló, rendes és rendkivüli ülést tart.

Alakuló ülés

16. § A Testület az alakuló ülését a Nektv. 87-88. §-a szerint tartja.

17. § A Testület az általa elfogadott munkaterv szerint évente négy alkalommal, a munkatervben megjelölt
hónapokban tartja rendes üléseit.

18. § (1) Az elnök köteles rendkivüli űlést Összehívni legalább két képviselö a rendkívüli ülés indokát ís
tartalmazó - írásbelí indítványára. Az indítványt az elnöknél kell elöterjeszteni.

(2) Az elnök - az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül - köteles összehívni a rendkivüli ülést. A
meghívóban meg kelljelölni a rendkívüli ülés összehívásának tervezett napirendjét.

(3) Az ekiök rendkívüli ülést hívhat össze.

(4) A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehetö fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában
szerepel.

A Testűlet összehívása

19. § (1) A Testület üléseit az ehiök írásbeli meghÍvóval hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést az
elnökhelyettes hívja Össze. Az elnök és az elnökhelyettes egyidejü akadályoztatása esetén az ülést a soron
következö képviselö hívja össze.

(2) A testületÍ ülés meghívóját legalább 4 nappal az ülés elött kell kézbesíteni, melyhez az írásos
elöterjesztéseket mellékelni kell.

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

(4) Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés elött kell kézbesíteni. Halaszthatatlan esetben az
elnök rövid úton (telefon, fütár, 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, alpolgármestereit, valamint a Dunavarsányí

Közös Onkormányzati Hivataljegyzöjét.

(6) A Testület ülésére a Dunavarsány Város kozigazgatási területén müködö roma nemzetiségi cívil szervezetek
vezetöit meg lehet hívni.

Az ülések nyiívánossága

20. § A Testület ülése a Nektv. 91. § (1) bekezdése alapján - a zárt ülés kivételével - 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 Testület munkaterve

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

(2) Az éves munkaterv elökészítéséröl és összeállításáról az elnök - a tárgyévet megelözö év december 31 -Íg -
gondoskodik.

(3) Az ehiök a munkaterv készítésekorjavaslatot kérhet
a) a Testület tagjaitól,
b) Dunavarsány Város polgármesterétöl,
c) Dunavarsány Város Képviselö-testülete bizottságainak elnökeitöl,
d) a Dunavarsányi Közös Onkonnányzati HÍvataljegyzöjétöl,
e) a Dunavarsány Város területén müködö roma nemzetiségí civil szervezödések vezetöitöl.

(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 bánnely tagja a Nemzetiségi Onkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó minden ügyben
az elnökhöz, az elnökhelyetteshez és ajegyzöhöz interpellációt intézhet.

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

(3) Az interpellációt legkésöbb az ülést megelözően 5 nappal írásban kell bejelenteni, és lehetöséget kell 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 el kell
juttatni minden képviselöhöz.

(7) Amennyiben az interpellácÍóra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az elfogadásról a Testület vÍta
nélkül, egyszerü többséggel határoz.

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

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

(10) Egyazon kérdésben újabb interpellácíónak níncs helye. Az ínterpelláció azonosságáról - kétség esetén - a
Testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

A képviselöi kérdés

24. § A képviselö a Testület ülésén az elnöktöl, az elnökhelyettestöl és a jegyzötöl nemzetiségi önkormányzatí
ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen - vagy legkésöbb 1 5 napon belül írásban - érdemi választ kell
adní.



Onálíó képviselffi inditvány

25. § A Testület bármely tagjának joga van önálló képviselöi indítvány elöterjesztésére. Ezt legkésöbb az ülést
megdözö 3 héttel írásban kell elöterjeszteni. Az inditványnak az indokolást is tartalmaznia kell. Az indítványt
legkésöbb a benyújtástól számított 60 napon belül napirendre kell tüzni.

Napirend elfftfí felszólalás

26. §(l)NapJrendelötti felszólalástelözetesjelentkezés alapján bármelyik képviselö kaphat. Jelentkezni azülést
levezetö elnöknél a rendes vagy rendkívüli testületi ülés megnyitásáig lehet.

(2) A felszólalás idötartama maximum 5 perc.

(3) A napirend elötti felszólalással érintett személy maximálisan 3 percben reagálhat az elhangzottakra.
Viszontválasznak helye nincs.

Elffterjeszíések

27. § (1) Az elöterjesztés lehet
a) javaslat, mely határozat meghozatalát igénylí,
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. § (I) Elöterjesztést tehet
a) a képviselö,
b) Dunavarsány Város polgármestere, alpolgármesterei,
c) Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal jegyzöje.

