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Ágics-Farkas Katalin elnök-helyettes
Gólya Márta elnök az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 4 fővel határozatképes.Az alábbi napirendi pontok elfogadását javasolja:1) A nemzetiségi önkormányzat és Tököl Város Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata2) 2019. évi költségvetés módosítása3) EgyebekA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

A Tököli Horvát Önkormányzat 72/2019. (XI, 19.) számú határozataA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendeket tárgyalja:1) A nemzetiségi önkormányzat és Tököl Város Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata2) 2019. évi költségvetés módosítása3) EgyebekHatáridő: azonnal Felelős: elnök
Gólya Márta elnök javasolja, hogy Nagy Béláné legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, majd szavazásra bocsátja azt.A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

A Tököli Horvát Önkormányzat 73/2019. (XI. 19.) számúhatározataA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Bélánét jelöli a jegyzőkönyv hitelesítőjének.Határidő: azonnal Felelős: jegyzőkönyv-hitelesítő
1.NAPIRENDI PONT: A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Rácz Judit aljegyző Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 8O.§ alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Az együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot elkészítettét, kéri, hogy alakítsa ki véleményét a THÖ.
Gólya Márta elnök szavazásra bocsátja a javaslatot.



A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Tököli Horvá t Önkormányza t 74/2019, (XI. 19.) számú ha tároza taA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti Együttműködési megállapodást köti.

Határidő: azonnal Felelős: elnök
A Tököli Horvát Önkormányzat 74/2019. (XI, 19.) számú határozatának melléklete: 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSamely létrejött egyrészt Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Hoffman Pál polgármester), másrészt

Tököli HORVÁT Önkormányzat (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Gólya Márta elnök) között az alábbiak szerint:A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kötik.
I. Általános szabályok1. A megállapodás alapvető célja a hatékony együttműködés és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartásának biztosítása.2. Az Önkormányzat a Tököli HORVÁT Önkormányzat (továbbiakban: THÖ) részére a működéséhez szükséges az Nektv-ben előírt feltételeket jelen megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.3. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában - az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül és az abban meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.4. A megállapodásban rögzített feladatok és határidők meghatározásánál irányadó jogszabályok:a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.),c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.).5. Az önkormányzat biztosítja az alábbi működési feltételeket és végrehajtási feladatokat, melynek részletszabályait e megállapodásban rögzítik:• a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;• helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;• a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;• a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;• a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;• a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és• meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével,6. A felek a megállapodásban Nektv. 80. § (3)-(4) bekezdésére figyelemmel szabályozzák:• a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, 2



• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,• a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,• hogy a jegyző vagy annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel,• hogy a zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, e megállapodásban megjelölt személy (jegyző vagy megbízottja), továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt,• hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat által az e megállapodásban megjelölt személynek.
II. Az együttműködés területei, formái1. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a THÖ részére feladata ellátásához szükséges helyiséget a következők szerint: a Polgármesteri Hivatal - Tököl, Fő utca 117. szám alatti székhely épületében biztosítja a Nektv. 80.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti helyiségek használatát.2. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal apparátusa által, a jegyzőn keresztül biztosítja a THÖ kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését. A hivatal ellátja a THÖ feladatai elvégzéséhez kapcsolódó előkészítés felmerülő adminisztrációját.3. A THÖ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal által biztosítja.4. A THÖ üléseinek előkészítését (a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását: melyek legfőbbképpen a meghívók, előterjesztések előkészítése, sokszorosítása, kiküldése, jegyzőkönyvek elkészítése, sokszorosítása, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása, közzététele, stb.), a Képviselő-testület ülésén szakmai segítségnyújtást, a THÖ üléseinek tárgyi feltételeit, a működéséhez kapcsolódó adminisztrációt, valamennyi hivatalos levelezés előkészítését és postázását a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján keresztül látja el, és biztosítja a THÖ Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtását.5. A THÖ képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző - távollétében megbízásából és képviseletében az aljegyző, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő, a helyettesítésére kijelölt közszolgálati képviselő - vesz részt és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. Részletező szabályok1. Költségvetés előkészítésével és megalkotásával, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, felelősöka) Költségvetési határozatA költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében, az önkormányzat rendelet-tervezetének előkészítése során a jegyző a THÖ egyeztetést folytat, mely során a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsátja a THÖ következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, a költségvetés előkészítéséhez, megtervezéséhez szükséges adatokat, egyéb információkat.A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján az Áht. 23 - 25.§ rendelkezéseit kell alkalmazni, a költségvetési határozat szerkezetére 23.§ (2) - (3) bekezdéseiben, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell figyelembe venni.Az egyeztetést követően a jegyző készíti el a költségvetési határozat tervezetét, melyet a THÖ az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint nyújt be a Képviselő-testületnek. A THÖ Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a THÖ költségvetését.A THÖ költségvetési határozatát úgy fogadja el, hogy a Pénzügyi Iroda költségvetési ügyintézője (a továbbiakban: költségvetési ügyintéző) az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatási kötelezettsége határidőben teljesíthető legyen.
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b) A költségvetési előirányzat módosításaA THÖ előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. A THÖ előirányzat módosításai előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.Amennyiben a THÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát.Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete dönt.A THÖ előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda nyilvántartást vezet.c) Beszámolási kötelezettség teljesítéseA pénzügyi ügyintéző a THÖ adatairól az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.A THÖ időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5. napjáig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-éig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.A jegyző készíti elő a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Pénzügyi Iroda teljesíti, amelyben közreműködik a THÖ elnöke.d) Önálló fizetési számla nyitása, pénzellátásaA THÖ az Önkormányzat számlavezetőjénél vezeti pénzforgalmi számláit, gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalma külön, a részére és kizárólagos használatára megnyitott pénzforgalmi számlán bonyolódik, melyet a Pénzügyi Iroda kezel.A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.A THÖ az Önkormányzat számlavezetőjének megváltoztatásáról hozott döntéséről azonnal tájékoztatni kell.A Pénzügyi Iroda biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a THÖ bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten szerepeljen, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.Az Önkormányzat a THÖ helyi önkormányzati támogatását a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott összegben, a jelen megállapodás III/9. pontjában részletezettek szerint, a THÖ-t megillető éves állami támogatás nettósítás szerinti összegét az Önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül, a megérkezését követő 5 munkanapon belül utalja át a THÖ költségvetési elszámolási számlájára.A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A THÖ házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor. Készpénz a THÖ házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a THÖ elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) leadja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 5 nappal előbb a Pénzügyi Irodán jelzi.A Pénzügyi Iroda a THÖ előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérését biztosító nyilvántartást vezet.e) Törzskönyvi nyilvántartásba vételA Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a THÖ-ról. A Szervezési Iroda útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának. A THÖ esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó THÖ Képviselő-testületi határozatáról szóló jegyzőkönyvének kivonata.
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f) Adószám igénylésA Szervezési Iroda törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.0 A THÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokA THÖ operatív gazdálkodásának végrehajtó szerve a Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.A Pénzügyi Iroda jogszabály által előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselői a szabályoknak megfelelően látják el az Önkormányzat és a THÖ bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.Az Önkormányzat számviteli politikája és szabályzatai eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend vonatkoznak a THÖ gazdálkodásával összefüggő végrehajtás során követendő eljárásra.A Pénzügyi Iroda a THÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodáshoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalással kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok rögzítése, a felelősök konkrét megjelölésea) A kötelezettségvállalás rendjeA THÖ nevében a THÖ feladatainak ellátása (végrehajtása) során a költségvetési határozatában szereplő előirányzata terhére kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a THÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalásáért a kötelezettségvállaló tartozik felelősséggel.A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás kizárólag írásban, az arra jogosult által az Ávr-ben foglalt kivételekkel, pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.A kötelezettségvállalást követően a Pénzügyi Iroda gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a Pénzügyi Iroda gondoskodik a változásnak megfelelően a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.b) Pénzügyi ellenjegyzésA kötelezettségvállalás ellenjegyzését az SzMSz függelékében kijelölt pénzügyi végzettségű köztisztviselő (Pénzügyi Iroda Vezetője, távollétében az Iroda szabályzat szerint kijelölt dolgozója) végzi.A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.A pénzügyi ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul.A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés fényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.c) Teljesítés igazolásA szakmai teljesítés igazolása során a THÖ elnöke, vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
A teljesítés igazolás módja:• készpénzforgalom esetén az alapbizonylaton (számlán) külön bélyegző alkalmazásával az alábbi szöveg kerül rögzítésre: „Teljesítést igazolom....... összeggel. Dátum, aláírás", 5



