EGyüTTMúxönÉ sI MEcÁrrApoDAs
Kisszőlős Község Önkorm ányzata,
valamint
Kisszőtős Roma Nemzetiségi Önk ormányzat
között

1.

Általános szempontok

Kisszőlős Község Qnkormányzat Képviselő-testülete, valamint Kisszőlős Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az áIlamháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a
nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben
előírtakat együttműködési megállapodást (tor,ábbiakban: megállapodás) kötnek.

A

Roma

Nenrzetiségi önkormányzat (továbbiakban: helyi nemzetiségi
önkormányzat) gazdálkodásának végrelrajtó szerve - megállapodás alapján - KisszŐlŐs
Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) költségvetési szerveként működő
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal, s annak telephelye, a Somlószőlősi

Kisszőlősi

Kirendeltség ( továbbiakban

együtt: önkormányzati

hivatal).

megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési
lelretőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek

A

teljesítésétés a közösen
2.

Lz

megfogalmazott célok megvalósítását.

egyrtttműködési lehetőségek területei és formái

A helyi

önkormányzat a he|yi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi
jogok érvényesülését,eilátja a település, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári
ellátással, muzeális intézményekfenntartásár,al, közművelődéssel, tájékoztatással, a
nemzetiség szellemi, építettés tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójá\,al, a szociális
alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzatt feladatokat,

A lrelyi önkormányzat szetyezeti
önkormányzat
terül eti

és

és működési szabályzatarészletesen szabáIyozza a

helyi

képviselő-testülete feladatait a településen, megyében rnűködő települési,
sé gi önkormán y zattal

országo s nemzeti

örrkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselŐtestülete kezdeményezésérea nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e
feladattal megbízza valamely bizottságát A nemzetiségi ügyekkel foglalkoző bízottságban a
települési nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát.

A lielyi

A

helyi nemzetiségi önkormányzat pénzúgyi.ügyviteli. ügyintézési és egyéb alapvető

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatősága érdekében kapcsolódik a helyi
önkormányzat áItaI működtetetett - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is
szolgál.

önkormányzat a belyi nemzetiségi önkormányzat részére- annak székhelyén biztosída az önkormányzatí működés személyi és tárgyi l'eltételeit, továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrelrajtásról az önkormányzatl
hivatal gondoskodik.

A helyi

A helyi önkormányzat alehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a
helyi nemzetiségi önkormányzattal törlénő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében - egyes feladatellátáshoz- pénzügyi támogatást biztosít.
A helyi önkormányzat ahivatalban dolgozó ügykezelőn keresztül segíti a helyi nemzetiségi
önkormányzat páIyázati lehetőségeinek a f'eltárását és azok elkészítését.

A helyi önkorrnárryzat jegyzőie önkormányzatimegbízottat (torlábbiakban: megbízott) jelöl ki
a irelyi nerrrzetiségi önkormányzattal törlénó kapcsolattartásra, melyről az elnököt Írásban

értesíti.A helyi önkormányzat
az űgykezelőt j elöli ki.

és a helyi nemzetiségi önkormányzatközötti

kapcsolattartásra

A

helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző lvagyljegyzővel uNor.o,
képesítésielőírásoknak megfelelő - megbízottja részt yesz a nemzetiségi önkormáÜyzat
testületi ülésein és jelzi, arnennyiben törvénysértéstészlel.

Az

oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérika roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítéseérdekéberr a tehetséges tanulók a helyi
önkormányzat és a helyi nenrzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban
részesülrrek.

A lrelyi

önkormányzat ahelyi nernzetiségi önkormányzat részérehavonta igény szerint, de
iegalább ttzenhat őréhan, az önkormtnyzati feladat e|látásához, nrűködéséhez (a testületi,
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásálroz) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes haszná|atát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségek és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat viseli. A helyi önkormányzat a
lrelyi nemzetiségi önkormányzat feladate|Iátásához - térítésmentesen - külön helységet
biztosit az önkormányzati lrivatai épületében8483 Kisszőlős, Rákócziu.3. ingatlanában.