(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 készítö
megnevezését és aláírását.

b) a határozati javaslat tartalmazza a döntésre elökészített javaslat egyértelmü megfogalmazását, a
végrehajtásért felelös személy megjelölését, a végrehajtás határidejét.

(3) Az elöterjesztö az elöterjesztést visszavonhatja a testületi ülésen, de azt a Testület minösített többséggel
napirenden tarthatja.

A Testület tanácskozási rendje

29. § A testületi ülést az elnök, távollétében az elnökhelyettes vezeti.

30. § A Testületi ülés elnöke
a) az ülést megnyitja, vezeti, berekeszti, szünetet rendel el,
b) megállapítja a határozatképességet - majd folyamatosan ellenörzi azt -, számba veszi az elöre

bejelentett és bejelentés nélkül távollévöket.

Napirend meghatározása

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

(2) Minösített többséggel vehetö napirendre a meghívóban nem szereplö elöterjesztés.

Lejárt határidejü határozatok^ tájékoztatás
a két ülés kozottí eseményekrö!

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 eseményekrÖI az elnök mínden rendes testületi ülésen a napirendi pontok
elött tájékoztatja a Testületet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti beszámoló elfogadásáról a Testület egyszerü többséggel határoz.

A vita vezetése

33. § Az elnök a napírendi pontok tárgyalását külön-külon nyitja meg. Az elöterjesztés elöadójához a Testület
tagjai intézhetnek kérdéseket, illetve - ideértve a meghívottakat ís - szólhatnak a tárgyhoz. A napirendhez való
felszólalásra az ülés elnöke adja meg a szót. A hozzászólások idötartama maximum 3 perc.

Személyes megszólíttatás

34. § A vitában elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviseIÖnekjoga van az elnök döntésétöl
fúggöen a felszólalást követöen nyomban, vagy a napirendi pont lezárása után észrevételt tenni.
Viszontválasznak helye nÍncs.

A vita lezárása

35. § (1) Ha a napirendhez több hozzászóló nincs, az elnök a vítát lezárja.

(2) A Testület bármely tagja javasolhatja a vita lezárását, melyröl a Testület - vÍta nélkül - egyszerü többséggel
határoz. A vita lezárása után szót kell adni annak, aki

a) felszólalási szándékát ajavaslat elhangzása elöttjdezte;
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 határozatijavaslatról.

A döntéshowtal szahátyaí

37. § (1) A Testület döntéseit határozati fonnában hozza. A Testület határozat meghozatalával foglal állást
minden olyan kérdésben, amelyben a NemzetÍségi Onkonnányzatot egyetértési, véleményezési 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 testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirendí pontok megtárgyalására újra össze kell
hivni. Ismételt határozatképtelenség esetén az ehiök a rendkívüli ülés összehívásának szabályai szerint köteles
eljámi.

39. § A Testület döntéshozatalából történö kizárásra vonatkozó szabályokat a Nektv. 94. §-a határozza meg.

Minösftett többség

40. § Minösített többség szükséges a Nektv. 92. § (4) bekezdésében meghatározott ügyek eldöntésén kívül
a) a törvény által a NemzetíségÍ Onkormányzat hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás 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) bekezdés szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

A szavazás módja

41. § (I) Szavazni személyesen kell, a szavazás nyíltan vagy titkosan törtérúiet, a nyílt szavazás név szerinti Ís
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. A jelen lévö, de a személyes szavazásban egészségügyi okok
miatt fizikailag akadályoztatott képviselö a szavazáshoz más jelen lévö segítö személy közreműködését is
igénybe veheti, amennyiben erröl a szavazást megelözöen a Testületet tájékoztatja.

(3) A határozati javaslatról a jogszabályokban meghatározott szavazati aránnyal (egyszerü vagy minösített
többséggel) kell szavazni.

(4) A több pontból álló határozati javaslatról együttesen kell szavazni. Napirendi pontonként és képviselönként
egy-egy alkalommal történö indítványra a Testület dönt a legfeljebb pontonkénti szavazásról. Az e kérdésben tett
képviselöi indítványról a Testület felszólalás és vita nélkül egyszerü többséggel határoz.

(5) Az elnök az elöterjesztésben szereplö és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja
szavazásra úgy, hogy elöbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítö Índítványokról, majd a módosításokkal,
kiegészítésekkel elöállt teljes határozatí javaslatról dönt a Testület. A módosító javaslat elfogadásához a
jogszabályokban elöírt szavazati arány szükséges.

(6) A szavazás számszerü eredményének megállapítása után az elnök kihírdetí a határozatot.

Nyílt szava^ás

42. § (1) A Testület döntéseit a Nektv. 93. í; (1) bekezdése szerint nyílt szavazással hozza.

