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rendelet
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II.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
110/2014. (XI. 27.) Kgy. h.

111/2014. (XI. 27.) Kgy. h.

112/2014. (XI. 27.) Kgy. h.
113/2014. (XI. 27.) Kgy. h.
114/2014. (XI. 27.) Kgy. h.

115/2014. (XI. 27.) Kgy. h.
116/2014. (XI. 27.) Kgy. h.
117/2014. (XI. 27.) Kgy. h.

118/2014. (XI. 27.) Kgy. h.
119/2014. (XI. 27.) Kgy. h.

Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a
két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez
kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő
intézkedések
a területi munkacsoportokban való részvételre személyek kijelölése
a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi
változások átvezetése
a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő
munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális
feladatok (november)
a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodások
a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodások
a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország
Nógrád megyéje által aláírt, baráti tartomány-megyei kapcsolatok
tárgyában született megállapodás jóváhagyása
a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati
Alapítvány támogatása
a Csend Hangjai Alapítvány támogatásáról szóló 82/2014. (IX. 10.)
Kgy. határozat módosítása
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I.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendelete
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy.
rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. §
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 5. § i) pontja a következők szerint módosul:
,,i) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;”
2. §
(1) Az SZMSZ 8. § (2) bekezdése a következők szerint változik:
,,(2) A Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a megyei közgyűlés tagjai választásának
eredményét.”
(2) Az SZMSZ 8. § (7) bekezdése a következők szerint változik:
,,(7) A közgyűlés alakuló ülésére nem kell alkalmazni e rendelet 21. § (5)-(6) bekezdését.”
3. §
(1) Az SZMSZ 19. § (1) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul:
,,c) a megyei önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek vezetőit az
őket érintő napirendhez; az egyéb szervek vezetőit és a települési önkormányzatok
polgármestereit, a feladatukat, illetve a településüket érintő napirendhez.”
(2) Az SZMSZ 19. § (4) bekezdése a következők szerint változik:
,,(4) Tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlés ülésén:
a) az (1) bekezdés c) pontjaiban felsorolt meghívottak;
b) törvényességi észrevétel ismertetése, illetve alkotmánybírósági kezdeményezés esetén
a (3) bekezdés d) pontjában szereplő vezető;
c) a megye díszpolgárai.”
(3) Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(8) A jelen szakasz szerinti meghívás, értesítés, valamint a közgyűlési anyagok elérhetővé
tétele – kivéve a közgyűlés elnökének rendelkezése esetén a (6) bekezdés szerinti
alkalomkor – elektronikusan, technikai akadály esetén, papír alapon (posta vagy
gépjárművezető igénybevétele útján) történik.”
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4. §
(1) Az SZMSZ 39. § első mondata a következők szerint változik:
,,A megválasztott közgyűlési tagok több mint a felének (8 fő) igen szavazata (minősített
többség) szükséges az alábbi döntések meghozatalához:”
(2) Az SZMSZ 39. § o) pontja a következők szerint módosul:
,,gazdasági program, ülésterv elfogadása;”
5. §
Az SZMSZ 41. § (3) bekezdése a következők szerint változik:
,,(3) A felvilágosítás kérésre az ülésen vagy az üléstől számított legkésőbb 30 napon belül
írásban érdemi választ kell adni. A válasz másolatát minden képviselőnek meg kell
küldeni.”
6. §
Az SZMSZ 44. § (8) bekezdése a következők szerint változik:
,,(8) A jegyzőkönyvek eredeti példányát – mellékleteivel együtt – a hivatal kezeli. A
jegyzőkönyveket évente – a zárt ülés jegyzőkönyveit külön – be kell köttetni, irattárba
kell helyezni és meg kell őrizni. A jegyzőkönyveket – a zárt ülésen készültek
kivételével – az 1. § (2) bekezdés szerinti honlapon közzé kell tenni.”
7. §
Az SZMSZ 46. §-a következők szerint változik:
,,A megyei önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint a helyi
közügyek intézése körében a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet,
döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat. A megkeresett szerv az önkormányzat
megkeresésére harminc napon belül érdemben köteles válaszolni. Amennyiben a
tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik,
az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez és erről
a megkereső önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni.”
8. §
Az SZMSZ 53. §-a a következők szerint módosul:
,,53.§
A közgyűlés tagjainak jogai
A közgyűlés tagja
a) a közgyűlés ülésén kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a közgyűlés ülésén az elnöktől, alelnök(ök)től, a főjegyzőtől, a bizottság elnökétől
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc
napon belül írásban – érdemi választ kell adni;
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
d) közérdekű ügyben kezdeményezheti a közgyűlés elnökének intézkedését, amelyre annak
harminc napon belül érdemi választ kell adni;
e) a közgyűlés és bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális
kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális
kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;
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f) a közgyűlés bizottságaiba megválasztható;
g) megilleti a képviselőcsoporthoz csatlakozás joga;
h) részt vehet a közgyűlés és bizottságai döntéseinek előkészítésében, meghozatalában,
végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében;
i) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság nyilvános vagy zárt ülésén;
j) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását,
amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt meg kell
hívni. Ha a bizottság elnöke a javaslatot nem terjeszti a bizottság elé, a képviselő a
bizottsághoz vagy a közgyűlés elnökéhez fordulhat;
k) kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a közgyűlés elnökének, a
főjegyzőnek – a közgyűlés által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését;
l) a közgyűlés és elnöke megbízása alapján képviselheti a közgyűlést;
m) igényelheti a munkájához szükséges feltételek (információ, ügyvitel, technika) biztosítását;
n) jogosult külön rendeletben meghatározottak alapján tiszteletdíjra és természetbeni juttatásra.”
9. §
(1) Az SZMSZ 54. § g) pontja a következők szerit módosul:
,,g) a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot tenni. (A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásokról szóló
szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza.)”
(2) Az SZMSZ 54. §-a következő h)-j) pontokkal egészül ki:
,,h) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által
szervezett képzésen;
i) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről;
j) megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.”
10. §
Az SZMSZ 64. § (1) bekezdése a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
,,(1a) Jelen SZMSZ–ben a főjegyzőn a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény szerinti jegyzőt kell érteni.”
11. §
Az SZMSZ 76. § (3) bekezdése a következők szerint változik:
,,(3) Az önkormányzat szervezetére és működésére vonatkozó, és e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
12. §
Az SZMSZ 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 48. § a) pontjában, a X. fejezet címében, a
60. § (10) bekezdésében, 67. § b) pontjában szereplő ,,tanácsnokok” szövegrész helyébe a ,,tanácsnok”
szövegrész lép.
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13. §
Az SZMSZ 1/a. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,4. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok, valamint egyéb
szervezetek átszervezésére, összevonására, megszüntetésére, az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodásra tett javaslatokat.”
14. §
Nem lép hatályba a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.
29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2014. (X 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
15. §
Jelen rendelet 2014. november 30. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
1.§

