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A Képviselő-testület 2019. január 24-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
5/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött - a Képviselő-testület által 14/2015. Kth 
számú határozattal jóváhagyott - Együttműködési Megállapodást. A Képviselő-testület az 
Együttműködési Megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
 
Határidő: 2019.február 15. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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Dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 
K. m. f. 

 
 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  
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Kuris István László s.k.     Tapodi Attila s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. január 24. 



 

 

 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Fülöp Róbert 
polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-
15338806-00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-
321-03 , törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli: Szűcs 
Csaba elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Tó u. 36., bankszámlaszám: 11732064-15783859 , 
adószám: 15783859-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783859-8411-323-03, törzskönyvi 
azonosító szám: 783859) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen 
és időben, a következő feltételekkel. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv) 80. § (2) 
bekezdése alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata és Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzata a közöttük 2014. december 01. napján létrejött Együttműködési 
Megállapodást az alábbiak szerint módosítják. 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás 1. fejezet első 

alpontjában szereplő rész az alábbira módosul: 

„ – Az Önkormányzat tulajdonában lévő Tó utca 36. szám alatti ingatlant ingyenesen 
biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára különösen az üléseinek lebonyolításához, 
közmeghallgatáshoz, rendezvények szervezéséhez, működési feladatok elvégzéséhez.” 
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem 

érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

3. Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással együtt hatályos és érvényes. 

4. Együttműködési Megállapodás módosítása mindkét fél általi aláírás napjától hatályos. 

5. Az Együttműködési Megállapodás módosítását Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5/2019. (01.24.) Kt. sz. határozatával, míg Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019. (…) sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

A szerződő felek jelen Együttműködési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés 
után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Kiskunhalas, 2019. ……………. ………. 
 
 
 
 

……………………………………… …………………………………………. 
Fülöp Róbert Szűcs Csaba 
polgármester elnök 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzata 

 
 
 



 

 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (képviseli Fülöp Róbert 
polgármester, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., bankszámlaszám:11732064-
15338806-00000000, adószám:15724904-2-03 , KSH statisztikai számjel:15724904-8411-
321-03 , törzskönyvi azonosító szám: 724902) továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli Szűcs 
Csaba elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Tó u. 36., bankszámlaszám: 11732064-15783859 , 
adószám: 15783859-1-03 , KSH statisztikai számjel: 15783859-8411-323-03, törzskönyvi 
azonosító szám: 783859) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen 
és időben, a következő feltételekkel. 
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet.  
 

A megállapodás részletesen tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: 
nemzetiségi önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:  

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § (1)-(2)) 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök 
és határidők kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) a) ) 

- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njtv. 80. § (3) b)) 

- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre, (Njtv. 80. § (3) c) ) 

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njtv . 80. § (3) d) ). 

 
I. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata működése, a 

személyi-tárgyi feltételek biztosítása 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata részére a működéséhez szükséges 
feltételeket, az alábbiak szerint: 

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Tó utca 36. szám alatti ingatlant ingyenesen 
biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára különösen az üléseinek 
lebonyolításához, közmeghallgatáshoz, rendezvények szervezéséhez, működési 
feladatok elvégzéséhez.  

- A képviselő-testület a mindenkori tárgy évi költségvetésében elfogadott összeg 
mértékéig havonta, időarányosan biztosítja működési támogatásként a Nemzetiségi 
Önkormányzat működési kiadásainak fedezetét az állami támogatás kiegészítésével. 



