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ELŐTERJESZTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. január 18-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Ikt. sz.:  LMKOH/366-2/2018. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80. § 
(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 
ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A megállapodás tartalmára vonatkozó 
szabályokat a Nektv. 80. §-a tartalmazza. A Nektv. 80. § (1) bekezdés a), e) és d) pontját a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCI. 
törvény (továbbiakban: Mód tv.) módosította.   
A Nektv. 80. § (1) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a 
helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali 
feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati 
működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de 
legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői 
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása; 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása; 
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.” 

Az említett módosítások a települési önkormányzatok és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok együttműködése tekintetében az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:  

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat székhelyén ingyenesen biztosítandó helyiség 
használat havi óraszáma 16 óráról 32 órára emelkedik. 

2. Nevesíteni szükséges az együttműködési megállapodásban az adatszolgáltatási 
feladatokat. 

3. Nevesíteni szükséges az együttműködési megállapodásban a belső ellenőrzési 
feladatokat. 

A jelenleg hatályos együttműködési megállapodás I. fejezet 1. pontja rendelkezik a Nektv.-ben 
előírt helyiség használatáról, melyet módosítani szükséges a Mód.tv-ben meghatározott 32 órára. 
Az adatszolgáltatási feladatok nevesítését a jelenleg hatályos együttműködési megállapodás II. 
fejezet 2.1 pontja, míg a belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó rendelkezést a jelenleg hatályos 
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együttműködési megállapodás II. fejezet 2.3. pontja tartalmazza, erre tekintettel ezen tartalmi 
elemeket érintően a megállapodást nem szükséges módosítani.  
Az együttműködési megállapodás II. fejezet 2.2.2. b) és c) pontja a nemzetiségi önkormányzat 
feladatalapú és működési támogatására vonatkozó rendelkezéseket. A feladatalapú és működési 
támogatásokra vonatkozóan a költségvetési törvény tartalmaz előírásokat, így az említett 
pontokban szükséges a jogszabályi hivatkozást módosítani. 
 
Az előterjesztésben jelzett módosítások a határozat mellékletében szereplő Együttműködési 
megállapodásban félkövér betűtípussal kerültek megjelölésre.  

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  
 
 

Határozat-tervezet 
 
…/2018. (…) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban jelzett 
módosításokkal egyetért, és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetben az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás elkészítésére és 
aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 18. 
 
Lajosmizse, 2018. január 9.  
         Basky András sk.  
            polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., 
PIR azonosító: 724616; képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: Helyi Önkormányzat,  
másrészről a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1., PIR azonosító: 796501; képviseli: Baranyi-Rostás Rodrigó elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése 
alapján az alábbiakról: 
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei  
 
1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, munkaidőben 

harminckét órában ingyenes használati jogot biztosít a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti 
Városháza épületének 2. számú tárgyaló termére, valamint a helyiségben található berendezési – és 
felszerelési tárgyakra (asztal, székek). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a 
jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal közösen történik.  

2. A Nemzetiségi Önkormányzat külön kérelem esetén a Helyi Önkormányzattal történt előzetes 
egyeztetést követően igényt tarthat a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan 
használatára. 

3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos 
költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges 
mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda 
gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja. 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani 
az intézmény (épület) rendjét.  

6. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője a 
Jegyzői Irodán veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.  

7. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.  
8. A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések, 

hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) 
a Helyi Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja.  

9. A Helyi Önkormányzat a Hivatal útján látja el a képviselő-testületi döntések és a tisztségviselők 
döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatokat.  

10. A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületi ülésein a jegyző, vagy annak- a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- 
megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel.  

11. A 8. és a 9. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat 
viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati Képviselő-testületi tagok és tisztségviselők 
telefonhasználatát.  

 
II. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok 

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal Pénzügyi 
Irodája (továbbiakban: Pénzügyi Iroda) gondoskodik, aki a költségvetési szervekre vonatkozó 
gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.  

1. A költségvetés elkészítésének és jóváhagyásának rendje 
 

1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
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a) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően azonnal – közli a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével. 

 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg, amelyet az 

Áht. 26. § (1) bekezdésében, valamint az Ávr. 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell elkészíteni.  
 

c) A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
képviselő-testületnek.  

 

d) A Pénzügyi Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési 
határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot 
szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez. 

 

e) A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá. 
 

f) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, a 
szabályszerűségért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. A veszteséges gazdálkodás 
következményeiért a központi költségvetés, valamint a Helyi Önkormányzat nem tartoznak 
felelőséggel. 

 

g) A Nemzetiségi Önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban 
állapítja meg  

- a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét.  

