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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatával 
kialakította a Nógrád Megyei Cigány-, és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat működésének keretfeltételeit. A két területi kisebbségi önkormányzat, 
valamint a megyei önkormányzat együttműködési megállapodást kötöttek a költségvetés 
tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, az általános gazdálkodás szabályainak 
rögzítése, valamint a testületi működés feltételeinek biztosításához szükséges ingó- és 
ingatlanvagyon ingyenes használata, a fenntartással kapcsolatos költségek és egyéb 
szolgáltatások tárgyában.  

A 2011. évi területi kisebbségi választásokat követően a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény ( a továbbiakban: Nektv.) 30/D. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján 2011. január 24-én a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, 
valamint a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat megtartották alakuló üléseiket. 
Az új testületek felállását követően, az elmúlt négy év tapasztalatait figyelembe véve, továbbá 
a jogszabályi változásokat áttekintve az együttműködés szabályainak áttekintése időszerűvé 
vált. A két kisebbségi önkormányzat a Nektv. 25. § a) pontja alapján áprilisban elfogadta saját 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Az újonnan megalakult két kisebbségi önkormányzati testület a 2007. évben megkötött 
megállapodások tartalmát megismerte, az idei év január hónapja óta ezen keretek között 
folytatja tevékenységét. A korábbi kialakult gyakorlat és a megállapodás szerinti testületi 
működés feltételeitől, szabályaitól eltérő igényeket egyik kisebbségi önkormányzat sem 
fogalmazott meg, a megállapodásokon jelentősebb módosítást egyik kisebbség sem kíván 
eszközölni. Ezen okból kifolyólag a testületi működés feltételeinek biztosítását szabályozó 
megállapodás a korábbival szinte azonos tartalommal került beterjesztésre. A költségvetés 
tervezését, elfogadását, végrehajtásának ellenőrzését, az általános gazdálkodás szabályainak 
rögzítését tartalmazó megállapodás átdolgozását főként jogszabályi változások indokolják. A 
jogszabályi változásoknak megfelelően módosított megállapodások a határozati javaslat 1. és 
3. számú mellékleteként csatolásra kerültek. 

A Nektv. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a kisebbségi önkormányzat 
részére biztosítja – a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
módon – a kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A végrehajtásról a 
polgármesteri hivatal gondoskodik. A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel 
kapcsolatos teendőkön értendő különösen: a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat 
biztosítása, a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó 
költségek viselése.  

A Nektv. 59. § (3)-(4) bekezdése alapján a kisebbségi közügyek ellátásához, a működési 
feltételek biztosításához szükséges ingó- és ingatlan vagyontárgyakat a megyei önkormányzat 
2007. évben a kisebbségi önkormányzatok részére ingyenes használatba adta. Jelenleg is 
rendelkezésre áll a Megyeháza épületének harmadik emeletén egy-egy irodahelyiség, a hozzá 
tartozó berendezési tárgyakkal, számítástechnikai eszközökkel.  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala a két testület működésének 
szervezésére, a fenti feladatok teljesítésének előmozdítására saját köztisztviselői állományából 
szakembert biztosít. Természetesen a kisebbségi testületeknek joguk van arra, hogy saját 
költségvetésük terhére, az általuk megjelölt járulékos feladatokra segítő személyt (titkárt) 
vonjanak be.  



Az elmúlt 4 év gyakorlati tapasztalatai, valamint a két kisebbségi önkormányzat igényei 
szerint előkészített működési feltételek biztosításához szükséges ingó- és ingatlanvagyon 
ingyenes használatáról, a fenntartással kapcsolatos költségekről és egyéb szolgáltatásokról 
szóló megállapodások a határozati javaslat 2. és 4. számú mellékleteként csatolásra kerültek. 

Az érintett két kisebbségi önkormányzattal jelenleg is folynak egyeztetések a megállapodások 
tartalmát illetően. Az esetleges módosításokról a bizottsági üléseket követően tájékoztatást 
adok. 

Amennyiben a kisebbségek mindennapi működésük során külön igényekkel jelentkeznek, 
egyeztetéseket követően indítványozni fogom a megállapodások esetleges módosítását.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására: 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, 
valamint az általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 1. 
számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza 
elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan 
vagyontárgyak ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről 
szóló, a határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, 
felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, 
valamint az általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 3. 
számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza 
elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
 



 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan 
vagyontárgyak ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről 
szóló, a határozat 4. számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, 
felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salgótarján, 2011. május 12. 
 