(2) A nyílt 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 összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a
tartózkodók számát.

43. § (1) Az elnök név szerinti szavazást rendel el a Nektv. 93. § (1) bekezdésének másodÍk mondata alapján.

(2) Név szermti szavazásnál csak "igen" vagy "nem" szavazat lehetséges.

(3) Név szerinti szavazás esetén az elnök ABC-sorrendben felolvassa a képviselök névsorát. A képviselök
*tigen"-"nem" nyilatkozattal szavaznak. Az elnök a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat
összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja az ülés elnökének. A szavazás eredményét az
elnök hirdeti ki. A szavazási névsort ajegyzökönyvhöz kell csatolni.

Titkos szavazás

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

(2) A títkos szavazás szavazólappal történik.

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

A íanácskozás rendjének fenntartása

45. § (1) A testületí ülésenjelen lévö személyek kötelesek a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(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

elhangzottakat indokolatlanul ismétli, másokat sértö fogalmazást használ,
b) rendre utasítja azt a képviselöt, aki a Testület tekíntélyéhez méltatlan kifejezést használ, illetve ilyen

magatartást tanúsit,
c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót,
d) a tanácskozás folytatását lehetetlenné tevö rendzavarás esetén az ülést félbeszakíthatja.
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(3) A Testület nyilvános ülésén megjelenö állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet, az ülés
rendjét nem zavarhatják.

(4) Ha a hallgatóság a tanácskozás rendjét zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha az nem állapítható meg, a
teljes hallgatóságot kiutasíthatja az ülésröl.

A Testület ülésének jegyzSkönyve

46. § (1) A Testület üléséröl a Nektv. 95. §-a alapjánjegyzökönyvet kell készíteni.

(2) Ajegyzökönyv a Nektv. 95. § (2) bekezdésében elöírtakon túl tartalmazza:
a) a távolmaradt képviselök nevét, a távollét bejelentését,
b) az ülésen tanácskozásijoggal részt vevök nevét,
c) az ülés megnyitásának idöpontját,
d) napirendi pontonként az elöadó és a felszólaló nevét, továbbá mondanivalójuk lényegét,
e) az elhangzott bejelentéseket, Ínterpellációkat, kérdéseket, azokra adott válaszokat,
f) név szerinti szavazás esetén a képviselö nevét és leadott szavazatát,
g) az elnök esetleges intézkedéseit,
h) a képviselö-testület ülésén történt fontosabb eseményeket,
i) az ülés bezárásának idejét és
j) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés idöpontját és ajelen lévö képviselök névsorát.

(3) A Testület ülésénekjegyzökönyvét a Nektv. 95. § (3) bekezdésében meghatározott személyek írják alá.

(4) A Testület üléséröl hangfelvétel készül a jegyzökönyv elkészítésének 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 közérdekű kérdést és javaslatot
tehetnek.

(2) A közmeghallgatás idöpontját és helyét legalább 30 nappal korábban, a helyben szokásos módon, a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal hirdetötábláján történö kifüggesztéssel kell kihirdetní.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetöleg azonnal válaszolni kell.

(4) Amennyiben a közérdekü kérdés vagyjavaslat az ülésen nem válaszolható meg vagy neni dönthetö el, a meg
nem válaszolt közérdekü kérdést ésjavaslatot az elnöknek ajegyzö közremüködésével meg kell vizsgálnia.

(5) A kérdést az elnökvagy-az elnök egyidejütájékoztatása mellett - ajegyzö 15 napon belül megválaszolja a
kérdezönek. A válaszról a Testületet a soron következö ülésén tájékoztaüii kell.

(6) A kivizsgált közérdeküjavaslatot az elnök a kivizsgálást követö testíileti ülésen elöterjeszti, és ajavaslatról a
Testület szavaz. A Testület döntéséröl ajavaslattevőt 8 napon belül tájékoztatni kell.

(7) A közmeghallgatás összehívására, a meghívottak körére a testíileti ülésre vonatkozó általános szabályok az
irányadóak azzal, hogy a meghívottak köre bövíthetö.

Lakossági fórum

48. § A NemzetiségÍ Onkonnányzat által elhatározott, a roma nemzetiségü lakosság egészét vagy többségét
érintö ügyekben lakossági fórum szervezéséröl az elnökjavaslatára a Testület egyszerü többséggel dönt.

V. fejezet

A Nemzetíségi Onkormányzat költségvetése, vagyona

49. § (1) A Nemzetiségi Onkormányzat vagyonára, költségvetésére és gazdálkodására a Nektv., a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ), az államháztartásról szóló 2011. évÍ
CXCV. törvény (Aht. ), valamint az államháztartásról szóló törróny végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
K-ormányrendelet (Avr. ) rendelkezéseit kell alkalmazní.



