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Tárgy: A települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti, a működési 
és gazdálkodási feladatokra vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80.§ (2) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat között fennálló 
megállapodást főszabály szerint, minden év január 31. napjáig  felül kell vizsgálni. A Nektv. 
értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyai feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, továbbá pontosan meghatározza a végrehajtási 
feladatokat, ezen kívül a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait érintő kötelező tartalmi 
elemeket. 
 
A hatályos szerződések aktuális felülvizsgálata megtörtént. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
tartalmi kérdéseket a hatályos megállapodások megfelelően rendezik, továbbá egyértelműen rögzítik 
az egyes részfeladatoknak a munkamegosztás gyakorlati szempontjából lényeges elemeit, az egyes 
gazdálkodási folyamatok során irányadó szabályozási elemeket, feladatellátásért felelős személyeket 
és határidőket. 
A megállapodások közül a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal (Nemzetiségi 
Önkormányzat) jelenleg hatályos megállapodás kiegészítése csupán annak érdekében indokolt, hogy 
a Nemzetiségi Önkormányzat néprajzi gyűjteményének a Civilházban történő elhelyezése ténye is 
rögzítésre kerüljön, mint Kistarcsa Város Önkormányzatának a nemzetiségi hagyományok és 
kulturális értékek megőrzése érdekében - a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár egyik 
telephelyén- ingyenesen biztosított helyiséghasználat.  
A Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló szerződés kiegészítése nem 
szükséges, az megfelelő a vonatkozó jogszabályi és gyakorlati szempontok szerint. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem! 
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1. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint jóváhagyja a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodást, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
 
 
 
 

2. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti a Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló, együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és megállapította, hogy annak módosítása nem indokolt.  
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. január 12. 
 
 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester  
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1.számú melléklet – Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Kistarcsa Város        
Önkormányzata együttműködési megállapodása tervezete 

2.számú melléklet -     Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kistarcsa Város  
             Önkormányzata hatályos együttműködési megállapodása 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.számú melléklet- megállapodás tervezet 
Együttműködési megállapodás a települési és a nemzetiségi 

önkormányzat között működési és gazdálkodási feladatokra vonatkozóan 
 
 
amely létrejött egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata (képviseli: Solymosi Sándor 
polgármester, székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., bankszámlaszám: 11742324-15565804, 
adószám: 15736125-2-13, KSH azonosító: 15736125-8411-321-13)  
 
másrészről a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Szabóné Tóth Katalin 
elnök, székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., bankszámlaszám: 11742324-15789075, adószám: 
15789075-1-13, KSH azonosító: 15789075-8411-371-13) között, az alulírott helyen és időben, a 
megállapodásban rögzített feltételekkel. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Kistarcsa Város 
Önkormányzata és a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük részlet 
szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.), 
- a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 

elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (Ntr.), 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

( Korm. rendelet) 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.), 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ber.). 
 

A megállapodás részletesen tartalmazza Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
„Önkormányzat”) és a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 
„Nemzetiségi Önkormányzat”) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  
  

− a Nemzetiségi Önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátása (Nektv. 80. § (1)-(2) bekezdés), 

− az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 
megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá 
a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével, és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és 
együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével (Nektv. 80. § (3) 
bekezdés a) pont), 

− a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését (Nektv. 80. § (3) bekezdés b) 
pont), 

− a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre (Nektv. 80. § (3) bekezdés c) pont), 
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− a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét, és az adatszolgáltatási 
feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket (Nektv. 80. § (3) bekezdés d) 
pont). 
 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése, 
a személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – 
az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Nemzetiségi Önkormányzat részére a 
működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 
 

− Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek 
lebonyolításához szükséges helyiséget a Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatti, 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) földszinti 
tanácstermét, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Kistarcsa, Széchenyi út 33. 
szám alatti, ún. Civilház nagyterem helyiségét.  

− Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat néprajzi 
gyűjteménye elhelyezése és kiállítása érdekében a Városi Művelődési Ház Sportközpont 
és Könyvtár telephelyeként bejegyzett Civilház egy helyiségét. 

− Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján keresztül biztosítja a 
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, 
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi 
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

− A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) 
ugyancsak a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája biztosítja.  

− A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásban 
történő adatváltozással kapcsolatos testületi döntéseket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodája készíti elő, a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokról a Nemzetiségi 
Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közreműködésével teljesíti 
bejelentési kötelezettségeit. 

