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Saj6kaza Kiizs6gi Onkorminyzat szlk'hely:
3 720 Saj 6kaza, P etofr u. 2.

ad6szdm: | 57 26 | 6 4 -2 -0 5

tOrzskdnyvi nyilv6ntart6si sz6ma: 7 261 60
k6pviseli: Stefan L6szl6 polg6rmester
(a tov6bbiakban: helyi 6nkorm6nyzat)

Saj6kaza Kiizs6g Roma Nemzetis6gi Onkorminyzat
sz6khely: 3720 Saj6kaza, Petofi u.2.
ad6sz6m: I 5784393-1 -05
tdrzskdnyvi nyilv6ntart6si sz5m: 7 87 3 4l
k6pviseli: V6radi M6rton elndk
(a tov6bbiakban: nemzetis6gi dnkorm6nyzat)
(egyiittesen: Szerz6d6 felek)

k6zdtt, a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tv. (a tov6bbiakban: Njtv.) 80.$ (2)
bekezd6s, valamint az 6llnnhhztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny (tov6bbiakban: Aht.) 27. 5 Q)
bekezd6se alapjan az aldbbiiak szerint:

I.
Az iinkormhnyzati miikiid6s szem6lyi 6s tirgyi felt6teleinek biztosit6sa

1. A helyi <inkormdnyzat a nemzetis6gi dnkorm6nyzat reszere el6zetes egyeztet6s alapjan havonta
ig6ny szerint, de legal6bb tizenhat 6r6ban ingyenesen biztositja az dnkorm6nyzati feladat
ell6t6sdhoz sziiks6ges helyis6ghasmillatot. A helyi dnkorm6nyzat a fenti helyis6g, valamint a

helyis6g infrastruklfrfijhhoz kapcsol6d6 rezsik<ilts6geket 6s fenntart6si kdltsdgeket viseli. A
helyis6ghasnillat lbizosit6sa a Saj6kazai Polgrirmesteri Hivatal 3720 Saj6kaza, S6lyom telep
14. sz. alatti ingatla 6ban t<irt6nik.

2. A Saj6kaza Kdzstigi Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete a Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal
irtj6n biztositja a nemzetis6gi dnkorrnhnyzat r6sz6re az dnkorm6nyzati mrikdd6shez sziiks6ges
targyi 6s szemdlyi felt6teleket, melynek keretdben a Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal ell6tja:

a) a nemzetistigi dnkormhnyzat testi.ileti iil6seinek elok6szt6s6vel kapcsolatos technikai
feladatokat (meghiv6k, eloterjeszt6sek, hivatalos levelez6s el6k6szit6se, posthzhsa, a
testiileti iil6sek jegyzdkcinyveinek elk6szit6se, postaz6sa) a titk6rs6gi eload6 6ltal,

b) a testiileti ds tisztsdgviselok d<jnt6seinek elok6szit6s6vel kapcsolatos feladatokat, a
d<int6shozatalhoz sziiksdges nyilv6ntart6si, sokszorosit6si 6s post6z6si feladatokat a
titk6rs6gi eload6 6ltal,

c) a nemzetisdgi onkormhnyzat mrikod6s6vel, gazdillkod6sSval kapcsolatos nyilv6ntart6si,
iratkezel6si feladatokat a Pdnziigyi Csoport kijeldlt iigyint6z6je 6ltal.

3. A 2. pontban meghatarozott feladatell6t6shoz kapcsol6d6 kdlts6geket - a testiileti tagok 6s

tiszts6gvisel6k telefonhasznillata kiv6tel6vel - a helyi dnkorm6nyzat viseli.



4. A k6t 6nkorminyzat kdz<itti kapcsolattartfu*. a jegyz6, vary az illtala ir6sban megbizott szem6ly

segiti el6, akit a nemzetis6gi dnkormSnyzat testiileti iildseire a nemzetis6gi <inkormhnyzat

elndk6nek meg kell hivni.

IL
A nemzetis6gi iinkorm futnyzat ktilts6gvet6si koncepci6ja elk6szft6s6nek, j6vfhagyisinak rendje

1. A kiilts6gvet6si korrcepci6 elk6szit6s6nek 6s benyujt6s6nak hatriridej e a, Aht-ban
me glrathr ozott id6pont.

2. A koltsdgvet6si korrcepci6 6ssze6llit6sa sor6n az 6llanhhztart6sr6l sz6l6 torv6ny ,
v6grehajt6srlr6l rendelkezo 36812011. (XIL 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Avr.)
rendelkez6seit kell ialkalmazri.