(2) A Nemzetiségi Onkormányzat vagyonát, ílletve bevételeit képezik különösen:
a) az állam költségvetési hozzájárulása,
b) Dunavarsány Város Onkormányzatának hozzájárulása,
c) a saját bevételek,
d) a támogatások,
e) a Nemzetíségi Onkonnányzat 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 Onkormányzata által rendelkezésére bocsátott
források felhasználását.

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

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

(6) A Testület a Nemzetíségi Onkormányzat költségvetését évente megállapítja. A költségvetés tervezetének
elökészítéséröl, abban a Dunavarsányi Közös Onkormányzatí Hivatal közremüködésének igénybevételéröl,
valamint a tervezetnek a Testület elé terjesztéséröl az elnök gondoskodik.

(7) A Nemzetiségi Onkonnányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon, amelyet jogi személyek,
magánszemélyek és tennészetes személyek bánnilyenjogcímen a tulajdonába adtak.

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

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

VI. fejezet

Záró rendelkezések

50. § (1) Jelen szabályzat a kihírdetését követö második napon lép hatályba.

(2) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejüleg hatályát vesztí Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi
Onkormányzatának 2015. május 27. napján kelt Szervezeti és Működési Szabályzata és annak módosításaí.

Dunavarsány, 2019. október 22.
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ZÁRA D E K:
Jelen szabályzatot Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Onkonnányzatának KépvÍselö-testülete a 33/2019.
(X. 21.) számú határozatával hagytajóvá.
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1. számú melléklet

DÜNAVARSÁNY VAROS ROMA NEMZETISEGI ONKORMANYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETENEK NÉVSORA

KALTENECKER JOZSEFNE
KELEMEN SÁNDOR
SZABO SÁNDOR
SZABÖ SÁNDORNÉ
UJVÁRI IMRÉNE

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
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2. számú melléklet

A Nemzetiségi Önkormányzat bélyegzöje:

punavarsányV iros Roma

Ncmzetiségi Önltonnányzat
233<Dunavarsány, KossuthLu. 18.

A<éuin, 15829133-1-13
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Közigazgatási szerződés -
Egyuttmuködési megállapodás

amely létrejött egyrészről

Dunavarsány Varos Onkormányzata (székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.,
adószáma: 15730875-2-13, törzskönyvi azonosító száma: 730875, képviseli: Gergöné Varga Tünde
polgármester) a továbbiakban: helyi önkormanyzat, másrészről

Dunavarsány Varos Roma Nemzetiségi Onkormanyzata (székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos u. 18., adószáma: 15829133-1-13, törzskönyvi azonosító száma: 829139, képviseli: Szabó
Sándor elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormanyzat - együtt, mint Szerzödö felek - között, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXK. törvény (a továbbiakban: Njtv. ) 80. § (2) bekezdése
alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

Szerződö felek jelen megállapodásban rögzitik a nemzetiségi önkomiányzat helyiséghasználatával, az
Njtv. 80. § (I) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és
a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség
teljesitésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő
szabályokat.

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbijogszabályok figyelembevételével történt:
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXK. törvény (Njtv. );
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXE. törvény (Mötv. );
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Aht);
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm.
rendelet (Avr. );
az államháztartás számviteléröl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Ahsz. );
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréröl
és belső ellenőrzéséröl.

1. Az együttműködési lehetőségek területei és formái

1. 1. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi űgyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok
érvényesülését, ellátja a település kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális
intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tajékoztatással, a nemzetiségi szellemi, épitett és tárgyi
örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociálís alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással
kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.

1.2. A helyi önkomiányzat szervezeti és muködési szabályzata részletesen szabályozza a helyi
önkormányzat képviselo-testületének feladatait a településen, megyében működö települési, területi és
országos nemzetiségi öukormányzattal.

1.3. A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele mellett a helyi
nemzetiségi önkonnányzattal torténő elözetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési
rendeletében - egyes feladatellátáshoz - pénzügyi támogatást biztosíthat.

1.4. A Dunavarsányi Kőzös Onkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)jegyzoje önkormányzati
megbfzottat jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történö kapcsolattartásra dr. Kiss István
aljegyző személyében.
A nemzetiségi önkormányzat részérol kapcsolattartásrajogosult személy: Szabó Sándor elnök.

1. 5. A helyi önkormányzat a Hivatal Szerwzési és Onkormányzati Osztályán keresztül segíti a helyi
nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetöségeinek a fe ' ását é azok elkészítését.
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1.6. Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek továbbtanulásának
lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi önkomiányzat és a helyi
nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban részesülhetnek.

