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Tisztelt Képviselő - testület!
A 2010. október 3-i önkormányzati választásokat követően megalakult Német
Kisebbségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Njtv.) alapján nemzetiségi önkormányzattá alakult át.
Az Njtv. 80. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzat számára, hogy a helyi
nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
A helyi önkormányzat az Njtv-ben szabályozott kötelezettségek teljesítése
érdekében a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására, és a feladatok
ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal.
Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő – testülete legutóbb a 2012.
március 14-i ülésén tárgyalta a megállapodást, és a 12/2012. (III. 14.) határozatával
jóváhagyta azt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat is egyetértett a
megállapodásban foglaltakkal az 5/2012. (III. 14.) határozatával. (A jóváhagyott
megállapodás tájékoztatás céljából az előterjesztés mellékletét képezi).
Az Njtv. 80. § (2) bekezdésének második mondata szerint a megállapodásokat
minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.
Veszprém, Tótvázsony, Hidegkút és Eplény települések önkormányzatai 2013.
március 1. napjával közös önkormányzati hivatalt hoztak létre, ezért Tótvázsony és
Hidegkút Községek Körjegyzősége megszűnt, így a jelenleg hatályos
együttműködési megállapodást célszerű felülvizsgálni.
Javasolom, hogy új megállapodás jóváhagyásával együtt szülessen döntés a jelenleg
hatályos megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Hidegkút, 2014. január 16.

Herche Ágnes
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HATÁROZATI JAVASLAT
Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő - testületének
.../2014. (…) határozata
Hidegkút Község Önkormányzata és a Hidegkúti Német Nemzetiségi
Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatáról
A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján
Hidegkút Község Önkormányzatával az 5/2012. (III. 14.) képviselő - testületi
határozat szerint megkötött megállapodást felülvizsgálta, s hozzájárul annak közös
megegyezéssel való megszüntetéséhez, egyben a határozat mellékletét képező új
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő - testület felkéri az elnököt, hogy a testület döntéséről a polgármestert
tájékoztassa, s egyben felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. február 8.
Felelős:
Herche Ágnes elnök
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád
csoportvezető

Hidegkút, 2014. január 29.

Herche Ágnes s.k.
elnök
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Hidegkút Község Önkormányzata (8247 Hidegkút, Fő
u. 67/A.) (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselője: Pénzes Erzsébet
polgármester, másrészről a Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat
(8247 Hidegkút, Hosszú u. 20.), képviselője: Herche Ágnes elnök (a
továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) között, a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges feltételek biztosítása tárgyában az alábbi feltételekkel:
1.) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban
Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján felek megállapodnak abban, hogy a
nemzetiségi önkormányzat részére az Önkormányzat – a közös
önkormányzati hivatal közreműködésével – biztosítja az önkormányzati
működés Njtv. 80. § (1) bekezdésében foglalt személyi és tárgyi feltételeit.
2.) Az 1.) pontban foglalt feltételek biztosítására az Önkormányzat vállalja,
hogy:
a.) az önkormányzat tulajdonát képező Hidegkút, ……………u….. szám
alatti ingatlanban havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában –
térítés mentesen - biztosítja a nemzetiségi önkormányzat feladat
ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát;
b.) a közös önkormányzati hivatalon keresztül biztosítja a postai
levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását,
jegyzőkönyvek elkészítését és az ezzel járó költségek viselését.
c.) támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, klubok,
civil szervezetek működését;
d.) a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
döntés előkészítéssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a közös
önkormányzati hivatal pénzügyi feladatait végző szervezeti egység látja
el.
3.) A 2.) a.) és b.) pontokban meghatározott feladatellátásához kapcsolódó
költségeket az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.
4.) A nemzetiségi önkormányzat kijelenti, hogy a Hidegkút,……….. u….. szám
alatti épületben kizárólag a helyi nemzetiségi feladatokat látja el. A
nemzetiségi önkormányzat a helyiségben jogosult a tulajdonát képező
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eszközei és vagyontárgyai elhelyezésére. A helyiségben elhelyezett
eszközökért és vagyontárgyakért az Önkormányzatot felelősség nem terheli.
5.) A jegyző vagy az aljegyző (akadályoztatásuk esetén a jegyző megbízottja) a
helyi önkormányzat képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésén és jogszabálysértés esetén törvényességi észrevételt tesz.
6.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatos határidők:
A költségvetési határozat előterjesztésének határideje:
A költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap
7.) A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével, önálló
fizetési számla nyitásával, és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása 2012. évben határidőre megtörténtek.
8.) A jegyző a közös önkormányzati hivatal pénzügyi feladatait ellátó irodája
útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat költségvetési tervezetének,
valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztésnek az előkészítéséről.
9.) A 6.) és a 8.) pontban foglalt feladatok elvégzése, a költségvetéssel
összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a közös önkormányzati
hivatal pénzügyi feladatait ellátó irodája feladatkörébe tartozik, amelyet a
jogszabályok és a belső szabályzatokban foglalt előírások betartásával lát el.
10.) A pénzügyi feladatokat ellátó iroda a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatban gondoskodik:
a.) a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számláján való
pénzkezelésről,
b.) önálló pénztári készpénz kezeléséről,
c.) előírja, nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és
kiadásait,
d.) tájékoztatást ad, információt szolgáltat és beszámol – a
jogszabályokban foglaltak szerint – a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásáról.
11.) A kötelezettségvállalási feladatok ellátását a nemzetiségi önkormányzat
elnöke, elnök-helyettese láthatja el, figyelemmel az e feladatokra vonatkozó – az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 60. §-ban rögzített – összeférhetetlenségi szabályokra.
12.) Utalványozásra, szakmai teljesítésigazolásra a nemzetiségi önkormányzat
elnöke, illetve a közös önkormányzati hivatal belső szabályzata alapján írásban
felhatalmazott személy jogosult.
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13.) Érvényesítésre a közös önkormányzati hivatal belső szabályzata alapján
írásban felhatalmazott személy jogosult.
14.) A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak és utalványozásának
ellenjegyzését a Pénzügyi Iroda vezetője, akadályoztatása esetén a közös
önkormányzati hivatal belső szabályozásának megfelelő köztisztviselő látja el.
15.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak
megállapításáért és teljesítéséért, egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért
felelősséggel nem tartozik.
16.) Ezen megállapodás határozatlan időre szól, de a Njtv. 80. § (2) bekezdése
alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
17.) A megállapodás aláírásával egyidejűleg a Hidegkúti Német Nemzetiségi
Önkormányzattal 2012. március 14. napján megkötött megállapodás hatályát
veszti, a felek közös megegyezéssel megszüntetik.
18.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a számviteli és a
pénzügyi, gazdasági jogszabályokban és a közös önkormányzati hivatal belső
szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
Hidegkút, 2014. év…………… hó ... nap

Pénzes Erzsébet
polgármester

Herche Ágnes
a Hidegkúti Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Elnöke

Záradék: Az együttműködési megállapodást Hidegkút Község Önkormányzatának
Képviselő – testülete a …./2014. (….) határozatával, a Hidegkúti Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a…../2014. (…..) határozatával
jóváhagyta.
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