• fizetési számlaforgalom esetén az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul által előállított 
Teljesítés-igazolás nyomtatványon történik,• egyedi esetekben - különösen a beruházási és felújítási kiadásoknál- külön bizonylaton is történhet teljesítésigazolás,• azon kifizetések esetében, mely számfejtéshez kötött, a számfejtést meg kell, hogy előzze a teljesítés igazolása, mely történhet a kötelezettségvállalás dokumentumára történő bélyegzéssel (aláírással, dátumozással], vagy külön teljesítés igazolás dokumentum kiállításával.d) ÉrvényesítésAz érvényesítést a Szabályzatban meghatározottak szerinti, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője (vezető vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő) végzi. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján az érvényesítő ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az államháztartásról, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.e) UtalványozásA THÖ a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a THÖ Elnöke, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.Pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozás után kerülhet sor.Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén is külön írásbeli rendelkezéssel lehet.Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, belső kontrolla) A vagyontárgyak kezelésének rendjeA Pénzügyi Iroda a THÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és a folyamatos vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a THÖ Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatokat szolgáltatja.Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a THÖ Elnöke felelős.A THÖ vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással — értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás jelen megállapodás szerint zajlik.A leltározás megszervezése a Pénzügyi Iroda feladata, amelyben közreműködik a THÖ. A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A THÖ vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő közreműködik.A THÖ vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban kerül bemutatásra.A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő teendőket az önkormányzat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök — a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének véleményét kikérve — tesz javaslatot a jegyző felé.b) A belső ellenőrzésA THÖ belső ellenőrzési feladat ellátását a Képviselő-testülete által elfogadott belső ellenőrzési terve szerint végzi.A THÖ megtárgyalja a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámolót, melyet a külön megállapodás szerint megbízott szolgáltató készít el.A belső ellenőrzés a THÖ gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a THÖ Elnökének a feladata, aki a Képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól, és a szükséges intézkedés érdekében döntést kezdeményez. 6



c) A THÖ használatába átadott ingatlanok használatára, működtetésére vonatkozó szabályokFelek megállapodnak, hogy a közös használatukban lévő, jelen megállapodás 11/1. pontjában hivatkozott irodahelyiséggel kapcsolatban felmerült valamennyi közüzemi és működési költséget Tököl Város Önkormányzata viseli.
V. Végrehajtási szabályok1. Jelen megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról az érintett felek a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak.2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.3. Felek jelen megállapodást 2019. december 2. napjától határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.4. Az együttműködési megállapodást Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ............. önkormányzatihatározatával, THÖ a 74/2019.(XI.19.) határozatával jóváhagyta.5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 60/2015.(IV.30.) számú határozattal, THÖ Képviselő-testülete által a 18/2015.(V.4.) számú határozattal jóváhagyott - együttműködési megállapodás hatályát veszti.Tököl, 2019. november