− A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodája biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával,  és 
adószám igénylésével/változásával kapcsolatos jogszabályban előírt bejelentések 
előkészítését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi. A fizetési számla felett 
rendelkezésre jogosult személyeket a III.1 pontban meghatározott szabályzat rögzíti. Az 
Önkormányzat állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentési/bevallási kötelezettségeit a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által meghatalmazott, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Irodája munkatársa teljesíti.  

− A Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonnyilatkozatok eljárási rendjét szabályozó 
szabályzata alapján a Polgármesteri Hivatal közreműködik a nemzetiségi képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeik teljesítésében, illetve a nyilatkozatok őrzésében. 

 
 
A Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő 
– megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel. 
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II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodája (továbbiakban Pénzügyi Iroda) gondoskodik. 
 
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője szakmai segítséget nyújt a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetésének elkészítéséhez, az előirányzatainak felhasználáshoz kapcsolódó 
döntéseket, kifizetéseket koordinálja. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a pénzügyi 
irodavezetőnek a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő határozatokat haladéktalanul 
átadni.  
 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira figyelemmel - a 
Pénzügyi Iroda közreműködésével, legkésőbb a tárgyév január 30-ig elkészíti költségvetés tervezetét, 
melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésőbb a központi (állami) költségvetési törvény 
hatályba lépését követő 45. napig nyújt be a képviselő-testület részére.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának az irányadó 
jogszabályban meghatározott részletezettséggel kell tartalmaznia a kiemelt előirányzatokat. 
 
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el vagy 
bevételkiesése van, illetve kiemelt kiadási előirányzatain és azokhoz tartozó rovatokon belül 
átcsoportosítás válik szükségessé, arról a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) jogosult dönteni, a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
határozatának módosításával. A  képviselő- testület mindenkori költségvetési határozatában rögzíti a 
költségvetésben jóváhagyott előirányzatok és rovatok közti átcsoportosítás ill. előirányzat módosítás 
részletszabályait, az arra vonatkozó hatáskör átruházást, továbbá a forrásfelhasználásra vonatkozóan 
az Elnök részére biztosított jogköröket, annak mértékét. 
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője javasolja a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a 
költségvetés kiemelt előirányzatainak felülvizsgálatát az alábbi esetekben: 
 

• a Nemzetiségi Önkormányzat a jóváhagyott kiemelt és részelőirányzatok ill. rovatok keretein 
felül kíván gazdálkodni, kötelezettséget vállalni, 

• a Nemzetiségi Önkormányzat a jóváhagyott előirányzatok keretein belül előre nem látható, 
nem tervezhető okok miatt nem képes feladatait ellátni, 

• a Nemzetiségi Önkormányzat működési keretein belül olyan jelentős feladatváltozás, 
feladatelmaradás keletkezik, amely jelentős mértékben kihat a költségvetési kiemelt 
előirányzatokra. 
 

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának kijelölt munkatársa a meghatározott formában és 
tartalommal az előirányzatokról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezet, azok alakulásáról 
legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 15. napjáig adatot szolgáltat a Nemzetiségi 
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Önkormányzat elnöke részére. Az első negyedévben teljesített kiadások és bevételek alakulásáról 
legkésőbb április 30-ig szükséges az elnököt tájékoztatni. 
 
 
 
3. Információszolgáltatás a költségvetésről 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
Pénzügyi Irodának úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
 
4. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 
 

a.) féléves helyzetéről legkésőbb szeptember 15-éig, 
b.) éves alakulásáról a zárszámadás keretében, legkésőbb a beszámolási évet követő negyedik 

hónap végéig tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét. 
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a féléves gazdálkodás teljesítéséről szóló 
beszámolót határozattal hagyja jóvá, az éves beszámolóról un. zárszámadási határozattal dönt. A 
költségvetés végrehajtásáról szóló évközi határozat és éves zárszámadási határozat tervezetét a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája készíti el, legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző 
10. napig.  
     