 

 

Ettől eltérni Nemzetiségi Önkormányzat elnökének írásban benyújtott kérelmére, a 
polgármester engedélyével lehet. A támogatás fedezetet nyújt a Nemzetiségi 
önkormányzat működési kiadásaihoz: a székhely közösségi ház fenntartási 
költségeihez, postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásához és az 
ezzel járó tárgyi és személyi feltételek kiadásaihoz, azzal, hogy ingatlan karbantartás, 
felújítás, beruházás a Stratégiai és Fejlesztési Osztály előzetes jóváhagyásával 
valósítható meg.  A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, 
közmeghallgatásán a jegyző vagy az általa megbízott személy vesz részt. A 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles legkésőbb az ülést megelőző 3. napon 
tájékoztatni a jegyzőt az ülés időpontjáról, valamint a napirenden lévő 
előterjesztésekről, határozati javaslatokról. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal  Pénzügyi és Gazdálkodási osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 
Nemzetiségi Önkormányzat a működési támogatásából fedezi. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 
veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
Az Njtv.  109.§ (3), (7), (9) bekezdése alapján a helyi nemzetiség önkormányzat 
elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori illetményalap, a 
természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka. Az elnökhelyettes 
részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, 
a nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnök 
tiszteletdíjának  harminc százalékánál. 

- Az Njtv. 109.§ (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a 
képviselő-testület képviseletében vagy képviselő-testület illetve az elnök 
megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával 
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését az 
elnök engedélyezi. 

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 

 
II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk ismeretében a jegyző megbízottja lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi 
adatokat, egyéb információkat.  
Az állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad Kiskunhalas Város Önkormányzata 
képviselő-testületének tervezete, illetve döntése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 
számára megítélt éves önkormányzati támogatásról, ezzel egyidejűleg információt szolgáltat 
annak esetleges célhoz kötöttségéről is. 



 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht. 24.§ (3) bekezdésében foglalt határidőig 
nyújtja be a költségvetési határozat tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetését. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtott helyi Önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 
többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 
átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát az Áht. 34-35.§ 
figyelembe vételével.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 

3. Információszolgáltatás a költségvetésről 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
gazdálkodási osztálynak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
Az előirányzat módosításokról szóló határozatok helyi Önkormányzathoz történő 
megküldésének határideje: 

a) április 1. 
b) további esetben a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül. 
 
4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak az Áht.-ban előírt határidő szerint költségvetési 
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal.  

III.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, 
kötelezettségvállalás 

1. Költségvetési határozat végrehajtása 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
jegyző a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási osztályán 
keresztül látja el. 

2. Kötelezettségvállalás rendje 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, 
érintettsége esetén az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak minden esetben  meg kell győződnie 
arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás 
teljesítésére a fedezetet. A kötelezettség vállalási jogkörrel rendelkező személy nem vállalhat 
olyan kötelezettséget, melynek pénzügyi kihatása a rendelkezésre álló szabad keretet 
meghaladja. 

3. Utalványozás 
 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén 
az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 



 

 

Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. 

4. Pénzügyi ellenjegyzés 
 
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének szabályait az Ávr. 55.§ (2) bekezdés g) 
pontja szabályozza. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint 
jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést - ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, 
érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki 
ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 

5. Érvényesítés 
 
Az érvényesítést szabályait az Ávr. 58.§ (4) bekezdése szabályozza. 
 

6. Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok 
 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási szabályzata, továbbá a 
Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatai kiterjesztésre kerülnek a Nemzetiségi 
Önkormányzatra. 

IV.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi 
számlája 

 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 
11732064-15783859 
OTP Bank Zrt.  
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
Elszámolási számla: 11732064-15783859  
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával 
kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos 
használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. 
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi Önkormányzattól eredő támogatásának 
felhasználása a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori önkormányzati költségvetési 
rendeletben meghatározott előirányzatok alapján a kiadások felmerüléséhez igazodóan 
történik átutalással illetve a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vezetett 
Nemzetiségi Önkormányzati házipénztár forgalommal.  

1. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztálya a helyi 
nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat 
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 
az elnök felelős. 
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség 
szerint módosítani.  
A módosított, egységes szerkezetű együttműködési megállapodást Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2019. (01.24.) Kt. sz. határozatával, míg 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019. (…) sz. 
határozatával hagyta jóvá. 
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