Hoffman Pál Gólya Mártapolgármester elnökTököl Város Önkormányzata Tököl Horvát Önkormányzat
2.NAPIRENDI PONT: 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Bende Edmond képviselő elmondja, hogy a horvátul tanuló diákok nagy számban jelentkeztek a Zágrábi tanulmányi kirándulásra, kb. 31 gyermekre lehetne számítani.
Gólya Márta elnök javasolja, hogy• a december 21-i zágrábi kirándulás buszköltségére 900eFt-ot,• Hrvatski kalendar 2020 című évkönyvre 80*1.200.-=96.000.-Ft-ot + 4.000.-Ft postaköltséget,• Hrvatski Glasnik című hetilap 2020 előfizetésére 5*9.000.-Ft-ot=45.000.-Ft-ot,• a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek egyszeri pályázati díj befizetésére 3.000.-Ft-otbiztosítson a THÖ a tartalék terhére.Szavazásra bocsátja a javaslatokat.A Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

A Tököli Horvát Önkormányza t 75/2019. (XI. 19.) számú ha tároza taA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a december 21-i zágrábi kirándulás buszköltségére 900eFt-ot biztosít a tartalék terhére.Határidő: azonnal Felelős: elnökA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Tököli Horvát Önkormányzat 76/2019. (XI, 19.) számú határozataA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Hrvatski kalendar 2020 című évkönyvre 80*1.200.- =96.000.-Ft-ot + 4.000.-Ft postaköltséget biztosít a tartalék terhére.Határidő: azonnal Felelős: elnökA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 7



A Tököli Horvát Önkormányzat 77/2019. (XI.19.) számú határozataA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Hrvatski Glasnik című hetilap 2020 előfizetésére 5*9.000.-Ft-ot=45.000.-Ft-ot biztosít a tartalék terhére.Határidő: azonnal Felelős: elnökA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
A Tököli Horvá t Önkormányza t 78/2019, (XI. 19.) számú ha tároza taA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek egyszeri pályázati díj befizetésére 3.000.-Ft-ot biztosít a tartalék terhére.Határidő: azonnal Felelős: elnök

3.NAPIRENDI PONT: EGYEBEK

Gólya Márta elnök Tájékoztatja a képviselőket, hogy a leköszönő elnök munkakörének átadása megtörtént, az átadás-átvételi jegyzőkönyv jelen ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.
f

1 ’&AotÍM
Nagy Bélánéjegyzőkönyv-hitelesítő

k.m.f.
Gólya Mártaelnök
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészt Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Hoffman Pál polgármester), másrészt
Tököli HORVÁT Önkormányzat (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Gólya Márta elnök) között az alábbiak szerint:A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kötik.