(1)

A rendelet hatálya Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének tagjaira terjed ki.

(2)

Nem terjed ki a rendelet hatálya a közgyűlés elnökére, alelnökére.
2.§

(1)

A közgyűlés tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek havonkénti bruttó összege a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint megállapított illetményalap 250 %-a (a
továbbiakban: alapdíj).

(2)

Amennyiben a közgyűlés tagja
a) bizottság tagja, az alapdíj és annak 3,5 %-ával növelt;
b) bizottság elnöke vagy tanácsnok, az alapdíj és annak 65,6 %-ával növelt
összegű tiszteletdíjra jogosult havonta.

(3)

A közgyűlés tagját – a bizottsági elnök, a tanácsnok, valamint a (4) bekezdésben foglalt eset
kivételével – ha több bizottság tagja, az (1) bekezdésben megállapított alapdíjon felül havonta
az alapdíj 10%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4)

Amennyiben a közgyűlés vagy a bizottság (a továbbiakban együtt: testület) a tagját a testülettel
kapcsolatos feladat rendszeres ellátásával bízza meg, vagy delegálja, az (1) bekezdésben
megállapított alapdíjon felül havonta az alapdíj 24,2%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjra
jogosult.
3.§

(1)

A 2.§-ban meghatározott tiszteletdíjak kifizetésekor a közterhek viselésére vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni.

(2)

A tiszteletdíj összegének százalékos megállapítása során 100 Ft-ra történő kerekítést kell
alkalmazni.

(3)

A tiszteletdíjat a közgyűlés ülésének napján kell biztosítani. Amennyiben a közgyűlés az adott
hónapban nem ülésezik, a kifizetésre legkorábban a tárgyhónap 20. napján, legkésőbb annak
utolsó munkanapján kerül sor.
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4.§

(1)

A tag köteles a testület munkájában részt venni.

(2)

A tag a testület üléséről való távolmaradását, vagy az ülésről való késését, eltávozását
(továbbiakban együtt: távolmaradás) legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles a közgyűlés
elnökének, illetve a bizottság elnökének (továbbiakban együtt: elnök) lehetőség szerint írásban
bejelenteni.

(3)

Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha azt a tag, illetve az általa megbízott személy az ülést
megelőzően az elnöknek a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenti be.

(4)

Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan akadályba
ütközik és a tag a távolmaradás okát az ülés napjától számított 3 munkanapon belül bejelenti.

(5)

Amennyiben a mulasztás később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a
határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik. Az elmulasztott
testületi ülés napjától számított 10 napon túl igazolás benyújtásának nincs helye.

(6)

A távolmaradásról – annak jellegét is feltüntetve – az önkormányzati hivatal vezetője
nyilvántartást vezet, amelyről legkésőbb a (4) illetve (5) bekezdésben foglalt időpontot követő
napon tájékoztatja a döntésre jogosult elnököt.