 
         Becsó Zsolt 
 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36., képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) -  továbbiakban: Megyei Önkormányzat -  
másrészről a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36., képviseli: Jónás Gábor, a Kisebbségi Önkormányzat elnöke), - továbbiakban: 
Kisebbségi Önkormányzat - között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. 
§-a és 68. § (3) bekezdése alapján a Megyei Önkormányzat, valamint a Kisebbségi 
Önkormányzat együttműködésre vonatkozó részletes szabályok, eljárási rend, 
munkamegosztás és a felelősség rendszere meghatározására az alulírott helyen és napon a 
következő feltételekkel: 

 
AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉS TERÜLETEI: 

 
I. A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje 

II.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje 
III.  A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje 
IV.  A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános 

rendje 
V. A belső ellenőrzés elvégzésének rendje 

 
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL A KÖVET KEZŐ 

JOGSZABÁLYOK KERÜLTEK FIGYELEMBE VÉTELRE: 
 

a) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
b) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, 
c) A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti 

kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Kormány rendelet, 

d) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet, 
e) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet, 
f) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormány 

rendelet, 
g) A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 

kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. 
törvény. 

 
A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI: 

 
I.  A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje. 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének elkészítése a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (továbbiakban: Hivatal) feladata a Főjegyző 
irányításával. 
A költségvetés előkészítési munkájában a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. 
A Főjegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelettervezetet 
a Közgyűlés Elnöke nyújtja be a Közgyűlésnek. 
A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a költségvetési határozat tervezetét nyújtja be a 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 
 
 
 



A) A költségvetés összeállításának eljárási szabályai: 
 
1. A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat 

Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat és bevételi 
forrásokat. Ezt az egyeztetést a költségvetési évet megelőzően november l-ig kell 
megtenni. A Főjegyző a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének 
a Kisebbségi Önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét 
követő három napon belül írásban – tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét. 
A Kisebbségi Önkormányzat koncepció tervezetről alkotott véleményét az 
előterjesztéshez csatolni kell. 
A költségvetési koncepciót a Közgyűlés Elnöke november 30-ig - a helyi 
önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - nyújtja be 
a Közgyűlésnek, melyet annak elfogadását követő egy munkanapon belül a Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsát. 

2. A Főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet egyezteti a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnökével a Kisebbségi Önkormányzatot érintően. A Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetési határozatának előkészítése során a Főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően – közli a 
Kisebbségi Önkormányzat Elnökével.  

3. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten tartalmazza a működési és 
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat. A Kisebbségi Önkormányzat éves 
költségvetésének határozat tervezetét a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke terjeszti a 
Kisebbségi Önkormányzat elé. A költségvetés elfogadásáról a Kisebbségi 
Önkormányzat önállóan határozatot hoz az Ámr. 37.§ (3) bekezdése szerint tárgyév 
február 10-ig, hogy az a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetébe 
beépülhessen. 

4. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását 
követő egy munkanapon belül megküldi a Főjegyzőnek annak érdekében, hogy a 
határozat – változatlan formában a  Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében 
beépítésre kerüljön. 
A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe a Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetése a Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján 
elkülönítetten épül be. 

5. A Főjegyző a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletét – annak az Áht. 71. §-
ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy 
munkanapon belül – a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsátja. 

6. A Kisebbségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának 
tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét – a kisebbségi közügyeket érintő 
ügyekben – véleményezi, az erről szóló határozatát a Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a 
Főjegyzőnek. 

7. Abban az esetben, ha a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe a Kisebbségi 
Önkormányzat mulasztása miatt nem épülhet be a Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetési határozata alapján a Kisebbségi Önkormányzat költségvetése, a Megyei 
Önkormányzat a költségvetési rendelete elfogadása napjától felfüggeszti a Kisebbségi 
Önkormányzatot megillető támogatások folyósítását a Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetési határozatának meghozataláig. 

8. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 
nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

 



9. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat határozatának 
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel 
nem tartozik. 

10. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért 
a Megyei Önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 

 
B) Elemi költségvetés készítése: 
 
1. A Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetésről a  meghatározott 

nyomtatványgarnitúra felhasználásával az államháztartás információs és 
mérlegrendszerének megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni. 

2. A Hivatal készíti el a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Megyei 
Önkormányzat költségvetési információját, amely magában foglalja a Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetését is. 

3. A költségvetési információ Kisebbségi Önkormányzatot érintő részének 
összeállításában a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke is közreműködik. 

4. A Hivatal a tartalmi és formai szempontok szerint ellenőrzött költségvetést a 
költségvetési rendelet tervezet Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 
napon belül nyújtja be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.  

 
C) A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai: 
 
1. A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe elkülönítetten beépült Kisebbségi 

Önkormányzati előirányzatok a Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján 
módosíthatók. A módosításokat a bevételi és kiadási előirányzatokon egyaránt át kell 
vezetni. 

2. A költségvetési határozat módosításáról a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
negyedévenként, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig ad tájékoztatást a Hivatalnak. 