I. Általános szabályok1. A megállapodás alapvető célja a hatékony együttműködés és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartásának biztosítása.2. Az Önkormányzat a Tököli HORVÁT Önkormányzat (továbbiakban: THÖ) részére a működéséhez szükséges az Nektv-ben előírt feltételeket jelen megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.3. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában - az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül és az abban meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.4. A megállapodásban rögzített feladatok és határidők meghatározásánál irányadó jogszabályok:a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.),c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.).5. Az önkormányzat biztosítja az alábbi működési feltételeket és végrehajtási feladatokat, melynek részletszabályait e megállapodásban rögzítik:• a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;• helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;• a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;• a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;• a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;• a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és• meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével,6. A felek a megállapodásban Nektv. 80. § (3)-(4) bekezdésére figyelemmel szabályozzák:• a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
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• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,• a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,• hogy a jegyző vagy annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel,• hogy a zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, e megállapodásban megjelölt személy (jegyző vagy megbízottja), továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt,• hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat által az e megállapodásban megjelölt személynek.
II. Az együttműködés területei, formái1. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a THÖ részére feladata ellátásához szükséges helyiséget a következők szerint: a Polgármesteri Hivatal - Tököl, Fő utca 117. szám alatti székhely épületében biztosítja a Nektv. 8O.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti helyiségek használatát.2. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal apparátusa által, a jegyzőn keresztül biztosítja a THÖ kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését. A hivatal ellátja a THÖ feladatai elvégzéséhez kapcsolódó előkészítés felmerülő adminisztrációját.3. A THÖ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal által biztosítja.4. A THÖ üléseinek előkészítését (a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását: melyek legfőbbképpen a meghívók, előterjesztések előkészítése, sokszorosítása, kiküldése, jegyzőkönyvek elkészítése, sokszorosítása, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása, közzététele, stb.), a Képviselő-testület ülésén szakmai segítségnyújtást, a THÖ üléseinek tárgyi feltételeit, a működéséhez kapcsolódó adminisztrációt, valamennyi hivatalos levelezés előkészítését és postázását a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján keresztül látja el, és biztosítja a THÖ Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtását.5. A THÖ képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző - távollétében megbízásából és képviseletében az aljegyző, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő, a helyettesítésére kijelölt közszolgálati képviselő - vesz részt és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. Részletező szabályok1. Költségvetés előkészítésével és megalkotásával, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, felelősöka) Költségvetési határozatA költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében, az önkormányzat rendelet-tervezetének előkészítése során a jegyző a THÖ egyeztetést folytat, mely során a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsátja a THÖ következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, a költségvetés előkészítéséhez, megtervezéséhez szükséges adatokat, egyéb információkat.
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A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján az Áht. 23 - 25.§ rendelkezéseit kell alkalmazni, a költségvetési határozat szerkezetére 23.§ (2) - (3) bekezdéseiben, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell figyelembe venni.Az egyeztetést követően a jegyző készíti el a költségvetési határozat tervezetét, melyet a THÖ az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint nyújt be a Képviselő-testületnek. A THÖ Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a THÖ költségvetését.A THÖ költségvetési határozatát úgy fogadja el, hogy a Pénzügyi Iroda költségvetési ügyintézője (a továbbiakban: költségvetési ügyintéző] az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatási kötelezettsége határidőben teljesíthető legyen.b) A költségvetési előirányzat módosításaA THÖ előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. A THÖ előirányzat módosításai előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.Amennyiben a THÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát.Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete dönt.A THÖ előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda nyilvántartást vezet.c) Beszámolási kötelezettség teljesítéseA pénzügyi ügyintéző a THÖ adatairól az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.A THÖ időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5. napjáig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-éig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.A jegyző készíti elő a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Pénzügyi Iroda teljesíti, amelyben közreműködik a THÖ elnöke.d) Önálló fizetési számla nyitása, pénzellátásaA THÖ az Önkormányzat számlavezetőjénél vezeti pénzforgalmi számláit, gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalma külön, a részére és kizárólagos használatára megnyitott pénzforgalmi számlán bonyolódik, melyet a Pénzügyi Iroda kezel.A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.A THÖ az Önkormányzat számlavezetőjének megváltoztatásáról hozott döntéséről azonnal tájékoztatni kell.
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A Pénzügyi Iroda biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a THÖ bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten szerepeljen, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.Az Önkormányzat a THÖ helyi önkormányzati támogatását a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott összegben, a jelen megállapodás 1II/9. pontjában részletezettek szerint, a THÖ-t megillető éves állami támogatás nettósítás szerinti összegét az Önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül, a megérkezését követő 5 munkanapon belül utalja át a THÖ költségvetési elszámolási számlájára.A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A THÖ házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor. Készpénz a THÖ házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a THÖ elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) leadja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 5 nappal előbb a Pénzügyi Irodán jelzi.A Pénzügyi Iroda a THÖ előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérését biztosító nyilvántartást vezet.e) Törzskönyvi nyilvántartásba vételA Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a THÖ-ról. A Szervezési Iroda útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának. A THÖ esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó THÖ Képviselő-testületi határozatáról szóló jegyzőkönyvének kivonata.f) Adószám igénylésA Szervezési Iroda törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettséget.f) A THÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokA THÖ operatív gazdálkodásának végrehajtó szerve a Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.A Pénzügyi Iroda jogszabály által előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselői a szabályoknak megfelelően látják el az Önkormányzat és a THÖ bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.Az Önkormányzat számviteli politikája és szabályzatai eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend vonatkoznak a THÖ gazdálkodásával összefüggő végrehajtás során követendő eljárásra.A Pénzügyi Iroda a THÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodáshoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat.
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2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalással kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok rögzítése, a felelősök konkrét megjelölésea] A kötelezettségvállalás rendjeA THÖ nevében a THÖ feladatainak ellátása (végrehajtása} során a költségvetési határozatában szereplő előirányzata terhére kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a THÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalásáért a kötelezettségvállaló tartozik felelősséggel.A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás kizárólag írásban, az arra jogosult által az Ávr-ben foglalt kivételekkel, pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.A kötelezettségvállalást követően a Pénzügyi Iroda gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a Pénzügyi Iroda gondoskodik a változásnak megfelelően a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.b) Pénzügyi ellenjegyzésA kötelezettségvállalás ellenjegyzését az SzMSz függelékében kijelölt pénzügyi végzettségű köztisztviselő (Pénzügyi Iroda Vezetője, távollétében az Iroda szabályzat szerint kijelölt dolgozója) végzi.A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.A pénzügyi ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul.A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés fényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.c) Teljesítés igazolásA szakmai teljesítés igazolása során a THÖ elnöke, vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
A teljesítés igazolás módja:• készpénzforgalom esetén az alapbizonylaton (számlán) külön bélyegző alkalmazásával az alábbi szöveg kerül rögzítésre: „Teljesítést igazolom........összeggel. Dátum, aláírás",• fizetési számlaforgalom esetén az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul által 

előállított Teljesítés-igazolás nyomtatványon történik,• egyedi esetekben - különösen a beruházási és felújítási kiadásoknál- külön bizonylaton is történhet teljesítésigazolás,• azon kifizetések esetében, mely számfejtéshez kötött, a számfejtést meg kell, hogy előzze a teljesítés igazolása, mely történhet a kötelezettségvállalás dokumentumára történő bélyegzéssel (aláírással, dátumozással), vagy külön teljesítés igazolás dokumentum kiállításával.
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d] ÉrvényesítésAz érvényesítést a Szabályzatban meghatározottak szerinti, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője (vezető vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő] végzi. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján az érvényesítő ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az államháztartásról, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.] Korm. rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.e] UtalványozásA THÖ a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra] kizárólag a THÖ Elnöke, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.Pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozás után kerülhet sor.Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén is külön írásbeli rendelkezéssel lehet.Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5] bekezdésében nevesített esetekben.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, belső kontrolla] A vagyontárgyak kezelésének rendjeA Pénzügyi Iroda a THÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és a folyamatos vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a THÖ Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatokat szolgáltatja.Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a THÖ Elnöke felelős.A THÖ vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással — értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás jelen megállapodás szerint zajlik.A leltározás megszervezése a Pénzügyi Iroda feladata, amelyben közreműködik a THÖ. A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A THÖ vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő közreműködik.A THÖ vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban kerül bemutatásra.A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő teendőket az önkormányzat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök — a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve — tesz javaslatot a jegyző felé.b] A belső ellenőrzésA THÖ belső ellenőrzési feladat ellátását a Képviselő-testülete által elfogadott belső ellenőrzési terve szerint végzi.A THÖ megtárgyalja a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámolót, melyet a külön megállapodás szerint megbízott szolgáltató készít el.6