(7)

A közgyűlés üléséről való távolmaradás esetén a közgyűlés elnöke, a bizottság üléséről való
távolmaradás esetén a bizottság elnöke a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást követően
haladéktalanul dönt
a) a távolmaradás igazolatlanságáról,
b) a távolmaradás igazoltságáról,
c) az igazolt távolmaradás indokának (kimentés) elfogadásáról,
d) az igazolt távolmaradás kimentésének elutasításáról.
Az elnök döntésével egyidejűleg rendelkezik az e rendelet szerinti tiszteltdíj levonásról, illetve
annak mértékéről.

(8)

A kimentést el kell fogadni különösen, ha a tag
a) a megyei önkormányzat érdekében az elnök megbízását teljesítve, illetve
b) a Munka Törvénykönyve 55.§ (1) bekezdésében meghatározott valamely eset miatt
a testület ülésén nem tud részt venni.

(9)

A (7) bekezdés a) és d) pontjai esetén a tag megállapított havi tiszteletdíjából minden egyes
elmulasztott bizottsági ülés után 15%-ot, minden egyes elmulasztott közgyűlés után 25%-ot le
kell vonni.

(10) Amennyiben a közgyűlés tagja mind a közgyűlés, mind a bizottság ülését egyaránt elmulasztja,
a megállapított havi tiszteletdíjának 25%-át kell levonni.

(11) A tiszteletdíj levonást a soron következő kifizetésnél kell érvényesíteni.
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5.§

(1)

Ha az igazolási eljárás során a távolmaradás bejelentése [4.§ (2)-(5) bekezdések] vitássá válik,
akkor annak megtörténtét a tagnak kell bizonyítania.

(2)

A 4.§ (7) bekezdésben foglalt döntést az érintettel írásban közölni kell. A tiszteletdíj
csökkentésének mértékéről az önkormányzati hivatal vezetőjét legkésőbb a kifizetés
esedékességének 3.§ (3) bekezdés szerinti napját megelőző 5. napon kell értesíteni.

(3)

A közgyűlés elnökének döntése ellen – a közléstől számított 8 napon belül – benyújtott
kifogásról a közgyűlés soron következő ülésén dönt. A kifogás benyújtásának a tiszteltdíj
levonására halasztó hatálya nincs. A kifogás benyújtójának az ülésről való távolléte az elbírálást
nem akadályozza.

(4)

A bizottság elnökének döntése ellen kifogással lehet fordulni a közgyűlés elnökéhez. Ez esetben
további jogorvoslatnak helye nincs, de a (4) bekezdésben foglalt eljárási szabályokat
megfelelően alkalmazni kell.

(5)

Ha a közgyűlés vagy a közgyűlés elnöke a kifogásnak helyt ad, akkor a levont tiszteletdíj
kifizetése a soron következő havi juttatással együtt történik.
6.§

(1)

E rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a megyei közgyűlés tagjainak
juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására című 15/2014. (X. 22.) önkormányzati
rendelet.

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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II.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

110/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb
eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez
kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

HATÁROZATA
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-21. sz. mellékletek szerint
elfogadja.
2. A közgyűlés a következő eszköz alábbi ellenértéken történő tulajdonjog átruházásáról dönt:
Megnevezés

Darab

16GB Apple Ipad 2 Wifi, 3G (mc773hc/a) black

1

Nettó
egységár
8.000

Bruttó
egységár
10.160

A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerinti átruházott
hatáskörben eljárva, az eszközök tulajdonjogának visszterhesen történő értékesítéséről
gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző
3. A közgyűlés felhatalmazza, elnökét az Ipoly Erdő Zrt.-vel kötendő adományozási szerződés
aláírására, egyben felkéri arra, hogy a decemberi ünnepkörhöz kapcsolódóan szervezze meg az
adomány – elsősorban gyermekek, idősek részére – történő átadását.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – tekintettel a nemzetiségi önkormányzatok
véleményére – a 2014. november 27-ei tárgysorozatáról a Vitanap-ot leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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111/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet
módosításával összefüggő intézkedések

HATÁROZATA

1.

A közgyűlés felkéri bizottságai elnökeit, és képviselőit, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ)
áttekintését követően – szükség szerint – tegyék meg módosítási javaslataikat.
Határidő: 2014. december 4.
Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei
a közgyűlés tagjai

2.

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az SZMSZ hatályos szövegét a testület
2014. november 27-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei
önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő: 2014. december 1.
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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112/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a területi munkacsoportokban való részvételre
személyek kijelölése

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi munkacsoportokban (a továbbiakban:
TMCS) való részvételre a következő személyeket jelöli ki:
járás

képviselő neve

Balassagyarmati

Barna János Béla, Borenszki Ervin, Meló
Ferenc

Bátonyterenyei

Bognár Ferenc, Cseresznyés István

Pásztói

Czagáné Tamás Tünde Éva, dr. Bablena
Ferenc István

Rétsági

Dudás Vilmos, Percsina Norbert

Salgótarjáni

Boldvai László Róbert, Gagyi Roland, dr.
Bablena Ferenc István

Szécsényi

dr. Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Varga
Béla Csaba, Havasiné Molnár Erzsébet

A Közgyűlés a 126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 3. pontját 2014. november 27. napjával
hatályon kívül helyezi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
2.