A helyi önkormányzat az örrkormányzatihivatal ügykezelő dolgozója által biztosítja a postai
levelezési, kézbesítési,gépelési,sokszorosítási feladatok ellátását, jegyzőkönyvek
és az ezzeljáró költségek viselését.

elkészítését

A helyi

önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti
hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös
rendezvények szewezésér,elnépszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit.

A helyi önkormányzat

támogatla a településen működő hagyományőtző együttesek, klubok,
civil szervezetek működését,

A helyi

nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefriggő sajátos feladatokat a
számviteli politika keretében elkészített- eszközök és források leltárkészítésiés leltározási
szabályzata, az eszközök és for:rások értékelésiszabáLyzata, a pénzkezelési szabáIyzat továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabáIyzata és a
számlarend taftalmazza. A szabáIyzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra ís
kiterjednek.
3.

A költségvetés elkészítésénekés elfogadásának rendje

3.1.

A

A költségvetési koncepció elkészítése

költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat
elnökével október 20-ig áttekinti a költségvetési szervek következő költségvetési évre
vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, továbbá a nemzetiségi feladatok
flnanszírozását és a helyi önkormányzati támogatás lehetőségét.

A

jegyző előkészítésébena lrelyi nemzetiségi önkormányzat koncepciójű az elnök a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a költségvetési évet megelőző ér, október
31-ig benyújda a lrelyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete részére.A koncepcióról
alkotott határozatot az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.

3.2.

A helyi

öttkormdnyzat köIíségvetési rendeletének és g helyi nemzetiségi önkormúnyzut
kö I ts égv etés i h atd rozat ti n a k e I k és zítése

A

helyi nemzetiségi olikormányzat költségvetési határozat tervezetét a jegyző készítielő,
amelyet a lrelyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat
testülete elé.

A hetyi nemzetiségi öI*ormányzat költségvetési határozatának előkészítésesorán a jegyző a
helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhezszükséges
adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezéste áI\ást
követően - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.

A lrelyi nemzetiségi önkormányzat köitségvetésére a költségvetési törvényből adódó részletes
információk megismerése után, a jegyző által megbizoű személy folytad a az egyeztetést a
helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre
bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges
adatokat.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatátozatának szerkezetére az Ánt. ZS.
(4) bekezdéseiben és az Aht. végrehajtási rendeletében előírtakat kell alkalmazni.

§ (1).

A jegyző álta1 elkészített költségvetési tervezetet az elrrök a központi költségvetésről szóló
törvény kihirdetésétkövető negyvenötödik napig benyújtja a lrelyi nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületének.
A helyi nemzetiségi önkormányzat

a képviselő{estület áItaI jőváhagyott éves költségvetésről,
az áIlambéutartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszol gáltatást teljesít,

Lz

önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkorrnányzat által jóváhagyott elemi
költségvetéséről a határozat-tetvezet képviselő{estület elé terjesztésének határidejét követő
harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a
továbbiakb an: I gazgató ság).

A helyi nemzetiségi örrkormányzat költségvetési határozaténak előkészítéséér-t,az elíbgadást
követő adatszolgáItatások határidőben történő teljesítésóérta Kirendeltség pénzügyi
ügyintézője a felelős.

A helyi önkormányzat ahelyi nemzetiségi önkormányzat ltöltségvetésérevonatkozóan döntési

jogosultsággal nem rendelkezik.

A

lrelyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és

kiadási előirányzatairrak megállapításáér1 és teljesítéséér1,kötelezettségvállalásiért

és

tartozásaiétt ajegyző és az elnök felelős.

4.

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A helyi nemzetiségi önkormányzat előkányzataikizárőIag

a heil,i nernzetiségi önkormányzat

költségvetésihatározataalapiánmódosíthatók.
Amennyiben a lrelyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt
ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
abban az esetben módosítania keil költségvetési hatétrozatát melyről a nemzetiségi
önJ<ornrányzat képviselő-testülete döntlret.