A belső ellenőrzés a THÖ gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a THÖ Elnökének a feladata, aki a Képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól, és a szükséges intézkedés érdekében döntést kezdeményez.c) A_THÖ használatába átadott ingatlanok használatára, működtetésére vonatkozó szabályokFelek megállapodnak, hogy a közös használatukban lévő, jelen megállapodás 11/1. pontjában hivatkozott irodahelyiséggel kapcsolatban felmerült valamennyi közüzemi és működési költséget Tököl Város Önkormányzata viseli.
IV. Végrehajtási szabályok1. Jelen megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról az érintett felek a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak.2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.3. Felek jelen megállapodást 2019. december 2. napjától határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.4. Az együttműködési megállapodást Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 318/2019.(XI.31.). önkormányzati határozatával, THÖ a 74/2019.(XI.19.) határozatával jóváhagyta.5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 60/2015.(IV.30.) számú határozattal, THÖ Képviselő-testülete által a 18/2015.(V.4.) számú határozattal jóváhagyott - együttműködési megállapodás hatályát veszti.Tököl, 2019. november 28.

•’OpolgármesterTököl Város Önkormányzata
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Tököli Horvát Önkormányzat 
2316 Tököl, Fő út 117.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. november 4-én a leköszönő elnök munkakörének átadásáról a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.(2316 Tököl, Fő út 117.)Halász László elnöki tisztsége 2019. október 13-a napjával megszűnt.
Jelen vannak:Halász László leköszönő elnök átadóGólya Márta Tököli Horvát Önkormányzat elnöke átvevőRácz Judit aljegyző, jegyzőkönyvvezetőBalogh Jánosné Pénzügyi ügyintéző
1 .) A nemzetiségi önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetét a mellékelt tájékoztató tartalmazza.a.) az önkormányzatnak tartozása nincsb.) az önkormányzatnak követelése nincs2 .) Az önkormányzatnak hitelállománya nincs3 .) Az elnök birtokában az alábbi 1 db bélyegző van.Tököli Horvát Önkormányzat lenyomata:Tukuljska Hrvatska Samouprava 2316 Tököl Fő őt 117.4 .) Az elnök személyes használatában eszköz, irat nincs5 .) Az irodai berendezés: használatában lévő vagyontárgyak, eszközök
Irodahelyiség címe: 2316 Tököl, Fő utca 117. Tököli Polgármesteri hivatal 5. sz. kistárgyaló - szívességi használat (18/2015. (V.4.) számú THÖ határozattal jóváhagyott Együttműködési megállapodás alapján)• 1 db. Digitalizáló (Művelődési Központ)• 1 db. DVD író (Művelődési Központ)• 1 db Projektor (Horvát Óvoda)• 1 db CD lejátszó (WS Iskola)• 1 db HIFI (WS Iskola)6 .) Személyesen használt, illetve másnál leltározott jogszabálygyűjtemény, szakkönyv kiadvány nincs7 .) A Tököli Horvát Önkormányzatnak folyamatban lévő tárgyalása nincs8 .) A Tököli Horvát Önkormányzatot érintő peres ügy nincs folyamatban
Az új elnök áttekintette a 26/2000.BM rendelet 1 §.(2) bekezdése szerinti dokumentumokat.



A Tököli Horvát Önkormányzat vagyonának átadása:
Kimutatás a Tököli Horvát Önkormányzat

törzsvagyonáról

Megnevezés Azonosítók Aktiválás 
kelte

Bruttó 
érték

Érték
csökkenés

Nettó 
értékProjektor Horvát Óvoda, Leltáriszám 1746 2017-12-04 73 220 73 220 -

HIFI (WS Iskola) Leltáriszám 1863 2018-12-31 26 764 26 764 -

CD lejátszó (WS Iskola) Leltáriszám 1862 2018-12-31 11 023 11 023 -DVD író (Művelődési.Központ) Leltáriszám 2307 2004-04-29 33 250 33 250 -Digitalizáló(Művelődési.Központ) Leltáriszám 2306 2004-04-29 49 000 49 000 -

Tököli Horvát Önkormányzat

Használatában lévő vagyontárgyak, eszközök

Irodahelyiség címe: 2316 Tököl, Fő utca 117. Tököli Polgármesteri hivatal 5. sz. kistárgyaló - szívességi használat (18/2015. (V.4.) számú THÖ határozattal jóváhagyott Együttműködési megállapodás alapján)

Rácz Judit

k.m.f.
Gólya Mártaátvevő

pénzügyi ügyintézőaljegyző
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Pénzforgalmi info

Időszak:
Főkönyv: 
Szakfeladat: 
Részletező: 
Bevétel/Kiadás:

2019-01-01 -2019-10-13

Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-11-11 11:25:33
Intézmény: 784823 - TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

Főkönyv

Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés
számla K rend számla

Előirányzat

Eredeti Módosított

Teljesítés

Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány

051233 K KI 23 051231 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 0,09 321 000,0Q 0,00 320 120,00 99,73 880,09
051* K 0,00 321 000,09 0,00 320 120,00 99,73 880,0Ó