 
II.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje. 

 
A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. A Kisebbségi 
Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal belső szabályzataiban, számviteli politikájában  
foglaltak szerint történik. 
Az előirányzatok felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalási, utalványozási, 
ellenjegyzési és érvényesítési szabályok az alábbiak: 
 
A) A kötelezettségvállalás rendje 
1. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési, vagy más 

kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízásadás, szerződéskötés, megállapodás, 
ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, vagy az 
általa meghatalmazott Kisebbségi Önkormányzati képviselő jogosult, összeghatárra 
tekintet nélkül. 

2. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A 
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a 
kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll. 

3. Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy 
példányát az érintett szakterület munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi 
kötelezettség nyilvántartása céljából, a keltezést követő 5 munkanapon belül a 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztályra is le kell adni. Szerződésekből, megállapodásokból a 
fenti határidőig egy példányt az Önkormányzati, Jogi és Humánszolgáltatási 
Főosztályra is át kell adni.  



 
4. Az 50 000 forintot elérő kifizetésekre minden esetben írásbeli kötelezettségvállalás 

szükséges. 
5. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Hivatal olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. 
 

B) Az utalványozás, a szakmai teljesítés igazolásának rendje 
1. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadásai teljesítésének és a bevételei 

beszedésének elrendelésére a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa 
felhatalmazott személy  jogosult. 

2. Az utalványozás a Hivatalban rendszeresített Utalvány nyomtatványon és minden 
esetben írásban történik. 

3. Utalványozásra az érvényesítés után kerülhet sor, a pénzügyi teljesítéshez ezen 
túlmenően az utalvány ellenjegyzése is szükséges. 

4. A kiadások teljesítésének alapja a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően 
kiállított bizonylat. A bizonylat a Kisebbségi Önkormányzat törvényi előírásokban 
meghatározott feladatai ellátása során felmerült kiadásokra vonatkozhat. 

5. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt ellenőrizni, 
szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolója a Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke, vagy az általa felhatalmazott személy lehet. 

 
C) Az érvényesítés rendje 
1. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt követelményeket 
betartották-e. 

2. Az érvényesítést a Hivatalnál e feladattal megbízott dolgozók végzik. 
3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. 
 

D) Ellenjegyzés rendje 
1. A kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzésére a Főjegyző jogosult. A Főjegyző 

általános felhatalmazása alapján a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály vezetője és 
helyettese is teljes jogkörrel elláthatja az ellenjegyzési feladatokat. 

2. Az ellenjegyzésre jogosult feladata meggyőződni arról, hogy a kötelezettségvállalás és 
utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, biztosított-e a fedezet, továbbá, 
hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. 

3. Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás, illetve az 
utalványozás a 2. pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra 
írásban felhívni a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének figyelmét. Ha a 
kötelezettségvállaló, utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal ellentétes 
utasításhoz és írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak 
eleget tenni. Az ellenjegyző e tényről haladéktalanul írásban értesíti a Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselőtestületét. A Képviselőtestület a soron következő ülésén 
köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 

 
A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző – ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet. Az érvényeső személy nem 
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést igazoló 
személlyel. 
Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 



Kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés 
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 
belső szabályzatában rögzített formában és módon naprakész nyilvántartást vezet. 
 
III.  A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje 

 
A Kisebbségi Önkormányzatnak a gazdálkodásának helyzetéről féléves és éves beszámoló 
készítési, illetve a háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatási kötelezettsége van. 
1. Az éves beszámoló készítéséhez az adatokat a Hivatal a tárgyévet követő év február 

15-ig, a féléves beszámoló adatait július 20-ig adja át a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnökének. 

2. A Hivatal készíti el az éves és féléves beszámolókat a meghatározott 
nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. A Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó 
űrlapok elkészítésében a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke is közreműködik. 

3. A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó éves és féléves 
beszámolóját az előírt határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár illetékes 
szervéhez. 

4. A Főjegyző által elkészített éves gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet a Megyei 
Közgyűlés Elnöke terjeszti a Megyei Közgyűlés elé. A Kisebbségi Önkormányzat 
éves beszámoló adatait a rendelet tervezethez a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
szolgáltatja határozat formájában tárgyévet követő év április 10-ig. 

5. A Kisebbségi Önkormányzat adatainak szolgáltatásával a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnöke közreműködik a féléves és háromnegyedéves gazdálkodás helyzetéről a 
Megyei Közgyűlés elé készítendő tájékoztató előterjesztések elkészítésében. 