A Közgyűlés felkéri a TMCS-k vezetőit, hogy az általa vezetett munkacsoport személyi
összetételét vizsgálja felül, indokolt esetben a személyi változásokat eszközölje.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy – jelen határozat megküldése útján – gondoskodjon a TMCS
vezetőjének értesítéséről.
Határidő: értesítésre azonnal, munkacsoportok személyi összetételének meghatározására a TMCS
soron következő ülése
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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113/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot
érintő személyi változások átvezetése

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 123/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat 1. pontjával
létrehozott Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács (a továbbiakban: NMTT) tagjainak
személyét a következők szerint állapítja meg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

név
Skuczi Nándor Tibor
Becsó Zsolt
Berki Judit
Bíró Anna
Bózvári József
Gazsi Ferenc
Jónás Gábor
Klenóczky Sándor
Szandai József
Tamási Ildikó
Tordai Péter
Tóth Gábor
Török Zoltán
Ürmössy Ákos
Varga Béla Csaba
dr. Barta László

tisztsége
elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag/titkár

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozat megküldésével értesítse a tagokat az NMTT-t
érintő változásokról.
Határidő: azonnal
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az NMTT Szervezeti és Működési
Szabályzatának szükséges módosításáról.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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114/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés
megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatok (november)

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a 2014-2020 közötti
Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó
aktuális feladatokról (november) szóló beszámolót.

2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a további területfejlesztési tervezői feladatok, valamint a
költségvetési lehetőségek függvényében tekintse át a tervezői humánerőforrást, a források
ismeretében az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése során tegyen
javaslatot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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115/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodások

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról
és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. számú mellékletét képező
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános
gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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A 115/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.; képviseli: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke) - a továbbiakban: Megyei
Önkormányzat másrészről a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.; képviseli: Jónás Gábor (1969), elnök) - a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján,
az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel:
1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény
szerint, tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít egy darab
irodahelyiségre a Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti Megyeháza épületében,
valamint berendezési- és felszerelési tárgyakra (bútor, számítógép). A Nemzetiségi
Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a jelen pontban meghatározott
irodahelyiség használata – a közgyűlés hivatalánál történő szabályozás keretei
között – a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
történik.
2. Az iroda és annak berendezési tárgyai tekintetében a használati jog mindenkori
ellenértékét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a
továbbiakban: Hivatal) által meghatározott díjak és költségek alapulvételével
kiszámított összeg jelenti. A használatba adott számítástechnikai eszközöket a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
biztosítja és tartja nyilván azok mindenkori értékét.
3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával
kapcsolatos költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik.
4. A
Nemzetiségi
Önkormányzatot
az
irodahelyiséghez
kapcsolódóan
térítésmentesen illeti meg a fűtési-, az áram-, a portai-, az őrzési, és a takarítási
szolgáltatás.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyeháza közös helyiségeiből a HadadyHargitay termet, a közelében található mellékhelyiségeket térítésmentesen jogosult
igénybe venni.
6. A Hadady - Hargitay terem kapcsolódó szolgáltatásait (hangosítás, hangfelvétel
készítése, kivetítés) a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek,
közmeghallgatásának, programjának és rendezvényeinek lebonyolításához
térítésmentesen igényelheti.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat (1., 4., 5., 6. pont) csak
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes
és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a
használat jogát a Megyei Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.

8.

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

9. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője a Megyeháza portáján veheti fel, és ott köteles leadni
az épület elhagyásakor.
10. A használt irodahelyiségben történő mindennemű felújítás, átalakítás, illetve
selejtezés a Megyei Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után végezhető, a
Nemzetiségi Önkormányzat saját költségére.
11. A jelen megállapodással ellentétes, attól eltérő használatból eredő költségeket,
károkat a Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak köteles
megtéríteni.
12. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem
engedheti át.
13. A Nemzetiségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg a használat joga.
14. A Megyei Önkormányzat a helyiséggel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal
összefüggő jogait és kötelezettségeit a Nógrád megyei főjegyző útján gyakorolja
és érvényesíti.
15. a) A testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések
jegyzőkönyvének elkészítése, postázása) a Hivatal biztosítja.
b) A Hivatal nemzetiségi feladatokkal megbízott munkatársa a Nemzetiségi
Önkormányzat részére érkező postai küldeményeket felbonthatja.
c) A Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv, illetve a speciális
kommunikációs rendszer használatát, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet a
Nemzetiségi Önkormányzat legalább 15 munkanappal az igénybevétel időpontja
előtt jelzi.
16. A Hivatal ellátja a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését,
a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási, postázási, valamint a nemzetiségi önkormányzat működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
17. A Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megyei főjegyző vagy
annak – a főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a
Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
18. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és közös
érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban
foglaltakon túl – lehetőségei szerint – keresse az együttműködés további formáit,
így például: pályázatok felkutatását és benyújtását, valamint a nemzetiségek céljait
szolgáló rendezvények, megmozdulások, és programok szervezését.
19. Jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben, a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