K K2 0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzata

0,00 154 000,09 0,00 0,00 0,09 154 000,09

052* K 0,00 154 000,09 0,09 0,00 0,09 154 000,09
053113 K K311 053111 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 0,00 42 000,00 0,09 41 714,00 99,32 286,00
053373 K K337 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 0,00 998 000,00 0,09 19 793,00 1,98 978 207,00
053513 K K351 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

teljesítése
0,00 318 000,09 0,09 71 660,00 22,53 246 340,00

053553 K K355 053551 Egyéb dologi kiadások teljesítése 0,00 1 051 000,00 0,09 362 661,00 34,51 688 339,00
053* K 0,00 2 409 000,00 0,09 495 828,00 20,58 1 913 172,00

K k513 055131 Tartalékok előirányzata 1 040 000,00 1 614 296,00 0,09 0,00 0,09 1 614 296,00
055* K 1 040 000,00 1 614 296,00 0,90 0,00 0,09 1614 296,00
05* K 1 040 000,00 4 498 296,00 0,00 815 948,00 18,14 3 682 348,00
0* K 1 040 000,00 4 498 296,00 0,00 815 948,00 18,14 3 682 348,00
091632 B B16 09161 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások 

bevételei
1 040 000,00 2 906 000,00 0,00 2 265 550,00 77,96 640 450,00

091636 B B16 09161 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 
működési célú támogatások bevételei

0,00 0,00 0,00 640 000,00 99.98 450,00

991* B 1 040 000,00 2 906 000,00 0,00 2 905 550,00 99,98 450,00

1



Főkönyv

Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés
számla K rend számla

Előirányzat

Eredeti Módosított

Teljesítés

Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány

0940823 B B4082 0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 
teljesítése

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00

094* B 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00
0981313 B B8131 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

teljesítése
0,00 1 592 296,00 0,00 1 592 296,00 100,00 0,00

098* B 0,00 1 592 296,00 0,00 1 592 296,00 100,00 0,00
09* B 1 040 000,00 4 498 296,00 0,00 4 497 847,00 99,99 449,00
0* B 1 040 000,00 4 498 296,00 0,00 4 497 847,00 99,99 449,00
Bevétel 
összesen

1 040 000,00 4 498 296,00 0,00 4 497 847,00 99,99 449,00

Kiadás 
összesen

1 040 000,00 4 498 296,00 0,00 815 948,00 18,14 3 682 348,00
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Nyomtatás dátuma: 2019-11-05 TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

Szűrőfeltételek:
[{szures=}]

Befektetett eszközök listája

Főkönyvi 
szám Megnevezés Vonalkód Azonosítók Költseghely kódja és neve / 

szobaszam

Nyilvántartó 
sba vétel 
dátuma

Bruttó érték Érték
csökkenés Nettó érték

1319113 Projektor horváth ovoda, LtSz.: 1746
50011100 - Horvát
Kis.önkorm-Horvát Óvoda 2019-01-01 73 220 73 220 0

13191242 HIFI, LtSz.: 1863

50011900-Horvát 
Kis.önkorm-Horvát 
önkormányzat 2019-01-01 26 764 26 764 0

13191242 CD lejátszó, LtSz.: 1862

50011900- Horvát 
Kis.önkorm-Horvát 
önkormányzat 2019-01-01 11 023 11 023 0

1319112 DVD író,
LtSz.: 2307
GySz.: 312ZB018966

50006000 - Horvát
Kis.Önkorm-Művelödési
Központ 2019-01-01 33 250 33 250 0

1319112 Digitalizáló,

LtSz.: 2306
GySz.:
2035606535407210814054

50006000 - Horvát
Kis.Önkorm-Művelödési
Központ 2019-01-01 49 000 49 000 0

Oldal: 1



Nyomtatás dátuma: 2019-11-05 TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

Befektetett eszközök listája
Főkönyvenként! összesítés:
Főkönyv Összesen bruttó Összesen (ÉCS) Összesen nettó
1319112 82 250 82 250 0
1319113 73 220 73 220 0
13191242 37 787 37 787 0
Mindösszesen: 193 257 193 257 0

Oldal: 2



75-77/2019/2019.(XI.19) határozat  2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

1. THÖ_mérlegszerű

Bevételek 
 Módosított 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 
Kiadások

 Módosított 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 906                 -                     2 906                    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 4 498              -                  4 498              

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 2 906                 -                     2 906                    I. Személyi juttatások                   321    900                 1 221              

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                     -                        II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   154    154                 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                         III. Dologi kiadások                1 847    148                 1 995              

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -                         IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -                   

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása -                         V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                2 176    1 048 -             1 128              

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -                         

Működési célú központosított előirányzatok -                         

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -                         

2. Elvonások és befizetések bevételei -                        

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
-                        

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                        

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                        

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 906                 2 906                    

II. Közhatalmi bevételek                         -      -                        

Adók -                        

Illetékek -                        

Járulékok -                        

Hozzájárulások -                        

Bírságok -                        

Díjak -                        

Más fizetési kötelezettségek -                        

Egyéb közhatalmi bevétel -                        

III. Működési bevételek -                     -                        

Áru- és készletértékesítés ellenértéke -                        

Szolgáltatások ellenértéke -                        

Közvetített szolgáltatások értéke -                        

Tulajdonosi bevételek -                        

Ellátási díjak -                        

Kiszámlázott általános forgalmi adó -                        

Általános forgalmi adó visszatérítése -                        

Kamatbevételek -                        

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -                        

Egyéb működési bevételek -                        

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                     -                        

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 

kívülről
-                        

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                        

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -                        

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                     FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) -                  -                  -                   

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                      VI. Beruházások -                   

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 

belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1 592                 -                     1 592                    MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                   

1.
 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 

értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban 

elismert kamat kivételével

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1 592                 1 592                    6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 

teljesített kiadások

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) -                      FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                   

1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 

értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban 

elismert kamat kivételével

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 

teljesített kiadások

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 498                 -                     4 498                    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 498              -                  4 498              

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 

közalkalmazottak

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely -                  

2019.évi költségvetés 4.sz.módosítás



Előterjesztés 
a 2019. november 18-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat és Tököl Város 
Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80.§ alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

„8O.§ (1) A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a 
működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati 
működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább 
harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és 
fenntartási költségek viselése;

bj a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és 
valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz 
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi 

önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül 

biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi 
önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további 
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év 
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 
vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a 
megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a 
helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 
igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő 
ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét 
kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az 
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző 
vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat 
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megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel.