1. 7. A helyi önkormányzat segiti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti
hagyományőrzó rendezvényeinek megszervezését és lebonyolitását. Ezen kívül közös rendezvények
szervezésével népszerűsftik és mutatják be a települést és annak értékeit.

2. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztositása

2. 1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére heti 2x4 órában, előre egyeztetett
időpontban ingyenesen biztositja az önkormmyzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelt helyiség használatát a Hivatal épületében. A helyiséghez, továbbá a helyiség
infrastruktúrajához kapcsolódó rezsiköltségeket és femitartási költségeket a helyi önkonnányzat viseli.

2.2. A helyi önkormányzat a Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati míiködéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a Hivatal
ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészitésével, továbbá a testület döntéseivel
kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés elökészítése, postázása,
a testületi ülésekjegyzökönyveinek elkészítése, felterjesztése);
1. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat igényli, a Hivatal közreműködik a meghfvók,

illeh'e előterjesztések előkészitésében, vállalja továbbá azoknak a nemzetségi
önkomiányzat 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 elökészftésében, valamint azok megküldésében, akkor a
nemzetiségi önkormányzat elnöke gondoskodik a testületi űlés meghívójának, a napirendi
pontok irásos anyagainak, valamint az előterjesztéseknek a megküldéséről a képviselők, a
megliívottak - beleértve a jegyző megbízottját - részére a nemzetiségi önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti határidőben.

3. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat igényli, a Hivatal legkésöbb a testületi ülést
követő 10. napig aláírásra elökészi'ti a képviselö-testületi ülésekjegyzökönyveit.

4. Ameimyiben a nemzetiségi önkormányzat nem igényli a Hivatal közreműködését a
képviselő-testűleti ülések jegyzőkönyveinek elkészitéséhez, a nemzetiségi önkormányzat
elnöke az általuk elkészített és hitelesített jegyzökönyvet a jogszabályban elői'rt kötelező
mellékletekkel együtt legkésöbb a testületi ülést követő 10. napig megküldi a Hivatal
jegyzöjének.

5. A képviselö-testületi ülések jegyzökönyveinek és mellékleteinek a Kormányhivatal részére
történő továbbításáról az elnök gondoskodik a testületi ülést követő 15 napon belűl a
Hivatal közreműködésével, elektronikus úton.

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

c) jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása.

2.3. A 2.2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a testületí tagok és
tisztségviselők telefonhasználata kivételével - a helyi önkormányzat viseli.

2.4. A jegyzö döntése alapján a jegyzö vagy a jegyző személyes megbizottja a helyi önkormányzat
megbizásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önltormányzat testületi ülésein, és jelzi,
amennyiben törvénysértést észlel.
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2.5. A nemzetiségí önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat képviselö-testíileti és bizottsági ülésén
tanácskozási joggal részt vesz. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joga gyakorlása
során javaslatot tehet a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó, a nemzetiségi jogokat közvetlenül
érintö ügy megtárgyalására. A nemzetiségi önkormányzat elnökejogosult:

- felvilágosítást kémi a képviselő-testlilet szerveitől a nemzetiség helyzetét érintö
önkonnányzati hatáskörbe tartozó ügyekben;
- a feladatellátásához szükséges tájékoztatást igényelni a képviselő-testület szerveitől;
- kezdeményezni, hogy a képviselö-testület saját hatáskörben tegye meg a szükséges
Íntézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze hatáskörrel rendelkezÖ szerve
Íntézkedését a nemzetiséget e minöségében érintö ügyekben.

3. A nemzctiségi Önkormányzat kÖItségvetési határozatának elökészítése, tartalma, határideje

3. 1. A jegyző vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának előkészftéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényböl adódó részletes
információk rendelkezésre állását követöen - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.

3.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére, tartalmára az
Aht. 23. §-ában és az Avr. 24., 27-28. §-ában foglalt szabályokat kell megfelelöen alkaimazni.

3.3. A Hivatal által elkészített költségvetési elöterjesztést és a határozat tervezetét a nemzetiségi
Önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselö-testülete elé.

3.4. A jegyzö által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök február 15-éig, ha a
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptárÍ év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésröl szóló törvény hatálybalépését követö negyvenötödík napig nyújtja be a
nemzetiségi önkonnányzat képviselö-testületének.

3. 5. A Hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-
tervezet képviselo-testillet elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat
a Magyar Allamkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

3. 6. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészitéséért, az elfogadást követö
adatszolgáltatások határidőben történő teljesitéséért a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetöje által
kijelölt ügyintéző a felelös.

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

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

4.2. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése
van, illetve kiadási elöirányzatain belül átcsoportositást hajt végre, ahhoz módosi'tja a költségvetésröl
szóló határozatát, melyröl a nemzetiségi önkormányzat képviselö-testülete dönt.