3, A nemzetis6gi tinkormdnyzat elndke az 1 pontban megjeldlt hatariddt megelozo 30. napig a
koncepci6h oz adatctt szo I g6ltat a S aj 6kazai Polgarmesteri Hivatal fel6.

IIL
A nemzetis6gi iinkorminyzat kiitts6gvet6si hatirozat6nak el6k6szit6se,tartalma.. hat6rideje

l. A jegyz6, vagy az iltala ir6sban megbizott szemdly a helyi nemzetis6gi dnkormiinyzat
kdlts6gvetdsihatfuozatfnak el6k6szitEsdhez sziiks6ges adatokat - a kdlts6gvet6si tdrv6nyb6l ad6d6

r6szletes inform6ci6k rendelkezdsre 6ll6s6t k<jvetoen - k<izli a helyi nemzetisdgi dnkorm6nyzat

elndk6vel.

2. A nemzetis6gi dnkornnfunyzat elndke thjlkoztatja a jegyz6t, vagy az 6ltala ir6sban megbizott

szem6lyt a nemzetisd,gi dnkormhnyzat kolts6gvet6s6t 6rinto adatokr6l, az azt al6titmasn6
dokument6ci6rendelkez6sre bocs6t5s6val.

3. A helyi nemzetis6gi dnkorm6nyzat kdlts6gvet6si hatarozat6nak szerkezet6re az Aht. 6s az Avr.
rendelkez6seit kell me p;felel6en alkalmazri.

4. A Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal 6ltal k6szitett kciltsdgvet6si eloterjeszt6st 6s a hathrozat

tervezetfit, a nemzetis(lgi rinkorm6nyzat elncike terjeszti a nemzetis6gi <inkorm6nyzat k6pvisel6-
testtlete el6.
A kdltsdgvet6si hat6rozlat-tewezetbeterjeszt6s6nek hatrlrideje az Aht. rendelkezdsei szerint

me ghatitr ozott id6p ont.

5. A helyi dnkorm6nyzat a nemzetisdgi dnkorm6nyzat k6lts6gvet6sdre vonatkoz6an nem rendelkezik

ddntdsi jogosults6ggal.

6. A helyi dnkorm6nyzat a nemzetis6gi Onkorminyzathatfurozatilnak torv6nyess6g66rt, a bev6teli 6s

kiad6si eloirhnyzatok nneg6llapit6s66rt 6s teljesit6s66rt feleloss6ggel nem tartozik.

7. A nemzetis6gi dnkormhnyzat kcitelezetts6gv6llal6saidrt 6s tartoz6sai6rt a helyi dnkorm6nyzat
felel6ss6ggel nem tartozik.

IV.
A lkiilts6gvet6si eldirdnyzatok m6dositisinak rendje

1. Ha anemzptis6gi iinkormhnyzat eredeti eloirhnyzathn feliil tcibbletbev6telt 6r el, bevdtel kiesdse

van, illetve kiaddsi eli\irfinyzatain beliil 6tcsoportosit6st hajt v6gre, abban az esetben m6dositania

kell a k<ilts6gvet6si ha1:.irozztitt, melyr6l a nemzetis6gi dnkorm6nyzat k6pvisel6-testiilete ddnthet.

2. Az el6irrinvzatok m6dositis6ra vonatkoz6an be kell tartani az Aht. eloir6sait.



v.
Kiilts6gvet6si informdci6 szolgiltatis rendje

1. A Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal az Aht.6s az Aw. szerinti hat6ridoknekmegfelelobnadatot
szo I g6ltat az illlamhhnart6s informdc i6 s rendszer6b e.

2. Az l. pont szerinti erdatszolgilltathshoz a nemzetisdgi dnkorm6nyzat eln6,ke a ktilts6gvet6si

hatilrozatot 6s annak m(rdositSsait a k6pvisel6-testi.ileti ddnt6st k<ivet6en haladdktalanul megki.ildi a

Saj 6kazai Polg6rme sterii Hivatal kij eldlt iigyint6zoj e r6szdre.

3. A nemzetis6gi dnkormfunyzat elndke a gazdillkod6st drinto valamennyi dokumentumot (pld. :

szfimla, szerzod6s, banLksz6mlakivonat, p6nzthrbizonylat, frzetdsi jegyz6k stb.) halad6ktalanul
fitadjaa Saj6kazai Polgiirmesteri Hivatal Pdnztigyi csoportj6nak kijeliilt iigyint6z6je rdsz6re.

vr.
A kiilts6gvet6si gazddlkod6s rendje

1. A nemzetis6gi dnkorm6nyzat gazdillkod6sanak v6grehajt6s6val kapcsolatos feladatokat a

Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal P9nzngyi csoport l6tja el.