20. Jelen megállapodás 2014. december 1-jén lép hatályba. A 12/2012. (I. 19.) Kgy.
határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás 2014. november 30-án
hatályát veszti.

Salgótarján, 2014. ……………….

Skuczi Nándor Tibor
Megyei Önkormányzat

Salgótarján, 2014. …………..

Jónás Gábor (1969)
Nemzetiségi Önkormányzat

Salgótarján, 2014..……………..
Jogi ellenjegyző:
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A 115/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat 2. számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36., képviseli: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke) - továbbiakban: Megyei
Önkormányzat másrészről a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36., képviseli: Jónás Gábor (1969), a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke), továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat - között az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 27. §-a (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a Megyei Önkormányzat, valamint a Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködésre vonatkozó részletes szabályok, eljárási rend,
munkamegosztás és a felelősség rendszere meghatározására az alulírott helyen és napon a
következő feltételekkel:

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
I.
II.
III.
IV.

A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje
A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje
A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje
A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános
rendje
V. A belső ellenőrzés elvégzésének rendje

Az Áht. 27. § (2) bekezdése értelmében: „ A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának
részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban
rendezik.”

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL A KÖVETKEZŐ
JOGSZABÁLYOK KERÜLTEK FIGYELEMBE VÉTELRE
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban: Áht.)
b) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
c) A nemzetiségi előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
d) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet, (a továbbiakban: Ávr.)
e) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, (a
továbbiakban: Áhsz.)
f) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
I. A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének elkészítése a Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata a Főjegyző irányításával.
A költségvetés előkészítési munkájában a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt.
Az elkészített költségvetési határozattervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
nyújtja be a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének (a
továbbiakban: Közgyűlés).
A) A költségvetés összeállításának eljárási szabályai
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának az Áht. 29/A. § szerinti
előkészítése során a Főjegyző a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó
részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökével.
2. A költségvetés előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul a következő
mérlegeket és kimutatásokat – kell szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási tervét,
b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve,
c. a
közvetett
támogatásokat
–
így
különösen
adóelengedéseket,
adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
d. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő
három év tervezet előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. §
szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetésének határozat tervezetét a
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
elé. A költségvetés elfogadásáról a Nemzetiségi Önkormányzat önállóan határozatot
hoz, melyet haladéktalanul eljuttat a Főjegyző részére.
4. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat határozatának
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel
nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért
a Megyei Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

B) Elemi költségvetés készítése
1. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke által jóváhagyott elemi költségvetésről az
államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni,
melyet a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a rendelkezésre bocsátott adatok
alapján a Hivatal teljesít.
2. A Hivatal készíti el a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetését.

C) A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételi és
kiadási előirányzatai módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról
az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel, saját hatáskörben a
Közgyűlés dönt.
2. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.
3. A Közgyűlés az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát.
II. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje
A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. A
Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a Hivatal gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal
belső szabályzataiban, számviteli politikájában foglaltak szerint történik.
Az előirányzatok felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalási, utalványozási,
ellenjegyzési, érvényesítési és teljesítés igazolására vonatkozó szabályok az alábbiak:
A) A kötelezettségvállalás rendje
1. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat
terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel
csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet
sor.
2. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a
pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell
történnie.
3. A költségvetési éven túli és kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a
költségvetési és kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok
szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési, vagy más
kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adás, szerződéskötés, megállapodás,
ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az
általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult,
összeghatárra tekintet nélkül.
5. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés
esedékességét megelőzően, írásban lehet. A kötelezettségvállalás előtt meg kell
győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a kiadás teljesítéséhez a fedezet
rendelkezésre áll.
6. Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy
példányát a Nemzetiségi Önkormányzat irattárába, valamint a pénzügyi kötelezettség
nyilvántartása céljából, a keltezést követő 5 munkanapon belül a Hivatal részére is le
kell adni.