A Nemzetiségi Önkormányzat havonta költségvetési jelentés és tárgynegyedévenként időközi 
mérlegjelentés, továbbá éves beszámoló  (továbbiakban együtt jelentés) készítésére kötelezett, 
melyet a vonatkozó jogszabályban meghatározott időpontig kell a Magyar Államkincstár illetékes 
Területi Igazgatóságához megküldeni. A jogszabály által meghatározott határidőben és tartalommal a 
jelentések elkészítéséért a Pénzügyi Iroda pénzügyi ellenjegyzésre is jogosult, kijelölt ügyintézője 
felelős.  
A Nemzetiségi Önkormányzat a központi költségvetésből Ntr. alapján megillető működési 
támogatásokról az alábbi határidőkben köteles beszámolni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére benyújtott beszámolóval:  

- működési támogatásról tárgyévet követő év január 31-ig. 
- feladatalapú támogatásról tárgyévet követő év június 15-ig.  

Az e bekezdés szerinti beszámolókat a Pénzügyi Iroda kijelölt ügyintézője állítja össze az Igazgatási 
Iroda közreműködésével, annak határidőben történő benyújtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnöke felelős.  
 
A jelen pont a)-b) bekezdésekkel kapcsolatos nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi 
előterjesztések előkészítéséhez az Igazgatási Iroda nyújt segítséget. 
 
 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje,  
kötelezettségvállalás 

 
1. A költségvetés végrehajtása 
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A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos részletes feladatokat és 
eljárásrendet a Polgármesteri Hivatal által elkészített belső szabályzatok rögzítik, melyeket a 
Nemzetiségi Önkormányzat működése során kötelezően alkalmaz. 
Az egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat alkalmazza 
az Önkormányzat és költségvetési szerveinek számviteli politikáját, számlarendjét valamint az 
Önkormányzat és költségvetési szerveinek pénzügyi- gazdálkodási, ellenőrzési feladatait szabályzó 
alábbi belső utasításokat: 

• Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjéről szóló 
szabályzat, 

• Beszerzési szabályzat,  
• Leltározási és leltárkészítési szabályzat, 
• Eszközök és források értékelési szabályzata, 
• Selejtezési és hasznosítási szabályzat, 
• Pénzkezelési szabályzat, 
• Önköltség számítási szabályzat, 
• Bizonylati rend és bizonylat albumról szóló szabályzat 
• Belső ellenőrzési Kézikönyv használatáról szóló szabályzat, 
• Az ellenőrzési nyomvonalról szóló belső szabályzat. 

 

2. Kötelezettségvállalás rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell 
győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás 
teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzése után történhet. A kötelezettségvállalásra jogosult személyeket és aláírás mintájukat az 
1. pontban felsorolt belső szabályzat(ok) rögzítik. 
 
3. Utalványozás rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa 
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítést 
követően lehetséges. Pénzügyi teljesítésre az utalványozást követően kerülhet sor.  
Az utalványozásra jogosult személyeket és aláírás mintájukat az 1. pontban felsorolt belső 
szabályzat(ok) rögzítik. 
 
 
4. Pénzügyi ellenjegyzés rendje 
 
Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően lehet. 
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett 
pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett 
pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 
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Az ellenjegyzésre jogosultaknak, az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás 
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, valamint a kötelezettségvállalás célszerűségét 
megalapozó vizsgálat megtörtént. A kötelezettségvállaló, utalványozó személye nem lehet 
megegyező az ellenjegyzést végző személlyel. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai vonatkozásában pénzügyi ellenjegyzésre a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi irodavezetője és az általa írásban kijelölt személy jogosult. A pénzügyi 
ellenjegyzésre jogosult személyeket és aláírás mintájukat az 1. pontban felsorolt belső szabályzatok 
rögzítik. 
 
5. A  teljesítésigazolás rendje 
 
A teljesítés igazolása a kiadások elrendelése (utalványozása) előtt történik. Az adott gazdasági 
eseményt ellenőrizni kell, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt kötelezettségek 
teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését. Szakmai teljesítésigazolásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban meghatalmazott képviselő jogosult. A 
teljesítésigazolásra jogosult személyeket és aláírás mintájukat az 1. pontban felsorolt belső 
szabályzat(ok) rögzítik. 
 
