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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Sárpilis Község Képviselő-testülete és a Sárpilisi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat között 

 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény alapján Sárpilis Község Képviselő-
testülete és a Sárpilisi Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi 
megállapodásban rögzítik. 
 
 
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése 
A Jegyző a hivatal dolgozói közül megbízottat jelöl ki a Sárpilisi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) történő kapcsolattartásra. 
A megbízott személy (a továbbiakban: megbízott személy) a Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
kével (a továbbiakban: elnök) a Sárpilis Önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállí-
tása előtt, de legkésőbb tárgyévet megelőző év október 30-ig áttekinti a nemzetiségi önkor-
mányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.  
 
 
A megbízott személy által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az 
elnök november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-testület 
megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 
 
1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának, a Sárpilisi Önkormányzat 
költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése. 
 
A megbízott személy tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az Önkormányzat költ-
ségvetési koncepciójának a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről. 
 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes informáci-
ók megismerése után a megbízott személy folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében 
az elnök rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az 
egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követően kell lefolytatni.  
A Jegyző készítteti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési (zárszámadási) határozat-
tervezetét. A Nemzetiség Önkormányzat képviselő-testülete az elnök előterjesztésében meg-
tárgyalja, és határozatában elfogadja. 
 
A Sárpilisi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekin-
tettel a Sárpilisi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja az 
elnököt. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat a fentiek alapján költségvetését önállóan, költségvetési határo-
zatban állapítja meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
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2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételki-
esése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre (ideértve az átruházott 
hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is), testülete módosítja a költségvetéséről szóló 
határozatát. 
 
3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
3.1. Információ-szolgáltatás a költségvetésről 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az elfogadott költségvetésről az államháztartás információs és 
mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt.  
 
 
3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolója a jogszabályi előírásoknak megfelelő-
en készül. A beszámolót a Bátai Közös Hivatal Sárpilisi Kirendeltsége készíti. 
 
Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-
ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztat-
ja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének 
alakulását, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.  
 
4. A Nemzetiségi Önkormányzat számlái 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsola-
tos minden pénzforgalmát önálló pénzforgalmi számlán köteles lebonyolítani. 
 
5. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 
 
4.1. A költségvetés végrehajtása 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Bátai Közös Hivatal Sárpilisi Kirendeltsége látja el. 
 
a.)  Kötelezettségvállalás rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (to-
vábbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott képviselő 
jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a ren-
delkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Köte-
lezettségvállalás csak írásban és a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése után történhet.  
 
b.) Ellenjegyzés 
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A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt sárpilisi pénzügyes dolgozó, 
Kolep-Hudanik Henriett jogosult.  
 
c.)  Utalványozás 
 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámo-
lásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) az elnök, vagy az általa felhatalmazott 
képviselő jogosult. 
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.  
 
d.) Érvényesítés 
 
Az érvényesítést a Jegyző által kijelölt sárpilisi pénzügyes dolgozó, Kolep-Hudanik Henriett 
látja el. Pénzügyi teljesítésre csak az utalványozás után kerülhet sor.  
 
4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
A Bátai Közös Hivatal Sárpilisi Kirendeltsége vezeti a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, 
számviteli nyilvántartásait. 
 
A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a 
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Nemzetiségi 
Önkormányzat tekintetében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Bátai Közös Hivatal 
Sárpilisi Kirendeltség kijelölt dolgozója, Kolep-Hudanik Henriett együttesen felelős. 
 
 
6. Vegyes rendelkezések 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein részt vesz a jegyző és jelzi, ha törvénysértést 
észlel. 
 
Az együttműködési megállapodás az önkormányzatok jóváhagyó határozataival lép hatályba. 
 
 
 
Sárpilis 2014. január 31. 
 
 
 
    Figler  János                                             Rafael Hajnalka 
    polgármester                                                                               elnök helyettes  
 
 
 
Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányzata xxxx Kt. határozata 
                   Sárpilisi Roma Nemzetiségi Önkormányzat xxxxx határozata 