7. Az 50 000 forintot meghaladó kifizetésekre minden esetben írásbeli
kötelezettségvállalás szükséges.
8. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Hivatal olyan analitikus nyilvántartást
vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege.
B) Az utalványozás, a teljesítés igazolásának rendje
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai teljesítésének és a bevételei
beszedésének elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa
felhatalmazott személy jogosult.
2. Az utalványozás a Hivatalban rendszeresített „Utalvány” nyomtatványon és minden
esetben írásban történik.
3. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés igazolását, és az
annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.
4. A kiadások teljesítésének alapja a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően
kiállított bizonylat. A bizonylat a Nemzetiségi Önkormányzat törvényi előírásokban
meghatározott feladatai ellátása során felmerült kiadásokra vonatkozhat.
5. A teljesítés igazolás során okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadás
teljesítésének és a bevétel beszedésének jogosságát, összegszerűségét,
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak
teljesítését. A teljesítés igazolója a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa
felhatalmazott személy lehet.
C) Az érvényesítés rendje
1. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a
fedezet meglétét és azt, hogy a megfelelő ügymenetben az Áht, az Ávr. és az Áhsz,
továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
2. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek
tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel
ellátott aláírását.
3. Az érvényesítést a Hivatalnál e feladattal megbízott dolgozók végzik.

D) Pénzügyi ellenjegyzés rendje
1. 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.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontban a pénzügyi fedezet biztosított, és a
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
3. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az 2. pontban előírtaknak a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettségvállaló szerv vezetőjét. Ha a kötelezettségvállaló szerv vezetője a
tájékoztatás ellenére utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző
köteles annak eleget tenni és e tényről haladéktalanul írásban értesíti a Közgyűlést. A
Közgyűlés a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles
megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.
4. A pénzügyi ellenjegyzést a Hivatal állományába tartozó, a Főjegyző által kijelölt
személyek végzik.

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója, vagy
maga javára látná el.
Kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a
belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.
III. A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje
A főjegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés
elé, melynek elfogadásáról a testület határozatot hoz. A közgyűlés részére tájékoztatásul
az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. A
tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az államháztartás információs rendszerében
a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat azok felmerülési helye szerinti
adminisztratív, a kormányzati funkciók szerinti funkcionális, és az Áht. 6. § (2) – (5)
bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és bemutatni.
1. A Hivatal készíti el és továbbítja a Magyar Államkincstár felé a Nemzetiségi
Önkormányzat éves beszámolóját a meghatározott nyomtatványgarnitúrák
felhasználásával. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó űrlapok elkészítésében a
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke is közreműködik.
2. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan, az időközi költségvetési
jelentéseket és időközi mérlegjelentéseket, valamint egyéb adatszolgáltatásokat az
előírt határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

IV. A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános
rendje
1. A Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza a Hivatalt, hogy az Áht. 108. § (1)-(2)
bekezdése szerinti, az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
2. A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet a nemzetiségi
önkormányzatokról. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában
szereplő adatok változásával kapcsolatos bejelentést a Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott köztisztviselője látja el.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének a Hivatal
e feladattal megbízott köztisztviselője elektronikus (szükség szerint papír alapon) úton
tesz eleget.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Megyei
Önkormányzat számlavezetőjénél, a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003700500319652-00000000 Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal
látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét,
illetve az általa meghatározott személyt illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentés szerint
a hivatalból bejelentett személlyel közösen.
5. A Hivatal biztosítja, hogy a főkönyvi és analitikus nyilvántartás során a Nemzetiségi
Önkormányzat bevétele és kiadása elkülönítetten kerüljön kimutatásra.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a
Hivatal adatot szolgáltat a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére.
V.

Belső ellenőrzés elvégzésének rendje

1. A Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatait a Hivatal
belső ellenőrzési feladatellátása keretében látja el.
2. A belső ellenőrzés megállapításainak realizálása a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
a feladata.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS:
1.

Fentieken túl a Hivatal biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat testületi működésének
feltételeit, melyet a felek külön megállapodásban rendeznek.

2.

Jelen megállapodás 2014. december 1-jén lép hatályba. A 12/2012. (I. 19.) Kgy. határozat
2. számú mellékletét képező megállapodás 2014. november 30-án hatályát veszti.

Salgótarján, 2014. ……………………

Skuczi Nándor Tibor
Megyei Önkormányzat

Salgótarján, 2014. ………………………….

Jogi ellenjegyző:

dr. Barta László
megyei főjegyző

Jónás Gábor (1969)
Nemzetiségi Önkormányzat

116/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodások

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes
használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. számú
mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az
általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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A 116/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.; képviseli: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke) - a továbbiakban: Megyei
Önkormányzat másrészről a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.; képviseli: Faludi László, elnök) - a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján,
az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel:
1.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény
szerint, tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít egy darab
irodahelyiségre a Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti Megyeháza épületében,
valamint berendezési- és felszerelési tárgyakra (bútor, számítógép). A
Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a jelen pontban
meghatározott irodahelyiség használata – a közgyűlés hivatalánál történő
szabályozás keretei között –
a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen történik.

2.

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

3.

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

4.

A Nemzetiségi Önkormányzatot
az irodahelyiséghez kapcsolódóan
térítésmentesen illeti meg a fűtési-, az áram-, a portai-, az őrzési, és a takarítási
szolgáltatás.