6. Érvényesítés rendje 
 
Érvényesítés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közreműködésével történik. A szakmai 
teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, 
és azt, hogy az alaki követelményeket betartották-e. Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodavezetője vagy az általa írásban meghatározott személy végzi. Az érvényesítésre 
jogosult személyeket és aláírás mintájukat az 1. pontban felsorolt belső szabályzat(ok) rögzítik. 
 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és teljesítés igazolásra 
irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy 
maga javára látná el. 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint 

− a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet,  

− az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, valamint az érvényesítés feladatainak részletes 
eljárásrendjét, az összeférhetetlenségi szabályokat - az Önkormányzat és költségvetési szerveire is 
vonatkozó -, Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás tartalmazza, melyet a Nemzetiségi 
Önkormányzat - jelen megállapodás alapján - kötelező érvénnyel alkalmaz. 
 
 
 
7. Nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik az analitikus kötelezettségvállalás és 
előirányzat-felhasználás nyilvántartás vezetéséről, amelyekből megállapítható tárgyévben és az 
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elkövetkező évekre vonatkozóan, az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint a 
szabad előirányzat is. A kötelezettségvállalás, előirányzat felhasználás analitikus nyilvántartásáról a 
Pénzügyi Iroda az ASP gazdálkodási szakrendszer keretében használt ’ KASZPER’ program 
használatával gondoskodik. A gazdálkodási szakrendszer KATI  moduljának alkalmazásával történik 
a tárgyi eszközök folyamatos mennyiségi számbavétele, nyilvántartása. 
 

IV. A pénzellátás rendje 
 
1. Bankszámlaforgalom 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vezeti. A 
Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlaszáma: 11742324-15789075 (OTP BANK Nyrt. - Kistarcsai 
Fiók).  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalom 
a részére és kizárólagos használatára megnyitott, fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. A számlák 
feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a számlavezető hitelintézet által rendszeresített aláírás 
bejelentő nyomtatványon történik.  
 
A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a Pénzkezelésre 
vonatkozó szabályzatban rögzítettek szerint. A Nemzetiségi Önkormányzat a számlavezető 
hitelintézettel számítógépes bankkapcsolatot tart fenn. Az ügyfélterminál és a számlavezető 
hitelintézet között közlekedő adatok (megbízások, visszaigazolások, banki információk) titkosak. Az 
ügyfélterminál használatára jogosultak a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított PIN kód és egy, a 
kód használatára jogosultak által kialakított és alkalmazott jelszó használatával üzemeltetik a 
terminált. Banki tranzakció indítására csak a KASZPER program által előállított utalványrendeleten, 
az aláírásra jogosult által utalványozott bizonylat alapján van lehetőség. A PIN kód használatával 
történő tranzakciók végzését a pénzkezelésre vonatkozó szabályzatban megjelölt dolgozók 
végezhetik. 
 
2. Készpénzes forgalom 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat önálló bankszámlával és ahhoz kapcsolódóan önálló házi pénztárral 
rendelkezik. A pénztárosi feladatokat és a házi pénztár kezelésével kapcsolatos valamennyi feladatot 
a Polgármesteri Hivatal pénztárosi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselője végzi. A 
Nemzetiségi Önkormányzat felméri pénzeszköz szükségletét és a tervezett igénybe vételt megelőző 2 
munkanappal előre, az Elnök útján jelzi készpénz igényét a pénztáros felé. A pénzkezelésre 
vonatkozó részletes eljárásrendet, szabályokat a Polgármesteri és Jegyzői együttes utasításba foglalt 
pénzkezelési szabályzat rögzíti, mind az Önkormányzat, annak költségvetési szervei és a 
Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában.  
Az utólagos elszámolásra felvett készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által meghatározott 
személy részére, konkrét jogcímen, legfeljebb 30 munkanapon belül történő elszámolási 
kötelezettség mellett adható ki. Ettől eltérni kivételesen, a Nemzetiségi  Önkormányzat Elnöke 
írásbeli rendelkezése alapján van lehetőség. 
 
 

V. Záró rendelkezések 
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Felek megállapodnak, hogy az együttműködési megállapodást évente január 31-ig felülvizsgálják, és 
szükség esetén azt módosítják. Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a 2016. január 29-én kelt, 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (I.27.) határozatával jóváhagyott 
együttműködési megállapodás hatályát veszti. Jelen megállapodást Kistarcsa Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete …/2017. (..) számú határozatával, a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2017. (..) határozatával hagyta jóvá. 
 
Kistarcsa, 2017. január 
 
 
 
 
  ........................................................   .......................................................  

 Solymosi Sándor Szabóné Tóth Katalin 
 Kistarcsa Város polgármestere Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 
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