4.3. A helyi nemzetiség önkormányzat által végrehajtott elöirányzat változásának határozat-tervezetét
a jegyzö készíti elö. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásról, a saját
hatáskörben végrehajtott elöirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozaí módosításáról a
jegyzö áltai történÖ elökészítése után, az elnök elöterjesztése alapján a helyi nemzetiségi
önkormányzat képviselö-testülete dönt.
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4. 4. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével -
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módositja a költségvetési határozatát. Ha év
közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon - meghatározott
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követöen haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

4. 5. A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Hivatal
Gazdasági Osztályának vezetoje által kijelölt ügyintézö az Áhsz. 14. melléldete szerinti, naprakész
nyilvántartást vezet.

5. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

5. 1. Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember
15-éig irásban tajékoztatja a képviselő-testületet, melynek elokészitése a Gazdasági Osztályvezető
feladata.

A tajékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok
és a költségvetési egyenleg alakulását.

5.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök a
helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgámiester
részére.

5.3. Ajegyző által elkészitett zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testiilete elé.

5.4. A nemzetiségi önkormányzat elfogadott elemi költségvetési beszámolóját a jogszabályban
rögzített határidö lejártát követö 10 naptári napon belül a Hivatal Gazdasági Osztálya benyújtja a
Magyar Államkincstár teriiletileg illetékes szervéhez.

6. A költségvetési gazdálkodás rendje

A Hivatal Gazdasági Osztálya az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
fmanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket, a gazdálkodás rendjét szabályozó belsö szabályzatokban a helyi
nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.

Az Áw-ben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli
szabályokkal és a statisztikai adatokkai való tartalmi egyezőségért a helyi nemzetiségi önkormányzat
tekintetében az elnök a felelös.

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggö döntési hatáskörök és ellenörzési
jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesftés rendjének a meghatározását a hatályos
gazdálkodási szabályzat tartalmazza.
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6. 1. Kötelezettségvállalás rendje

6. 1. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fízetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalní (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa félhatalmazott nemzetiségi önkormanyzati
képviselo jogosult.
Az Avr. 52. § (7a) bekezdésében foglaltak alapján, ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs a fentiek
alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy
feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselö-testület egyedi határozatában, a Hivatal
alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a nemzetiségi önkormányzat kiadási elöirányzatai terhére
vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselö-testület általi kijelölés megszunik, ha a
kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása
megszűnik.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győzödnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt elöirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

Az Aht. 1. § 15. pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási előirányzatok,
és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinü lebonyolító szerv számára a Kormány
rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére ftzetési kÖtelezettség -
így különösen a foglalkoztatásra irányulójogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési
támogatás biztosítására irányuló - vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.

6. 1. 2. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérŐI. A
kötelezettségvállalások, más fízetési kötelezettségek nyilvántartásara vonatkozó szabályokat a 4/2013.
(1. 11. ) Korm. rendelet 14. számú melléklete rögzíti.

6. 1. 3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Hivatal Gazdasági Osztályának ügyintézöje 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. Pénzügyi ellenjegyzés

6,2. 1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hívatal Gazdasági Osztályának vezetője
által írasban kijelölt, a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban 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 iskolai végzettséggel és emellett
pénzügyi-számvitelí képesítéssel kell rendelkeznie.

6.2.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történö utalás megjelölésével, az arrajogosult személy
aláírásával kell elvégezni.

6.2.3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az Áht. 37. §
(1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőzödnie, hogy a tervezett
kifizetési időpontokban megfelelö mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll rendelkezésére. A
Kormány egyedi határozatán alapuló, több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a
pénzügyi fedezetet külön vizsgálat nélkül biztosítottnak kell teldnteni, ha a 46. § (2) bekezdés é^)
pontja, valamint (3) és (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek. Az Aht. 32. §-a szerinti
elöirányzatok terhére történö kötelezettségvállalás és az Aht. 36. § (2) bekezdése szerintí
kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés során kizárólag arról kell meggyözödni, hogy

a) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

p
<J

A. <^^'



b) a több év elöirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a költségvetési évet követő éveket
terhelő összegekre a 46. § (2) bekezdés é^ pontja, valamint a 46. § (3) és (4) bekezdése szerinti
feltételek teljesűlnek, valamint
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 erről frásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.

6.2.5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére irásban utasitást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyzö köteles az utasításnak eleget tenni és az Avr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
eljámi.

6. 3. Ervényesítés

6.3. 1. Az érvényesítést a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője, vagy az általa írásban
megbízott pénzügyi-szamviteli szakképesítésű köztisztviselő végzi.