6. A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 
határozatának időarányos teljesítéséről mindhárom beszámolási időszakra 
vonatkozóan beszámol a Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 

 
IV.  A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános 

rendje 
A Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Megyei 
Önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó alszámlán, a Kisebbségi 
Önkormányzat részére nyitott 12031005-00156762-00900002 Nógrád Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlán bonyolítja. A számla 
kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. A számla feletti rendelkezési 
jogosultság a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt 
illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére 
jogosult személyek közül bejelentett személlyel közösen. 
1. A Hivatal biztosítja, hogy a főkönyvi és analitikus nyilvántartás során a Kisebbségi 

Önkormányzat bevétele és kiadása elkülönítetten kerüljön kimutatásra. 
2. A Kisebbségi Önkormányzat pénzellátását illetően az éves támogatás (általános 

működési és feladatalapú támogatás) a 342/2010. (XII.18.) Kormányrendelet 3. §-ának 
(3) és 4. §-ának (4) bekezdése szerint kerül átutalásra. A Hivatal gondoskodik az 
összeg elkülönített alszámlára történő átvezetésről. 

3. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos adatszolgáltatást a Hivatal 
végzi, amelynek teljesítésében a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik. 

4. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 
Hivatal adatot szolgáltat a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke részére. 

 
V.  Belső ellenőrzés 

1. A Kisebbségi Önkormányzat jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatait a Hivatal 
belső ellenőrzési csoportja látja el. 



2. A belső ellenőrzés megállapításainak realizálása a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnökének a feladata. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS: 

 
1. Fentieken túl a Hivatal biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat testületi 

működésének feltételeit. A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel 
kapcsolatos teendőkön értendő különösen: 
a) a testületi működéshez kapcsolódó egy helyiség biztosítása a Megyeháza 
épületén belül, 
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó 
költségek viselése. 
E kérdéseket a felek külön megállapodásban rendezik.  

2. Jelen megállapodás aláírásával a 25/2007. (IV.19.) Kgy. határozat 1. számú 
mellékletét képező megállapodás hatályát veszti. 

 
 
 
Salgótarján, 2011. május …    Salgótarján, 2011. május …  
 
 
 
           Becsó Zsolt                    Jónás Gábor   
 Megyei Önkormányzat         Kisebbségi Önkormányzat  
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. május … 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
                               dr. Barta László  
                               megyei főjegyző 
 



2. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) - a továbbiakban: Megyei Önkormányzat -  

másrészről a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.; képviseli: Jónás Gábor (1969), elnök) - a továbbiakban: Kisebbségi 
Önkormányzat -  

között a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. § (1)-
(2) bekezdései alapján, az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel: 

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat alapfeladatainak ügyviteli 
segítésére ingyenes használati jogot biztosít egy darab irodahelyiségre a 
Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti Megyeháza épületében (341. számú iroda), 
valamint berendezési- és felszerelési tárgyakra (bútor, számítógép).  

2. Az iroda és annak berendezési tárgyai tekintetében a használati jog mindenkori 
ellenértékét a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (a 
továbbiakban: Ellátó Szervezet) által meghatározott díjak és költségek 
alapulvételével kiszámított összeg jelenti. A használatba adott számítástechnikai 
eszközöket a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) biztosítja és tartja nyilván azok mindenkori értékét. 

3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával 
kapcsolatos költségek a Kisebbségi Önkormányzatot terhelik. 

4. A Kisebbségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódóan térítésmentesen 
illeti meg a fűtési-, az áram-, a portai-, az őrzési, és a takarítási szolgáltatás. A 
telefon (havi 15.000 Ft-ot meghaladó), a Megyeháza ebédlője, Palóc-terme 
használatot és a kapcsolódó vendéglátás költségeit meg kell fizetnie. 

5. A Kisebbségi Önkormányzat a Megyeháza közös helyiségeit (folyosók, 
mellékhelyiségek) térítésmentesen jogosult igénybe venni. 

6. A Megyeháza tanácskozótermeit és kapcsolódó szolgáltatásait (hangosítás, 
hangfelvétel készítése, kivetítés) a Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek, 
programjának és rendezvényeinek lebonyolításához térítésmentesen igényelheti. 

7. A Kisebbségi Önkormányzat a használt javakat (1., 4., 5., 6. pont) csak 
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes 
és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a 
használat jogát a Megyei Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja. 

8.  Kisebbségi Önkormányzat használati jogának gyakorlásával a Megyeházán folyó 
munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét. 

9. Az irodahelyiség kulcsait a Kisebbségi Önkormányzat képviselője a Megyeháza 
portáján veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor. 

10. A használt irodahelyiségben történő mindennemű felújítás, átalakítás, illetve 
selejtezés a Megyei Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után végezhető, a 
Kisebbségi Önkormányzat saját költségére. 