5.

A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyeháza közös helyiségeiből a HadadyHargitay termet, a közelében található mellékhelyiségeket térítésmentesen
jogosult igénybe venni.

6.

A Hadady - Hargitay terem kapcsolódó szolgáltatásait (hangosítás, hangfelvétel
készítése, kivetítés) a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek,
közmeghallgatásának, programjának és rendezvényeinek lebonyolításához
térítésmentesen igényelheti.

7.

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

8.

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

9.

A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője a Megyeháza portáján veheti fel, és ott köteles leadni
az épület elhagyásakor.

10. A használt irodahelyiségben történő mindennemű felújítás, átalakítás, illetve
selejtezés a Megyei Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után végezhető, a
Nemzetiségi Önkormányzat saját költségére.
11. A jelen megállapodással ellentétes, attól eltérő használatból eredő költségeket,
károkat a Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak köteles
megtéríteni.
12. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem
engedheti át.
13. A Nemzetiségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg a használat joga.
14. A Megyei Önkormányzat a helyiséggel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal
összefüggő jogait és kötelezettségeit a Nógrád megyei főjegyző útján gyakorolja
és érvényesíti.
15. a) A testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések
jegyzőkönyvének elkészítése, postázása) a Hivatal biztosítja.
b) A Hivatal nemzetiségi feladatokkal megbízott munkatársa a Nemzetiségi
Önkormányzat részére érkező postai küldeményeket felbonthatja.
c) A Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv, illetve a speciális
kommunikációs rendszer használatát, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet a
Nemzetiségi Önkormányzat legalább 15 munkanappal az igénybevétel időpontja
előtt jelzi.
16. A Hivatal ellátja a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését,
a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási, postázási, valamint a nemzetiségi önkormányzat működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
17. A Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megyei főjegyző vagy
annak – a főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a
Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
18. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és közös
érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban
foglaltakon túl – lehetőségei szerint – keresse az együttműködés további formáit,
így például: pályázatok felkutatását és benyújtását, valamint a nemzetiségek
céljait szolgáló rendezvények, megmozdulások, és programok szervezését.
19. Jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben, a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

20. Jelen megállapodás 2014. december 1-jén lép hatályba. A 13/2012. (I. 19.) Kgy.
határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás 2014. november 30-án
hatályát veszti.

Salgótarján, 2014. ……………….

Skuczi Nándor Tibor
Megyei Önkormányzat

Faludi László
Nemzetiségi Önkormányzat

Salgótarján, 2014.……………..
Jogi ellenjegyző:

Salgótarján, 2014. …………..

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A 116/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat 2. számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36., képviseli: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke) - továbbiakban: Megyei
Önkormányzat másrészről a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36., képviseli: Faludi László, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke), továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat - között az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 27. §-a (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a Megyei Önkormányzat, valamint a Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködésre vonatkozó részletes szabályok, eljárási rend,
munkamegosztás és a felelősség rendszere meghatározására az alulírott helyen és napon a
következő feltételekkel:

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
I.
II.
III.
IV.

A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje
A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje
A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje
A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános
rendje
V. A belső ellenőrzés elvégzésének rendje

Az Áht. 27. § (2) bekezdése értelmében: „ A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának
részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban
rendezik.”

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL A KÖVETKEZŐ
JOGSZABÁLYOK KERÜLTEK FIGYELEMBE VÉTELRE
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban: Áht.)
b) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
c) A nemzetiségi előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
d) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet, (a továbbiakban: Ávr.)
e) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, (a
továbbiakban: Áhsz.)
f) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
I.

A költségvetés tervezésének és elfogadásának eljárási rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének elkészítése a Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata a Főjegyző irányításával.
A költségvetés előkészítési munkájában a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt.
Az elkészített költségvetési határozattervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
nyújtja be a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének (a
továbbiakban: Közgyűlés).
A) A költségvetés összeállításának eljárási szabályai
1.

2.

3.

4.
5.

6.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának az Áht. 29/A. § szerinti
előkészítése során a Főjegyző a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó
részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökével.
A költségvetés előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul a következő
mérlegeket és kimutatásokat – kell szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási tervét,
b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve,
c. a
közvetett
támogatásokat
–
így
különösen
adóelengedéseket,
adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
d. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő
három év tervezet előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. §
szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
A Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetésének határozat tervezetét a
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elé. A költségvetés elfogadásáról a Nemzetiségi Önkormányzat önállóan
határozatot hoz, melyet haladéktalanul eljuttat a Főjegyző részére.
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat határozatának
törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel
nem tartozik.
Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat
tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

B) Elemi költségvetés készítése
1.

2.

A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke által jóváhagyott elemi költségvetésről az
államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni,
melyet a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a rendelkezésre bocsátott adatok
alapján a Hivatal teljesít.
A Hivatal készíti el a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetését.