(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, 
a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló 
rendezvények megtartása is."A fenti törvényi kötelezettség végrehajtása érdekében Tököl Város Önkormányzatával érvényben lévő együttműködési megállapodást felülvizsgálatuk, azok módosítására vonatkozó javaslatunkat a határozati javaslat szerint terjesztem Önök elé.

Tököli Horvát Önkormányza t .../2019. (XI. 14.) számú ha tároza taA Tököli Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti Együttműködési megállapodást köti.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, elnökök

A .../2019. (XI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSamely létrejött egyrészt Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Hoffman Pál polgármester), másrészt
Tököli HORVÁT Önkormányzat (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Gólya Márta elnök) között az alábbiak szerint:A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kötik.

I. Általános szabályok1. A megállapodás alapvető célja a hatékony együttműködés és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartásának biztosítása.2. Az Önkormányzat a Tököli HORVÁT Önkormányzat (továbbiakban: THÖ) részére a működéséhez szükséges az Nektv-ben előírt feltételeket jelen megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.3. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában - az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül és az abban meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.4. A megállapodásban rögzített feladatok és határidők meghatározásánál irányadó jogszabályok:a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.),c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.).5. Az önkormányzat biztosítja az alábbi működési feltételeket és végrehajtási feladatokat, melynek részletszabályait e megállapodásban rögzítik:• a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;• helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;• a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;• a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;• a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;• a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 2



• meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével,6. A felek a megállapodásban Nektv. 80. § (3)-(4) bekezdésére figyelemmel szabályozzák:• a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,• a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,• a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,• hogy a jegyző vagy annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel,• hogy a zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, e megállapodásban megjelölt személy (jegyző vagy megbízottja), továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt,• hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat által az e megállapodásban megjelölt személynek.
II. Az együttműködés területei, formái1. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a THÖ részére feladata ellátásához szükséges helyiséget a következők szerint: a Polgármesteri Hivatal - Tököl, Fő utca 117. szám alatti székhely épületében biztosítja a Nektv. 8O.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti helyiségek használatát.2. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal apparátusa által, a jegyzőn keresztül biztosítja a THÖ kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését. A hivatal ellátja a THÖ feladatai elvégzéséhez kapcsolódó előkészítés felmerülő adminisztrációját.3. A THÖ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal által biztosítja.4. A THÖ üléseinek előkészítését (a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását: melyek legfőbbképpen a meghívók, előterjesztések előkészítése, sokszorosítása, kiküldése, jegyzőkönyvek elkészítése, sokszorosítása, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása, közzététele, stb.J, a Képviselő-testület ülésén szakmai segítségnyújtást, a THÖ üléseinek tárgyi feltételeit, a működéséhez kapcsolódó adminisztrációt, valamennyi hivatalos levelezés előkészítését és postázását a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján keresztül látja el, és biztosítja a THÖ Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtását.5. A THÖ képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző - távollétében megbízásából és képviseletében az aljegyző, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő, a helyettesítésére kijelölt közszolgálati képviselő - vesz részt és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. Részletező szabályok1. Költségvetés előkészítésével és megalkotásával, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, felelősök
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a) Költségvetési határozatA költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében, az önkormányzat rendelet-tervezetének előkészítése során a jegyző a THÖ egyeztetést folytat, mely során a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsátja a THÖ következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, a költségvetés előkészítéséhez, megtervezéséhez szükséges adatokat, egyéb információkat.A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján az Áht. 23 - 25.§ rendelkezéseit kell alkalmazni, a költségvetési határozat szerkezetére 23,§ (2) - (3) bekezdéseiben, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell figyelembe venni.Az egyeztetést követően a jegyző készíti el a költségvetési határozat tervezetét, melyet a THÖ az Áht. 24. § [3] bekezdése szerint nyújt be a Képviselő-testületnek. A THÖ Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a THÖ költségvetését.A THÖ költségvetési határozatát úgy fogadja el, hogy a Pénzügyi Iroda költségvetési ügyintézője (a továbbiakban: költségvetési ügyintéző) az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatási kötelezettsége határidőben teljesíthető legyen.b) A költségvetési előirányzat módosításaA THÖ előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. A THÖ előirányzat módosításai előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.Amennyiben a THÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát.Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete dönt.A THÖ előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda nyilvántartást vezet.c) Beszámolási kötelezettség teljesítéseA pénzügyi ügyintéző a THÖ adatairól az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.A THÖ időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5. napjáig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-éig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.A jegyző készíti elő a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Pénzügyi Iroda teljesíti, amelyben közreműködik a THÖ elnöke.d) Önálló fizetési számla nyitása, pénzellátásaA THÖ az Önkormányzat számlavezetőjénél vezeti pénzforgalmi számláit, gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalma külön, a részére és kizárólagos használatára megnyitott pénzforgalmi számlán bonyolódik, melyet a Pénzügyi Iroda kezel.A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. 4