6. 3.2. A teljesitésigazolás alapján az érvényesítönek ellenörizni kell
az összegszerüséget,
a fedezet meglétét és azt, hogy
a megelőző ügymenetben az Aht, az Avr. és az Ahsz., továbbá e megállapodás előírásait
betartották-e.

6. 3. 3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belsö szabályzatok
megsértését tapasztalja, köteles aztjelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha
ezt követően az utalványozó erre írásban utasi'tja. A további eljárási szabályokra az Avr. 54. § (4)
bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. 3. 4. Az érvényesitésnek - az "érvényesítve" megjelölésen kívül - tartalmaznia kell
a megállapított összeget,
az érvényesítés dátumát és
az érvényesítö aláírását.

6. 3. 5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.

6. 4. A teljesítés igazolása

6.4. 1. Az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján a teljesítésigazolásra jogosult személyeket - az adott
kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz
kapcsolódóan - a kötelezettségvállaló, azaz az elnök írásbanjelöli ki.

6.4.2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.

6.4.3. A teljesitésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésénekjogosságát,
- a kiadások összegszerüségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak teljesítését.

6.4.4. A teljesítésigazolás
- az ASP programból kinyomtatott teljesítésigazolás dokumentummal vagy a számlán

elhelyezett ^ ......... számú határozat / megállapodás / megrendelés / szerződés
alapján a szakmai teljesítés jogosságát, összegszerűségét a szervezet részére
igazolom. " szöveggel,

- a teljesítés igazolásának dátumával, és

c\
i.cr c'
1/L

L^. C .^'



- a teljesitésigazolásrajogosult személy aláirásával történik.

6. 5. Utalványozás

6.5. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesitésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselö jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után
lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpéiiz a házipénztárból akkor
fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesitéséhez szükséges
dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és a pénzfelvételt legalább egy nappal megelőzöen a
Hivatal pénztári feladatokkal megbizott köztiszh'iselojénekjelzi.

6.5.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más
esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön írásbeli rendelkezés az
érvényesitő és az utalványozó legalább fokozott biztonságú elektronikus aláirásával ellátott
elektronikus dokumentumban is történhet.

6. 5. 3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetai:
a) az "utalvány" szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, cimét,
d) a fízetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és konnányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváirással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könywiteli
számlájának számát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírasát, elektronitais utalványrendelet esetén a
legalább fokozott biztonságú elektronibis aláírását és
h) az Áht. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesitést.

Nem kell külön utalványozni:
- 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. Közveütett
szolgáltatások ellenértéke rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket
- a fizetési számla vezetésével és az azon végzett müveletekkel kapcsolatban a
számÍavezetö által felszámított dijakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokat
és kamatbevételeket,
- az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó bevételek
teljesítését, és
- afedezetkezelöi számláról, valamint - afedezetkezelöi számlára történö átutalás esetén -
az épittetőifedezetbiztosüási számláról történő kifizetéseket.

6. 6. Ősszeférhetetlenségi szabályok

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

6.6.2. Az érvényesítö ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásrajogosult és a teljesitést 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 érvényesitésre, a teljesítésigazolásra és az
utalványozásra jogosult személyek nevérol és aláírás-mintajukról - elektronikus aláírás alkalmazása
esetén a használt tanúsítványokró] és az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány nyilvános
adatairól - a Hivata) naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a Gazdasági Osztály
vezetöje a felelös.

7. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzellátasa

7. 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a nemzetiségi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti.
A számla feletti rendelkezési jogosultságokat a Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melynels:
rendelkezései kiterjesztésre kerültek a nemzetiségi önkormányzatra is.

Számlavezető hitelintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11742180-15829133

7.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a választott számlavezető hitelintézetet a hónap elsö napjával
változtathatja meg.
Az államliáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 147/A. §-a alapján a folyamatos pmzellátás érdekében a nemzetiségi
önkormányzat a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséröl a Magyar Allamkincstár
területileg illetékes szervét legkésőbb

a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal, valamint
a fizetési számla megváltozásáról a változással egyidejűleg értesfti.

Az értesftések határidöre történö elküldéséért a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetoje által kijelölt
ügyintéző a felelös.

A belfoldi hitelintézet által vezetett fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök leköthetők.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséröl a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testűlete dönt.

7.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
önkormányzat a helyi önkomiányzaton 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 fízetési számlájára.

7.5. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben pénzügyi
támogatást biztosíthat a nemzetiségi önkormányzat részére.

7.6. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárral rendelkezik, mely vonatkozásában a
pénztárosi feladatokat a Hivatal pénztárosa látja el. A házipénztárból a készpénzben történö kiadások
teljesitésére a pénztári órák figyelembevételével 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 került a nemzetiségi
önkormányzatra is.
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8. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

8. 1. A Hivatal a helyi nemzetiségi önkomiányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti.