11. A jelen megállapodással ellentétes, attól eltérő használatból eredő költségeket, 
károkat a Kisebbségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak köteles 
megtéríteni. 



12. A Kisebbségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem 
engedheti át. 

13. A Kisebbségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg a használat joga. 

14. A Megyei Önkormányzat a helyiséggel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal 
összefüggő jogait és kötelezettségeit az Ellátó Szervezet útján, a Hivatal 
kisebbségi feladatokkal foglalkozó munkatársával gyakorolja és érvényesíti. 

15. A testületi anyagokhoz kötődő postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok 
ellátását a Hivatal biztosítja. A Hivatal kisebbségi feladatokkal megbízott 
munkatársa a Kisebbségi Önkormányzat részére érkező postai küldeményeket 
felbonthatja. 

16. A Hivatal mindenkori lehetőségeinek keretein belül, térítésmentesen segíti a 
Kisebbségi Önkormányzat pályázat-előkészítő tevékenységét. 

17. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat kölcsönös és közös 
érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban 
foglaltakon túl – lehetőségei szerint – keresse az együttműködés további formáit, 
így például: pályázatok felkutatását és benyújtását, valamint a kisebbség céljait 
szolgáló rendezvények, megmozdulások, és programok szervezését. 

18. Jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben, a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

19. Jelen megállapodás aláírásával a 25/2007. (IV.19.) Kgy. határozat 2. számú 
mellékletét képező megállapodás hatályát veszti. 

 

 

Salgótarján, 2011. május …              Salgótarján, 2011. május … 

 

 
 

  

Becsó Zsolt  Jónás Gábor (1969) 
Megyei Önkormányzat  Kisebbségi Önkormányzat 

 
 
 
 

  

Ellenjegyezte: dr. Barta László  
 Nógrád megyei főjegyző  

Salgótarján, 2011. május … 

 

Jelen megállapodásból folyó, Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetét érintő 
jogokat és kötelezettségeket tudomásul veszem. 

 
 
Salgótarján, 2011. május …  
        Virágh Krisztina 
     Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 



3. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36., képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) -  továbbiakban: Megyei Önkormányzat -  
másrészről a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36., képviseli: Komjáthi Gáborné, a Kisebbségi Önkormányzat elnöke), - 
továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat - között az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 66. §-a és 68. § (3) bekezdése alapján a Megyei Önkormányzat, valamint a 
Kisebbségi Önkormányzat együttműködésre vonatkozó részletes szabályok, eljárási rend, 
munkamegosztás és a felelősség rendszere meghatározására az alulírott helyen és napon a 
következő feltételekkel: 

 
AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉS TERÜLETEI: 

 
I.  A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje 
II.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje 
III. A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje 
IV. A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános 

rendje 
V.  A belső ellenőrzés elvégzésének rendje 
 
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL A KÖVET KEZŐ 

JOGSZABÁLYOK KERÜLTEK FIGYELEMBE VÉTELRE: 
 

a) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
b) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, 
c) A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti 

kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Kormány rendelet, 

d) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet, 
e) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet, 
f) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormány 

rendelet, 
g) A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 

kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. 
törvény. 

 
A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI: 

 
I.  A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje. 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének elkészítése a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (továbbiakban: Hivatal) feladata a Főjegyző 
irányításával. 
A költségvetés előkészítési munkájában a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. 
A Főjegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelettervezetet 
a Közgyűlés Elnöke nyújtja be a Közgyűlésnek. 
A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a költségvetési határozat tervezetét nyújtja be a 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 
 
 
 



A) A költségvetés összeállításának eljárási szabályai: 
 

1. A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Főjegyző a Kisebbségi 
Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó 
feladatokat és bevételi forrásokat. Ezt az egyeztetést a költségvetési évet 
megelőzően november l-ig kell megtenni. A Főjegyző a Megyei Önkormányzat 
költségvetési koncepció tervezetének a Kisebbségi Önkormányzatot érintő 
adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét követő három napon belül írásban 
– tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét. 
A Kisebbségi Önkormányzat koncepció tervezetről alkotott véleményét az 
előterjesztéshez csatolni kell. 
A költségvetési koncepciót a Közgyűlés Elnöke november 30-ig - a helyi 
önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - 
nyújtja be a Közgyűlésnek, melyet annak elfogadását követő egy munkanapon 
belül a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsát. 

2. A Főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet egyezteti a Kisebbségi 
Önkormányzat Elnökével a Kisebbségi Önkormányzatot érintően. A Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Főjegyző a 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre 
állást követően – közli a Kisebbségi Önkormányzat Elnökével.  

3. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten tartalmazza a működési 
és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat. A Kisebbségi Önkormányzat éves 
költségvetésének határozat tervezetét a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke terjeszti 
a Kisebbségi Önkormányzat elé. A költségvetés elfogadásáról a Kisebbségi 
Önkormányzat önállóan határozatot hoz az Ámr. 37.§ (3) bekezdése szerint 
tárgyév február 10-ig, hogy az a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-
tervezetébe beépülhessen. 

4. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak 
elfogadását követő egy munkanapon belül megküldi a Főjegyzőnek annak 
érdekében, hogy a határozat – változatlan formában a  Megyei Önkormányzat 
költségvetési rendeletében beépítésre kerüljön. 
A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe a Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetése a Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján 
elkülönítetten épül be. 

5. A Főjegyző a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletét – annak az Áht. 71. 
§-ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy 
munkanapon belül – a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsátja. 

6. A Kisebbségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat költségvetési 
koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét – a kisebbségi 
közügyeket érintő ügyekben – véleményezi, az erről szóló határozatát a Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával 
egyidejűleg küldi meg a Főjegyzőnek. 

7. Abban az esetben, ha a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe a 
Kisebbségi Önkormányzat mulasztása miatt nem épülhet be a Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetési határozata alapján a Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetése, a Megyei Önkormányzat a költségvetési rendelete elfogadása 
napjától felfüggeszti a Kisebbségi Önkormányzatot megillető támogatások 
folyósítását a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának 
meghozataláig. 

8. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 



9. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat határozatának 
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel 
nem tartozik. 

10. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Kisebbségi Önkormányzat 
tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 

 
 

B) Elemi költségvetés készítése: 
 

1. A Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetésről a  meghatározott 
nyomtatványgarnitúra felhasználásával az államháztartás információs és 
mérlegrendszerének megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni. 

2. A Hivatal készíti el a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Megyei 
Önkormányzat költségvetési információját, amely magában foglalja a Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetését is. 

3. A költségvetési információ Kisebbségi Önkormányzatot érintő részének 
összeállításában a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke is közreműködik. 

4. A Hivatal a tartalmi és formai szempontok szerint ellenőrzött költségvetést a 
költségvetési rendelet tervezet Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 
napon belül nyújtja be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.  

 
C) A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai: 
 

1. A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe elkülönítetten beépült 
Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok a Kisebbségi Önkormányzat határozata 
alapján módosíthatók. A módosításokat a bevételi és kiadási előirányzatokon 
egyaránt át kell vezetni. 

2. A költségvetési határozat módosításáról a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
negyedévenként, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig ad tájékoztatást a 
Hivatalnak. 

 
II.  A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje. 
 
A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. A Kisebbségi 
Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal belső szabályzataiban, számviteli politikájában  
foglaltak szerint történik. 
Az előirányzatok felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalási, utalványozási, 
ellenjegyzési és érvényesítési szabályok az alábbiak: 
 
A) A kötelezettségvállalás rendje 

1. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési, vagy más 
kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízásadás, szerződéskötés, 
megállapodás, ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnöke, vagy az általa meghatalmazott Kisebbségi Önkormányzati képviselő 
jogosult, összeghatárra tekintet nélkül. 

2. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A 
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, 
hogy a kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll. 

3. Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy 
példányát az érintett szakterület munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi 
kötelezettség nyilvántartása céljából, a keltezést követő 5 munkanapon belül a 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztályra is le kell adni. Szerződésekből, 



megállapodásokból a fenti határidőig egy példányt az Önkormányzati, Jogi és 
Humánszolgáltatási Főosztályra is át kell adni.  

4. Az 50 000 forintot elérő kifizetésekre minden esetben írásbeli kötelezettségvállalás 
szükséges. 

5. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Hivatal olyan analitikus 
nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás 
összege. 

 
B) Az utalványozás, a szakmai teljesítés igazolásának rendje 

1. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadásai teljesítésének és a bevételei 
beszedésének elrendelésére a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa 
felhatalmazott személy  jogosult. 

2. Az utalványozás a Hivatalban rendszeresített Utalvány nyomtatványon és minden 
esetben írásban történik. 

3. Utalványozásra az érvényesítés után kerülhet sor, a pénzügyi teljesítéshez ezen 
túlmenően az utalvány ellenjegyzése is szükséges. 

4. A kiadások teljesítésének alapja a hatályos számviteli jogszabályoknak 
megfelelően kiállított bizonylat. A bizonylat a Kisebbségi Önkormányzat törvényi 
előírásokban meghatározott feladatai ellátása során felmerült kiadásokra 
vonatkozhat. 

5. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt ellenőrizni, 
szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolója a 
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa felhatalmazott személy lehet. 

 
C) Az érvényesítés rendje 

1. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt követelményeket 
betartották-e. 

2. Az érvényesítést a Hivatalnál e feladattal megbízott dolgozók végzik. 
3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. 
 