A THÖ az Önkormányzat számlavezetőjének megváltoztatásáról hozott döntéséről azonnal tájékoztatni kell.A Pénzügyi Iroda biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a THÖ bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten szerepeljen, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.Az Önkormányzat a THÖ helyi önkormányzati támogatását a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott összegben, a jelen megállapodás III/9. pontjában részletezettek szerint, a THÖ-t megillető éves állami támogatás nettósítás szerinti összegét az Önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül, a megérkezését követő 5 munkanapon belül utalja át a THÖ költségvetési elszámolási számlájára.A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A THÖ házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor. Készpénz a THÖ házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a THÖ elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) leadja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 5 nappal előbb a Pénzügyi Irodán jelzi.A Pénzügyi Iroda a THÖ előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérését biztosító nyilvántartást vezet.e) Törzskönyvi nyilvántartásba vételA Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a THÖ-ról. A Szervezési Iroda útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának. A THÖ esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó THÖ Képviselő-testületi határozatáról szóló jegyzőkönyvének kivonata.f) Adószám igénylésA Szervezési Iroda törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.f) A THÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokA THÖ operatív gazdálkodásának végrehajtó szerve a Jegyzőn keresztül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.A Pénzügyi Iroda jogszabály által előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselői a szabályoknak megfelelően látják el az Önkormányzat és a THÖ bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.Az Önkormányzat számviteli politikája és szabályzatai eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend vonatkoznak a THÖ gazdálkodásával összefüggő végrehajtás során követendő eljárásra.A Pénzügyi Iroda a THÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodáshoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalással kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok rögzítése, a felelősök konkrét megjelölésea) A kötelezettségvállalás rendjeA THÖ nevében a THÖ feladatainak ellátása (végrehajtása) során a költségvetési határozatában szereplő előirányzata terhére kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a THÖ elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalásáért a kötelezettségvállaló tartozik felelősséggel. 5



A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás kizárólag írásban, az arra jogosult által az Ávr-ben foglalt kivételekkel, pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.A kötelezettségvállalást követően a Pénzügyi Iroda gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a Pénzügyi Iroda gondoskodik a változásnak megfelelően a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.b) Pénzügyi ellenjegyzésA kötelezettségvállalás ellenjegyzését az SzMSz függelékében kijelölt pénzügyi végzettségű köztisztviselő (Pénzügyi Iroda Vezetője, távollétében az Iroda szabályzat szerint kijelölt dolgozója) végzi.A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.A pénzügyi ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul.A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.c) Teljesítés igazolásA szakmai teljesítés igazolása során a THÖ elnöke, vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
A teljesítés igazolás módja:• készpénzforgalom esetén az alapbizonylaton (számlán) külön bélyegző alkalmazásával az alábbi szöveg kerül rögzítésre: „Teljesítést igazolom.összeggel. Dátum, aláírás",• fizetési számlaforgalom esetén az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul által 

előállított Teljesítés-igazolás nyomtatványon történik,• egyedi esetekben - különösen a beruházási és felújítási kiadásoknál- külön bizonylaton is történhet teljesítésigazolás,• azon kifizetések esetében, mely számfejtéshez kötött, a számfejtést meg kell, hogy előzze a teljesítés igazolása, mely történhet a kötelezettségvállalás dokumentumára történő bélyegzéssel (aláírással, dátumozással), vagy külön teljesítés igazolás dokumentum kiállításával.d) ÉrvényesítésAz érvényesítést a Szabályzatban meghatározottak szerinti, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője (vezető vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő) végzi. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján az érvényesítő ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az államháztartásról, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.e) Utalványozás 6



A THÖ a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra] kizárólag a THÖ Elnöke, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.Pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozás után kerülhet sor. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén is külön írásbeli rendelkezéssel lehet.Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, belső kontrolla) A vagyontárgyak kezelésének rendjeA Pénzügyi Iroda a THÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és a folyamatos vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a THÖ Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatokat szolgáltatja.Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a THÖ Elnöke felelős.A THÖ vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással — értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás jelen megállapodás szerint zajlik.A leltározás megszervezése a Pénzügyi Iroda feladata, amelyben közreműködik a THÖ. A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A THÖ vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő közreműködik.A THÖ vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban kerül bemutatásra.A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő teendőket az önkormányzat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök — a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve — tesz javaslatot a jegyző felé.b) A belső ellenőrzésA THÖ belső ellenőrzési feladat ellátását a Képviselő-testülete által elfogadott belső ellenőrzési terve szerint végzi.A THÖ megtárgyalja a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámolót, melyet a külön megállapodás szerint megbízott szolgáltató készít el.A belső ellenőrzés a THÖ gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a THÖ Elnökének a feladata, aki a Képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól, és a szükséges intézkedés érdekében döntést kezdeményez.c) A_THÖ használatába átadott ingatlanok használatára, működtetésére vonatkozó szabályok Felek megállapodnak, hogy a közös használatukban lévő, jelen megállapodás II/l. pontjában hivatkozott irodahelyiséggel kapcsolatban felmerült valamennyi közüzemi és működési költséget Tököl Város Önkormányzata viseli.
V. Végrehajtási szabályok1. Jelen megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról az érintett felek a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodnak.2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
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3. Felek jelen megállapodást 2019. december 2. napjától határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.4. Az együttműködési megállapodást Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .............önkormányzati határozatával, THÖ a............... határozatával jóváhagyta.5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 60/2015.(1V.30.) számú határozattal, THÖ Képviselő-testülete által a ................. számúhatározattal jóváhagyott - együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Tököl, 2019. november ....

Hoffman PálpolgármesterTököl Város Önkormányzata elnökTököl........................ Önkormányzat
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