2. A nemzetisdgi 6,nkorm6oyzat operativ gazd6lkod6s6nak ellen6rz6se a Saj6kazai Polg6rmesteri
Hivatal bels6 ellen6rz6stinek r6szdt kepezi, mely kock6zatelemz6sen alapul.

3. A k6telezetts6gv6llal6s rendje

- A helyi nemzetis6gi dnkorm6nyzat nev6ben a helyi nemzetis6gi dnkormdnyzat feladatainak

ell6t6sa sor6n a fizetdsei vagy m6s teljesit6si kdtelezetts6get v6llalni (tov6bbiakban:

kdtelezetts6gv6llaldrs) kizhr6lag az elndk vagy az elncik-helyettes jogosult. A
kdtelezetts6gv6llald,sdrt a nemzetisdgi onkorm6nyzattartozik helyt6llni.

- A kdtelezettsdgv6llal6s gyakorl6sa sor6n be kell tartani az Aht.6s az Avr. el6ir6sait.
- A kdtelezettsdgvSllal6sok nyilv6ntarthsfit folyamatosan, naprak6szen kell vezetni. A
nyilv6ntartdst a Jegyzo vezeti.

4. P finziigyi ellenj egyz6s

- A kdtelezetts6gvilllal6s ellenjegyzes6re a Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal 6llom6ny6ba
tartoz6, az eloirt kdpesit6si kdvetelm6nyeknek megfelel6 v6gzetts6gri kdztisztvisel6 ir6sban
jogosult.

- A plnziigyi ellenjegyz6sre vonatkoz6an be kell hrtani az Aht. 6s az Avr. vonatkoz6
rendelkezdseit.

5. Erv6nyesitds

- Az 6rv6nyesit6st a Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal Jegyzoje 6ltal ir6sban megbizott
pdnziigyi-sz6mviteli szakkdpesftdsti kdztisztviseloje az Avr-ben meghat6rozottak szerint vegzl

6. A teljesitds igazol6sa

- A teljesitds igazol6s6val kapcsolatos feladatok elv6gz6sere jogosult a kotelezettsdgv6llal6
tov6bb6 az filtala ir6sban .ktj eltllt szem6ly.

- A teljesit6s igazol6sa az Aht.6s az Avr. eloir6sai szerint tdrtdnik.



7. Utalvfnyozds

- A helyi nemzetis6gi cinkorm6nyzatnil a kiad6s teljesit6s6nek, a bev6tel beszed6s6nek vagy
elszimol6siinak elrendeldsdre (tov6bbiakban: utalvinyozhsra) kiz6r6lag az elndk vagy az illtala
meghatalmazott nenuretis6gi dnkormrinyzati k6pvisel6 j ogosult.

- Azutalvinyozils az,Aht. 6s az Avr. szabillyai szerint tdrtdnik.

8' Azoperativ gazddlkod6sijogkdrdk gyakorlds6val dsszeftigg6 <isszef6rhetetlensdgi szab6lyok

- A kdtelezeltsdgvillletl6 6s a pdnzr:gyi ellenjeryz6 uryanazon gazdashgi esem6ny tekintetdben
azonos szem6ly nem lehet.

- Az 6rv6nyesito ugyanazon gazdashgi esemdny tekintetdben nem lehet azonos a
kdtelezetts6gv6llal6:;ra, utalvfnyozitsra jogosult 6s a teljesit6st igazol6 szem6llyel.- Kcitelezettsdgv5llakisi,pdnnigyi ellenjeryzdsi, drvdnyesit6si, utalv6nyoz6si 6Jteljesit6s
ieazoliLshra ininyulti feladatot nem v6gezhet az a szem6ly, aki ei a tev6kenys6g6t a ptk.
szerinti kdzeli hozzittartoz6ja vagy maga javiral6tn6 el.

- A kdtelezettslgvilllalfusra, azutalvfunyozhsra, a pdnztigyi ellenjegyz6sre, az 6rv6nyesit6sre ds a
teljesit6s igazolSsra.jogosult szem6lyek nev6r6l 6s alSir6s minire3rerOt a Saj6kazai Folg6rmesteri
Hivatal nyilvr[ntart6st vezet. A nyilv6ntart6s vezetds66rt aJegyzo a feleloi.

