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Határozat
Tárgy:  Szerencs  városban  működő  német  nemzetiségi  önkormányzattal  kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta Szerencs Város Német
Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodást.  A megállapodásban
rögzített szabályokon nem változtat, de az alábbi pontosításokat teszi meg: 
  

1. Az Együttműködési Megállapodás preambulumából törlésre kerül „és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény” szövegrész.

2. A II. fejezet 1., 2., 3., 4., 8., 11. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

„1.  A  Jegyző  a  hivatal  pénzügyi,  költségvetési,  gazdálkodási  feladataival  megbízott
osztályának köztisztviselője útján – a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével együttműködve -
elkészíti  a  következő  évre  vonatkozó  költségvetési  koncepciót,  amelyet  a  nemzetiségi
önkormányzat  elnöke  október  31-ig nyújtja  be  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-
testületének. 

2. A nemzetiségi  önkormányzat által  elfogadott  költségvetési  koncepció alapján elkészített
következő  évre  vonatkozó  költségvetési  határozat-tervezetet  a  nemzetiségi  önkormányzat
elnöke a jogszabályban rögzített határidőn belül – a központi költségvetésről szóló törvény
hatályba lépését követő negyvenötödik napig - nyújtja be a képviselő-testületnek. 

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet
negyedévente – az első negyedév kivételével -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig. 

4. A nemzetiségi önkormányzat az elemi költségvetéséről a képviselő-testület elé terjesztéstől
számított 45 napon belül az Önkormányzat hivatalának közreműködésével adatot szolgáltat a
Kincstár területileg illetékes szervének.

8.  A  kötelezettségvállalás  pénzügyi  ellenjegyzésére  a  polgármesteri  hivatal  Pénzügyi
Osztályának vezetője,  ennek hiányában a Jegyző által  írásban kijelölt,  az  Önkormányzat
hivatalának állományába tartozó köztisztviselője írásban jogosult. A pénzügyi ellenjegyzőnek
az  ellenjegyzést  megelőzően  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtására  vonatkozó
kormányrendelet szerint kell eljárnia. 
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11. A gazdálkodással kapcsolatban az érvényesítéssel megbízott személye a  polgármesteri
hivatalnak az  Ávr.  rendelkezéseinek  megfelelő  iskolai  végzettséggel  rendelkező
köztisztviselője.” 

3. Az Együttműködési Megállapodás IV. fejezet Záró rendelkezések címe az alábbiak 
szerint módosul: 

„Jelen megállapodás 2012. június 1. napján lép hatályba a képviselő-testületek megbízatási
idejével  azonos  időre.  Az  Önkormányzat  2013.  január  1.  napjától  az  Njtv.  és  jelen
megállapodás szerint köteles biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                          jegyző            polgármester

          

(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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