A

helyi nenrzetiségi önkormányzat által r,égrehajtotí előiányzaí változásának halározatterrzezetét a jegy76 készítielő. Az év közben engedélyezett központi támogatások

felhaszrrálásár,ól, a saját hatáskörben végrehajtott. rualamint a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési szervei áItaI javasolt előirányzat-átcsoporlosítások miatt a költségvetési
hatátozat módosításáról a jegyző által törtér'ő előkészítéseután, { az elnök előterjesztése
alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
,

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját
hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzaíok egymás között átcsoportosithatők. Az
elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-rnódosításairól,
átcsoportosításairól a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatla.

A

nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az első negyedév kivételével
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, cle legkésőbb az éves koltségvetési
beszámoló elkészítésénekhatáridejéig (április 30.) december 3l-ei hatállyal módosítja a
költségvetési hatfuozatát Ha év közben az Országgyűlés a lrelyi nemzetiségi
önkormányzatot éríntőmódon -meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait
zélrolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedéskihirdetésétkövetően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A nemzetiségi önkormányzat előírányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének
előkészítéséérta jegyző a felelős.

A

nemzetiségi önkormányzat előtrányzatairól és az abban bekövetkezett változásairőI az
hivatal dolgozója a Kirendeltség pénzügyi tigyirrtézője naprakész
nyilvántartást vezet,

önkormányzati
5.

Beszámolási kötelezettség

Az elnök lrelyi

nemzetiségi önkormányzat gazdáIkodásának első felévi helyzetéről
szeptembel 15-ig, míg a III. negyedér,es helyzetéről a költségvetési koncepciója

ismertetéséhezírásbarr tájékoztatja a képviselő-testületet, melynek előkészítésea Kirendeltség
pénzügyi ügyintózője feladata. A tájékoztatás taú.altnazza ahelyi önkormányzat - beleértve a
lrelyi nerrrzetiségi önkormányzat - köitségvetési előirányzatainak iclőarányos alakulását, a
tartalék felhaszrrálását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetési
egyenleg alakulását.

A Kirendeltség pénzügyi ügyintézője

a helyi nemzetiségi önkormányzat félévesköltségvetési
elkészítéséhez
beszámolójának
augusztus 1-ig, III. negyedéves beszámolójának elkészítéséhez
október 2a-ig adatot szolgáItat,

A helyi

nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának időarányos teljesítésérőla helyi nemzetiségi önkormányzat képl,iselőtestületének október 30-ig beszámol.

A helyi

nemzetiségi önkormányzat kérésérca jegyző készítieIő a zétrszámadási határozat
tervezetét, ameiyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé,

A jegyző által

elkészített zátszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet
köl,ető negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

A
kö

1

helyi nemzetiségi ölrkormán),zat az ér,es gazdálkodásáról szóló zárszámadását
ts é gl,eté shez haso nl ó an - llatár o zatb an köte le s e fo g a drri.
l

-

a

A költségvetési gazdálkodás szabályai

6.

A lrqlyi rlenrzetiségi önkorrnányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szeLve a Kirendeltség
pénltigyi ügyintézője, aki a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok
betatlása mellett végzi feladatait.

A helyi nemzetiségi önkormányzat
I

operutív gazdálkodásár,al összefiiggő döntési hatáskörök
és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítésrendjének a
meghatározását az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés,teljesítésigazolás rendjének szabályzata (továbbialóan: szabáIyzat)
tafialmaz,za.1

l.

6.

Kö telezetts égv áI lalás

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére
kizárőlag a nemzetiségi önkormányzat elnöke lvagyl az általa írásban felhatalmazott helyi
nemzetisógi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történlret.

A

helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítésesedékességétmegelőzően,
írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat
rendelkezésre á11, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a
kötel ezettsé gv á11 al ás nem s érti a gazdálko dásra vonatk o ző szabály okat.