2.

a
J.

4.

t.

A ne mze,tis6gi iin ko rm uo*uYJ^^ravezet6se 6s p6 nzkezer 6se

A nemzetis6gi dnkorm6nyzatdnilllo p6nzforgalmi szhmlfutvezet. Anemzetis6gi dnkorm6nyzat
p6nzforgalmi szAmlfija felett rendelkez6sre jogosultakr6l a nemzetis6gi cinkormanyzat
k6pvisel6-testiilete dl6nt.

A szamlanyit6s felellossdge 6s kdlts6gei a nemzetis6gi 6nkorm6nyzatotterhelik.

A nemzetis6gi dnkorm6nyzat miikddds6nek 6llami t6mogatfs6t a nemzetisdgi onkorm6nyzat a
nemzetisdgi c6lir eltriranyzatokb6l nyfjtott t6mogat6sok feltdtelrendszerdrllEs ebzimol6i6nak
rendj6rdl sz6l6 j ogszabdlyi rendelkezdsek szerint veszi ig6nybe.

A nemzetis6gi dnkorm6nyzat hi.z;i plnztirht 6n6ll6an kezeli.

vIIr.
Vagyoni 6s sz[mviteli nyilv:intartis, adatszolgdltatrfls rendje

A Saj6kazai Polg6rmesteni Hivatal a nemzetis6gi dnkorm6nyzat vagyoni, sz6mviteli nyilv6ntart6sait
elkiildniilten v ezpti.

A nemzetisdgi dnkormrinyzat tdrzsk<inyvi nyilv6ntart6s5ban szerepl6 adatok v6ltoz6s6val
kapcsolatos bejelent6st - a Magyar AllamkincstSr fel6 - a Saj6kaiai polg6rmesteri Hivatal
tdrzskdnyvi nyilv6ntart6s6nak kezeldsdvel megbizott iigyintdzoje l6tja "t a nemzetis6gi
<inkormfnyzat elndke 6ltal biztositoff dokumentumok alapj6n.

A nemzetis6gi dnkorm6nyzat felhatalmazza a Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal pdnzi.igyi
csoportj6nak kijeldlt iigyint6z6j1t, hogy az 6llanth6ztart6s inform6ci6s rendszere keret6ben t<in6n6
adatszolg6ltat6s teljesit6r;e 6rdekdben a Magyar Allamkincsthr 6ltal biztositott rendszerekbe
elektronikus riton adatot szolg6ltasson.
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4.

5.
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A szolg6ltatott adatok val5dis6g66rt, a nemzetis6gi tinkormfunyzat elndke a felel6s'

A helyi 6nkorm6nyzatot, tov6bb 6 a Sai6kazai Polg6rmesteri Hivatalt nem terheli felel6ss6g, ha az

iaiislo4aftatasi (titeierlttreg elmarad'asa u n"mrJtis6gi dnkormrinyzat mtikddds6nek hianyoss6ga

miatt kdvetkezeltbe.

rx.
Zhr6 rendelkez6sek

t6s
iJtq hogy a jdv6ben
jelen meg6llaPod az

vdgrehajtfsa soran

Szerzi5d6 felek jelen m,eg6llapod6st hatarozott id6re, a nemzetis6gi dnkorm6nyzat megbizas6nak

idej6re k6tik, 6vlnte janrtr 3i. napj6ig, illetve az iltalfunos nemzetis6gi dnkorm6nyzati v6laszt6s

6v6ben a nemzetis6g"i tinkormanyrut utututO iil6s6t ktivet6 30. napon beliil feliilvizsg5lj6k' 6s

szi.iks6g szerint m6dosit-i 6k.

A jegyza a meg6llapodt6sra vonatkoz6 jogszab6lyok v6ltoz6sa miatti m6dosit6sok sziiksdgess6g6t

jelzi ahelyi 6s a nemzetis6gi dnkorm6nyzatnak'

Jelen apod6st Saj6kaza Kdzs6gi Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete a

4ll10l 
^Saj6kazai 

Rotnu Nemzetis6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6- testi'ilete a

5l10t5 jOvatragyta. Rendelkez6seit 2015. 6prilis h6 1' napj6t6l kell

alkalmazri.

Bzzsl egyidejtileg hat1lyht veszti a felek kdzdtt 2010. november 10' napj6n l6trejdtt eryiittmtikdd6si

megfllapodis.

Saj6kaza, 2015. 6Prilis h6 l. naP

3.

Saj6kazai Roma
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