8.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos
teendőit a Hivatal Gazdasági Osztálya látja e) az adat keletkezésétöl, illetve megváltozásától számitott
8 napon belűl.

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi azonositó száma: 829139
Adószáma: 15829133-1-13
Statisztikai számjele: 15829133-8411-371-13

Az adatok szükség szerinti, a megállapodásban, illetve a hatályos jogszabályokban megjelölt határidők
szem elött tartásával történö aktualizálásáért felelős:

a) a települési önkormányzat részéről: Rémik Istvánné pénzügyi előadó.
b) a nemzetiségi önkonnányzat részéröl: Szabó Sándor elnök.

8. 3. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefuggö 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 szabályzatok hatálya
a nemzetiségi önkonnányzatra is kiterjednek.

8.4. A vagyon leltározása a Hivatal leltározási és leltárkészitési szabályzatában előirtak szerinti
rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározásához az
elnök és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.

8,5. A vagyontárgyak selejtezésével összefilggö szabályokat a Hivatal felesleges vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi
önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök - a helyi nemzetiségi önkormányzat
képviselö-testületének véleményét kikérve - teszjavaslatot ajegyzo felé.

8.6. A nemzetiségi önkomiányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy csöktasnés -
eUcülönítetten, a könywiteli mérleg szerkezete szerinti tagolásbm, a zárszámadási határozatban kerül
bemutatásra.

8. 7. A nemzetiségi önkormányzat Magyar Államkincstár részére történő adatszolgáltatási
kötelezettségét a Hivatal Gazdasági Osztályának vezetöje által kijelölt ügyintézö látja el az Avr.
mellékletében és a Magyar Államkincstár által közzétett adatszolgáltatási naptár szerint. A nemzetiségi

által kijelölt ügyintézö tartozik felelösséggel.

9. A belső kontrollrendszer 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 belsö kontrollrendszer kialakitásánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belsö
kontrollrendszeréröl és belső ellenörzéséröl szóló 370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet elöírásait,
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

9.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat belsö ellenörzését a Hivatal álta) megbízási jogviszony
keretében foglalkoztatott belsö ellenör végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott
éves belsö ellenörzési tervben meghatározottak szerint keriilhet sor.

A belsö ellenörzési kockázatelemzéssel és tervvel kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzat elnöke
ellenőrzési téma-javaslatokka) fordulhat ajegyzöhöz az adott évi belső ellenőrzési tervbe foglalásához.
Az előzetes egyeztetés történhet szóban és frásban (e-mail útján is) egyaránt. A belső ellenőrzési és
belső ellenörzési vezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan a helyi önkormányzatra irányadó
határidök szerintjár el. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyv
nem készül, a helyi önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvének hatálya kerii) rajuk kiterjesztésre.

A belsö ellenör az elkészült jelentés-tervezetet ajegyzonek küldi meg elözetes egyeztetés céljából, aki
köteles az elnök részére azt e-mail útján továbbítani. A további egyeztetés történhet akár a jegyzön
keresztül, akár az elnök és a belsö ellenor között közvetlenü! másolatot küldve erröl minden esetben a
jegyzö részére. A belső ellenőrzési jelentésben feltárt esetleges hiányok orvoslásával (az intézkedési
terv elfogadásával) kapcsolatosan az elnöknek a jegyzővel együttműködési kötelezettsége van minden
esetben. A beko ellenörzés lefolytatásának rendjét a megbízott belső ellenőr, mint belsö ellenőrzési
vezetö által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

A belső ellenörzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása a helyi önkormányzat
Gazdasági Osztályának feladata.

10. Záró rendelkezések

10. 1. Szerzödö felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészitése soranjelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerintjámak el, és az
elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.

10.2. Szerzödö felekjelen megállapodást határozott idöre, a nemzetiségi önkormányzat megbfzatásának
idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint módositják. A jegyzö a
megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét a telepűlési és a
nemzetiségi önkormányzatnakjelzi. A települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a
megállapodást szükség esetén határozatával módosíthatja.

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 2019.
febmár 5. napján létrejött, Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testiiletének 10/2019. (I. 31.)
számú, valamint Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Onkonnányzata Képviselő-testületének
3/2019. (I. 30.) számú határozatával elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Jelen együttműködési megállapodást Dunavarsány Város Onkormányzatának Kepviselő-testíilete a
4/2020. (I. 28.) számú határozatával, Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Onkormányzatának
Képviselö-testülete a 3/2020. (I. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

Dunavarsány, 202Q^ianugr 29.
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