D) Ellenjegyzés rendje 
1. A kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzésére a Főjegyző jogosult. A 

Főjegyző általános felhatalmazása alapján a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály 
vezetője és helyettese is teljes jogkörrel elláthatja az ellenjegyzési feladatokat. 

2. Az ellenjegyzésre jogosult feladata meggyőződni arról, hogy a 
kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, 
biztosított-e a fedezet, továbbá, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az 
érvényesítés megtörtént-e. 

3. Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás, illetve az 
utalványozás a 2. pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra 
írásban felhívni a Kisebbségi Önkormányzat Elnökének figyelmét. Ha a 
kötelezettségvállaló, utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal 
ellentétes utasításhoz és írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles 
az utasításnak eleget tenni. Az ellenjegyző e tényről haladéktalanul írásban értesíti 
a Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületét. A Képviselőtestület a soron 
következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az 
esetleges felelősségre vonást. 

 
A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző – 
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet. Az érvényeső 



személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai 
teljesítést igazoló személlyel. 
Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a 
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 
Kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés 
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 
belső szabályzatában rögzített formában és módon naprakész nyilvántartást vezet. 
 
III.   A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje 
 
A Kisebbségi Önkormányzatnak a gazdálkodásának helyzetéről féléves és éves beszámoló 
készítési, illetve a háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatási kötelezettsége van. 

1. Az éves beszámoló készítéséhez az adatokat a Hivatal a tárgyévet követő év 
február 15-ig, a féléves beszámoló adatait július 20-ig adja át a Kisebbségi 
Önkormányzat Elnökének. 

2. A Hivatal készíti el az éves és féléves beszámolókat a meghatározott 
nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. A Kisebbségi Önkormányzatra 
vonatkozó űrlapok elkészítésében a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke is 
közreműködik. 

3. A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó éves és féléves 
beszámolóját az előírt határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár illetékes 
szervéhez. 

4. A Főjegyző által elkészített éves gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet a Megyei 
Közgyűlés Elnöke terjeszti a Megyei Közgyűlés elé. A Kisebbségi Önkormányzat 
éves beszámoló adatait a rendelet tervezethez a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
szolgáltatja határozat formájában tárgyévet követő év április 10-ig. 

5. A Kisebbségi Önkormányzat adatainak szolgáltatásával a Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke közreműködik a féléves és háromnegyedéves gazdálkodás 
helyzetéről a Megyei Közgyűlés elé készítendő tájékoztató előterjesztések 
elkészítésében. 

6. A Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 
határozatának időarányos teljesítéséről mindhárom beszámolási időszakra 
vonatkozóan beszámol a Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 

 
 

IV. A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének 
általános rendje 

A Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Megyei 
Önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó alszámlán, a Kisebbségi 
Önkormányzat részére nyitott 12031005-00156762-00800005 Nógrád Megyei Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlán bonyolítja. A számla 
kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. A számla feletti rendelkezési 
jogosultság a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt 
illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére 
jogosult személyek közül bejelentett személlyel közösen. 

1. A Hivatal biztosítja, hogy a főkönyvi és analitikus nyilvántartás során a 
Kisebbségi Önkormányzat bevétele és kiadása elkülönítetten kerüljön kimutatásra. 

2. A Kisebbségi Önkormányzat pénzellátását illetően az éves támogatás (általános 
működési és feladatalapú támogatás) a 342/2010. (XII.18.) Kormányrendelet 3. §-
ának (3) és 4. §-ának (4) bekezdése szerint kerül átutalásra. A Hivatal gondoskodik 
az összeg elkülönített alszámlára történő átvezetésről. 



3. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos adatszolgáltatást a 
Hivatal végzi, amelynek teljesítésében a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
közreműködik. 

4. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak 
alakulásáról a Hivatal adatot szolgáltat a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
részére. 

 
V.  Belső ellenőrzés 

1. A Kisebbségi Önkormányzat jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatait a 
Hivatal belső ellenőrzési csoportja látja el. 

2. A belső ellenőrzés megállapításainak realizálása a Kisebbségi Önkormányzat 
Elnökének a feladata. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS: 

 
1.  Fentieken túl a Hivatal biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat testületi működésének 

feltételeit. A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön 
értendő különösen: 
a) a testületi működéshez kapcsolódó egy helyiség biztosítása a Megyeháza épületén 

belül, 
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó 

költségek viselése. 
 E kérdéseket a felek külön megállapodásban rendezik.  