A helyi

nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli

kötelezettségvállalás az oly an kilrzetés telj esítéséhez,amely
a) értékea százezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szo l gáltatás i génybev ételéhez kapc s o l ó dik,

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére(érvényesítés,
utalványozás) és nyilvántartására vonatkoző szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli
kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a heiyi önkormányzat szabályzata
rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi önkorrrrányzatrais,

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak

nyilvántartásáről a Kirendeltség

pénzügyi ügyintézője gondoskodik.

i e ll e nj e g1l xés g
A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a
Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartoző a l(irendeltség pénzügyi ügyintézője,
köztisztviselő j ogosult.
6.

2. Kö

A

te

le ze t ts égv óI l alás p én zügy

nemzetiségi önkormányzatnáI fellratalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

a

pénzügyi

a) a szükséges szabad előiránl,zat rendelkezésre ál1, a befolyt vagy a megtervezett

várlratóan befolyó bevétei biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjábarr a fedezet rendelkezésre áil, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdáIkodásra vonatkoző szabályokat.

l

,1

s:abal1,:atban kell konkrétan ntegllatáro:ni a ga:tlálkotlúsi

é,s e!!enőr:ési.iogliti-

glakortóit

és a heh:ettesítés rendiét

és

Amerrnyiben a kötelezettségvállalás nem felel rneg az előző bekezdésébenelőíftaknak,
pénzügyi ellenjegyzőnek enől írásban tájékoztatnia keil a kötelezettségvállalót,

a
a

kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdaság|, vezetőjét.

A

pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dáturnának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláír ásáv al kell igazolni.
6.3. TeIjesítés iguzolós

A teljesítés lgazolásfua

a

helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök jogosult.

A teljesítést azigazolás dátumának és a teljesítéstényéretörténő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláirásával' kell igazolni.
Nem kell teljesítésigazolást végezni a más f,rzetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős
vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági. hatósági döntésen, vagy más, a
fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek
valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési
kötelezettség

alap.j án.

6.4. Ervényesítés

Érvényesítésre
a

helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a Kirendeltség pénzügyi

ügyintézője jogosult.

Az

érvényesítésnektartalmaznia kell az érvényesítésreutaló megjelölést, a megállapított
összeget, az érvényesítés
dátumát és az éwényesítőaláírását.

Az érvényesítőneka helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeirrek
vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet rneglététés azt, hogy a
megelőző ügymenetben az Aht., az áIlamháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet
e l ő írásait, továbbá a bel ső szab ály zatokb an fo glal takat me gtartották- e,
6.5. afubtinyozás

tJtalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke ll,agyl az áItala írásban felhatalmazott
helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
IJtalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesítettpénztárbizonylatra rávezeteű,
más esetben krilön írásbeli rendelkezéssel lehet.
Nem kell utalványozni az Áht. végrehajtási rendeletében meghatározottesetekben.
6.

6. Ö s s zefer hetetl ens

A

ég i köv eí elmé ql

e

k

lrelyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a köteiezettségváilaló és a pénzügyi
ellenjegyző ugyanazon gazdaságí esemény tekintetében azonos személy nem lelret. Az
érr,ényesítőugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teijesítéstigazolő személlyel. A
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, én ényesítési,utalván_vozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem r,égezheti az a személy, aki ezt a tevékenységót a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli llozzátaftozója, vagy maga javára látná el. Az önkormáry,zati
hivatalnál a kirendeltség pénzügi,i ügyintézője a kötelezettségvállaiásra, pénzüg_vi

ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre,utalványozásra jogosult személyekről és
aláírás-mintájukról a belső szabáIyzatábarr foglaltak szerint naprakész nyilr,ántartástvezet.

Pénzellátás
A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkonnányzat számlavezetőjénél Szentgál és
Vidéke Takarékszövetkezet Somlószőlősi fió§a 73600091-15908461 vezeti pénzforgalrni
számláit. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelésiszabá|yzat melléklete
7.

tartalmazza.

A helyi

nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát,- a meghatározott kivételekkel egy belföldi lritelintézetnélvagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - köteles
lebonyolítani.

A

helyi nerrrzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásárói hozott

döntést

követően azonnal táj éko ztatni kell.

A heiyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és fonásai terhére
a) íizetésiszámlájahoz kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből folyósított
hozzájátulások, tánrogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei
elkrilonítéséreszolgáló alszámla; egyéb. meghatározott célúpénzeszközök elkülönítésére
szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból f,rnanszírozott prograrrrok
lebonyolítá sár a szo|gáió

al

számla. )

b) letéti pénzeszközök kezeléséreletéti számlá|
c) devizabetét számlát vezetlret.

A helyi nemzetiségi önkormányzat

önállrő pénztárat működtet.

A helyi önkormányzat az

éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben - előzetes
egyeztetést követően - pénzügyi támogatást biztosíthat a helyi nemzetiségi önkornrányzat
részére.Ennek ba,nkszámlára történő utalása az elnök utalásra von,aíkozó kérelme benyújtását
követő 3 napon beltil tOrténik meg.

A helyi

nemzetiségi önkonrrányzat törzskönyvi

igénylésévelkapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
8.

nyilvántartásba vételér,elés adőszám

Vagyongazdálkodás

A helyi nemzetiségi önkormányzatvagyoni

és pénzügyi helyzetérőI az önkormányzatihivatal,
elkülönített nyilvántartást vezet, melyér1 a jegyző a felelős.

A

lrelyi nemzetiségi önkornrányzat vagyona, - az abban bekövetkezett növekedés vagy
csökkenés * eikülönítetten a könywiteli rnérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zátszámadásí
határ

A

o

zatb an kerül

b

emut atás ra.

a irelyi

nenrzetiségi önkormányzat leltározási és leltárkészítési
szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és nródon történik. A helyi nemzetiségi
önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az áItala írásban kijelölt képviselő
közreműködik.

A

vagyon Ieltározása

vagyontárgyak selejtezésévelösszefiiggő szabályokat a helyi nemzetiségi önkormányzat
felesleges vagyontárgyak lrasznosításának és selejtezésének a szabáIyzatában előírtak szerint
keli elvégezni. A helyi nemzetiségi önkomlányzat a selejtezésle javasolt eszközeire az elnök a helyi nemzetiségi öniiományzat képviselő-testületének véleményétkikérve - tesz iavaslatot
ajegyző feié,

9.

A belső kontrollrendszer

Az önkorm

és a belső e|lenőrzés

vonatkozásában köteles a belső
korrtrollrendszer lteretében kiálakítarri, működtetni és í'ejlesztení a kontrollkörnyezetet, a
kockázatkezelési rendszert. a kontlolltevékenységeket, az információ ós kommunikációs
rendszer1, továbbá a nyomon köl,etési rendszert. A helyi nernzetiségi önkorn'árryzatta
vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáéú.a jegyző a felelős.
ányzati hivatal a lrglyi trernzetiségi önkorrnányzat

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szerl,ek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370l20íl. (XIi. 31.) Korm. rendelet
előírásait, továbbá az államháztartásétí ielelős nriniszter áItal közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat.

A lrelyi

nemzetiségi önkorrnányzat belső ellenőrzését a Somló-környéki TabbcélúKisíérségi
Társulás által megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenórzésre a kockázatelemzéssel
alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső
ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső eilenőrzési vezető á|taljőváhagyott belső ellenőrzési
ké zikö nyv tatíalmazza.

A helyi

nernzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékelésérőlkészülő éves
beszámoló - rá vonatkozó részének- elkészítésében.amit az önkormányzatihivatal készíte1.

í0. Zárő rendelkezések
A megállapodás 2014. 02.01. napjától lép hatályba.
számit
612012. (]X. 13 )
haíározatával és Kisszőlős Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 212012. (l. 26.)
száműhatározatával elfogadott együttmúködési megállapodást ezze| egyidejűleg módosítja.

Kisszőlős Község Önkormányzaíának Képviselő-testülete

A

rnegállapodást minden év január 3i. napjáig, általános vagy időközi
alakuló ülést követő lrarminc napon belül íelül keli vizsgálni.

váIasztás esetén az

Kisszőlős. 2014, 01. 31,
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