 

1.2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
a) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő kiemelt bevételek és kiemelt 

kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
 
b) Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat elkészítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet 
tájékoztatja.  

 
c) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Nemzetiségi 
Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, 
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.  

 
d) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 

előkészítéséért a jegyző a felelős.  
 

e) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi 
Iroda naprakész nyilvántartást vezet. 
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2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási rendje 

2.1. Költségvetési információ szolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség 
 
Az adatszolgáltatás a Kincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus 
nyomtatványkitöltő programok segítségével, az Áht.,  és az Ávr. szabályai szerint történik. 

 
a) A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint éves elemi 

költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá. A 
jegyző elkészíti az éves elemi költségvetési beszámolót. 
 

b) A zárszámadási határozat tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht.-ban meghatározott 
időpontig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadási határozatot a költségvetési határozatával 
azonos szerkezetben kell jóváhagynia. A zárszámadási határozattal egy időben megállapítja 
pénzmaradványát, szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, valamint beszámolót készít az 
átadott pénzeszközeiről. 

 
c) A Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentést köteles megküldeni a Magyar 

Államkincstár részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az időközi költségvetési 
jelentést a jegyző készíti el az alábbi határidőig: 
- a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, 
- azt követően havonta a tárgyhót követő hó 20-ig 
- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig. 

  
d) A Nemzetiségi Önkormányzat az eszközök és források alakulásáról negyedévente időközi 

mérlegjelentést köteles megküldeni a Magyar Államkincstár részére, melyet a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az időközi mérlegjelentést a jegyző készíti el a tárgynegyedévet 
követő hónap 20-ig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 
negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével 
megegyezően. 
 

e) Adatot szolgáltat a Stabilitási tv. 2. § -a szerinti államadósságról, államadósság mutató számításáról, 
és az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.  
 

f) A Nemzetiségi Önkormányzat számviteli rendszerére vonatkozó szabályozás, működtetésének rendje 
a Hivatal Számviteli Politikájában került meghatározásra, az abban meghatározottak szabályokat kell 
alkalmazni a könyvvezetés során. 

 
2.2. A költségvetési gazdálkodás szabályai 
 
2.2.1. A költségvetés végrehajtása 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő szabályokat, aláírási jogköröket külön 
szabályzat, a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata határozza meg.  
 
2.2.2.  A nemzetiségi önkormányzat pénzellátása 
 
a) A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmát a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnevezésű K&H Bank Zrt-nél 
nyitott 10402599-50526552-70901003 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja. A számla felett 
kizárólag a számlavezető pénzintézet által elfogadott aláírás bejelentőn felsorolt személyek 
rendelkezhetnek. 
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b) Általános működési támogatásban a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori költségvetési 
törvényben foglalt feltételek alapján részesül. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár utalja a 
nemzetiségi önkormányzat számlájára. 

 
c) A feladatalapú támogatásban a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori költségvetési törvényben 

foglalt feltételek alapján részesül. 
A támogatás összegét a Magyar Államkincstár utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára. 

 
d) A Helyi Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési támogatás utalására tárgyév április 15-ig kerül 

sor. Helyi önkormányzati választások évében a támogatás időarányosan illeti meg a Nemzetiségi 
Önkormányzatot. 

 
e) Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti 

meg sem az általános működési, sem a feladatalapú támogatás, sem pedig a helyi önkormányzati 
támogatás időarányos része. 

 
2.2.3. Szabályzatok 
 
A gazdálkodással kapcsolatos azon eljárásokra, melyekre nem készült a Nemzetiségi Önkormányzatra 
külön szabályzat, a Helyi Önkormányzat és a Hivatal mindenkori szabályzatai a mérvadóak. 
 
2.3. Belső kontrollrendszer 
 
a) A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében 

kialakítani, működtetni. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer 
kialakításáért a jegyző a felelős. 

 
b) A Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként 

minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzést (FEUVE) 

 
c) A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőre végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor.  
 
2.4. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat a Kincstárnál vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett. A Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkező változásról a bejelentési kérelem 
benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve 
változásától számított 8 napon belül a Kincstár felé bejelentést kell tenni. A bejelentési kérelmet a Hivatal 
vezetői referense készíti elő és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. Okiratnak minősül az 
alapítást, módosítást, átalakítás, vagy megszüntetést jóváhagyó képviselő-testületi határozat kivonata. 
 
2.5. Adószám igénylése 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások bejelentéséről a vezetői referens 
gondoskodik. 
 
Lajosmizse, …………. 
 

      Basky András            Baranyi-Rostás Rodrigó 
Lajosmizse Város Önkormányzatának                 Lajosmizse Város Roma  

     polgármestere     Nemzetiségi Önkormányzatának 
                           elnöke 

 