2.  Jelen megállapodás aláírásával a 25/2007. (IV.19.) Kgy. határozat 3. számú mellékletét 
képező megállapodás hatályát veszti 

 
Salgótarján, 2011. május …    Salgótarján, 2011. május … 
 
 
 
 
           Becsó Zsolt                Komjáthi Gáborné   
 Megyei Önkormányzat         Kisebbségi Önkormányzat  
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. május … 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 

dr. Barta László 
megyei főjegyző 

 
 
 



4. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) - a továbbiakban: Megyei Önkormányzat -  

másrészről a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.; képviseli: Komjáthi Gáborné, elnök) - a továbbiakban: Kisebbségi 
Önkormányzat -  

között a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. § (1)-
(2) bekezdései alapján, az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel: 

1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat alapfeladatainak ügyviteli 
segítésére ingyenes használati jogot biztosít egy darab irodahelyiségre a 
Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti Megyeháza épületében (339. számú iroda), 
valamint berendezési- és felszerelési tárgyakra (bútor, számítógép).  

2. Az iroda és annak berendezési tárgyai tekintetében a használati jog mindenkori 
ellenértékét a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (a 
továbbiakban: Ellátó Szervezet) által meghatározott díjak és költségek 
alapulvételével kiszámított összeg jelenti. A használatba adott számítástechnikai 
eszközöket a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) biztosítja és tartja nyilván azok mindenkori értékét. 

3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával 
kapcsolatos költségek a Kisebbségi Önkormányzatot terhelik. 

4. A Kisebbségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódóan térítésmentesen 
illeti meg a fűtési-, az áram-, a portai-, az őrzési, és a takarítási szolgáltatás. A 
telefon (havi 15.000 Ft-ot meghaladó), a Megyeháza ebédlője, Palóc-terme 
használatot és a kapcsolódó vendéglátás költségeit meg kell fizetnie. 

5. A Kisebbségi Önkormányzat a Megyeháza közös helyiségeit (folyosók, 
mellékhelyiségek) térítésmentesen jogosult igénybe venni. 

6. A Megyeháza tanácskozótermeit és kapcsolódó szolgáltatásait (hangosítás, 
hangfelvétel készítése, kivetítés) a Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek, 
programjának és rendezvényeinek lebonyolításához térítésmentesen igényelheti. 

7. A Kisebbségi Önkormányzat a használt javakat (1., 4., 5., 6. pont) csak 
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes 
és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a 
használat jogát a Megyei Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja. 

8. Kisebbségi Önkormányzat használati jogának gyakorlásával a Megyeházán folyó 
munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét. 

9. Az irodahelyiség kulcsait a Kisebbségi Önkormányzat képviselője a Megyeháza 
portáján veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor. 

10. A használt irodahelyiségben történő mindennemű felújítás, átalakítás, illetve 
selejtezés a Megyei Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után végezhető, a 
Kisebbségi Önkormányzat saját költségére. 

11. A jelen megállapodással ellentétes, attól eltérő használatból eredő költségeket, 
károkat a Kisebbségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak köteles 
megtéríteni. 



12. A Kisebbségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem 
engedheti át. 

13. A Kisebbségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg a használat joga. 

14. A Megyei Önkormányzat a helyiséggel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal 
összefüggő jogait és kötelezettségeit az Ellátó Szervezet útján, a Hivatal 
kisebbségi feladatokkal foglalkozó munkatársával gyakorolja és érvényesíti. 

15. A testületi anyagokhoz kötődő postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok 
ellátását a Hivatal biztosítja. A Hivatal kisebbségi feladatokkal megbízott 
munkatársa a Kisebbségi Önkormányzat részére érkező postai küldeményeket 
felbonthatja. 

16. A Hivatal mindenkori lehetőségeinek keretein belül, térítésmentesen segíti a 
Kisebbségi Önkormányzat pályázat-előkészítő tevékenységét. 

17. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat kölcsönös és közös 
érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban 
foglaltakon túl – lehetőségei szerint – keresse az együttműködés további formáit, 
így például: pályázatok felkutatását és benyújtását, valamint a kisebbség céljait 
szolgáló rendezvények, megmozdulások, és programok szervezését. 

18. Jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben, a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

19. Jelen megállapodás aláírásával a 25/2007. (IV.19.) Kgy. határozat 4. számú 
mellékletét képező megállapodás hatályát veszti. 

 

 

Salgótarján, 2011. május …              Salgótarján, 2011. május … 

 

 
 

  

Becsó Zsolt  Komjáthi Gáborné 
Megyei Önkormányzat  Kisebbségi Önkormányzat 

 
 
 
 

  

Ellenjegyezte: dr. Barta László  
 Nógrád megyei főjegyző  

Salgótarján, 2011. május … 

 

Jelen megállapodásból folyó, Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetét érintő 
jogokat és kötelezettségeket tudomásul veszem. 

 
 
Salgótarján, 2011. május …  
        Virágh Krisztina 
     Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 