C) A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételi és
kiadási előirányzatai módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról
az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel, saját hatáskörben a
Közgyűlés dönt.
2. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.
3. A Közgyűlés az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát.
II. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának általános rendje
A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve. A
Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a Hivatal gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal
belső szabályzataiban, számviteli politikájában foglaltak szerint történik.
Az előirányzatok felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalási, utalványozási,
ellenjegyzési, érvényesítési és teljesítés igazolására vonatkozó szabályok az alábbiak:
A) A kötelezettségvállalás rendje
1. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat
terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel
csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet
sor.
2. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a
pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell
történnie.
3. A költségvetési éven túli és kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a
költségvetési és kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok
szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési, vagy más
kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adás, szerződéskötés, megállapodás,
ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy
az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult,
összeghatárra tekintet nélkül.
5. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés
esedékességét megelőzően, írásban lehet. A kötelezettségvállalás előtt meg kell
győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a kiadás teljesítéséhez a fedezet
rendelkezésre áll.
6.

Minden kötelezettségvállalásról szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy
példányát a Nemzetiségi Önkormányzat irattárába, valamint a pénzügyi
kötelezettség nyilvántartása céljából, a keltezést követő 5 munkanapon belül a
Hivatal részére is le kell adni.

7.
8.

Az 50 000 forintot meghaladó kifizetésekre minden esetben írásbeli
kötelezettségvállalás szükséges.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a Hivatal olyan analitikus nyilvántartást
vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege.

B) Az utalványozás, a teljesítés igazolásának rendje
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai teljesítésének és a bevételei
beszedésének elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa
felhatalmazott személy jogosult.
2. Az utalványozás a Hivatalban rendszeresített „Utalvány” nyomtatványon és minden
esetben írásban történik.
3. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés igazolását, és az
annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.
4. A kiadások teljesítésének alapja a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően
kiállított bizonylat. A bizonylat a Nemzetiségi Önkormányzat törvényi előírásokban
meghatározott feladatai ellátása során felmerült kiadásokra vonatkozhat.
5. A teljesítés igazolás során okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadás
teljesítésének és a bevétel beszedésének jogosságát, összegszerűségét,
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak
teljesítését. A teljesítés igazolója a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa
felhatalmazott személy lehet.
C) Az érvényesítés rendje
1. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a
fedezet meglétét és azt, hogy a megfelelő ügymenetben az Áht, az Ávr. és az Áhsz,
továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
2. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek
tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel
ellátott aláírását.
3. Az érvényesítést a Hivatalnál e feladattal megbízott dolgozók végzik.

D) Pénzügyi ellenjegyzés rendje
1. 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.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontban a pénzügyi fedezet biztosított, és a
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
3. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az 2. pontban előírtaknak a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettségvállaló szerv vezetőjét. Ha a kötelezettségvállaló szerv vezetője a
tájékoztatás ellenére utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző
köteles annak eleget tenni és e tényről haladéktalanul írásban értesíti a Közgyűlést. A
Közgyűlés a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles
megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.
4. A pénzügyi ellenjegyzést a Hivatal állományába tartozó, a Főjegyző által kijelölt
személyek végzik.

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója, vagy
maga javára látná el.
Kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a
belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.
III. A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje
A főjegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés
elé, melynek elfogadásáról a testület határozatot hoz. A közgyűlés részére tájékoztatásul
az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. A
tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az államháztartás információs rendszerében
a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat azok felmerülési helye szerinti
adminisztratív, a kormányzati funkciók szerinti funkcionális, és az Áht. 6. § (2) – (5)
bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és bemutatni.
1. A Hivatal készíti el és továbbítja a Magyar Államkincstár felé a Nemzetiségi
Önkormányzat éves beszámolóját a meghatározott nyomtatványgarnitúrák
felhasználásával. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó űrlapok elkészítésében a
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke is közreműködik.
2. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan, az időközi költségvetési
jelentéseket és időközi mérlegjelentéseket, valamint egyéb adatszolgáltatásokat az
előírt határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

IV. A számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének általános
rendje
1.

A Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza a Hivatalt, hogy az Áht. 108. § (1)-(2)
bekezdése szerinti, az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.

2.

A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet a nemzetiségi
önkormányzatokról. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában
szereplő adatok változásával kapcsolatos bejelentést a Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott köztisztviselője látja el.

3.

A Nemzetiségi Önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének a
Hivatal e feladattal megbízott köztisztviselője elektronikus (szükség szerint papír
alapon) úton tesz eleget.

4.

A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Megyei
Önkormányzat számlavezetőjénél, a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003700500319676-00000000 Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat önálló
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos feladatokat a
Hivatal látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt illeti meg a
pénzintézeti aláírás bejelentés szerint a hivatalból bejelentett személlyel közösen.

5.

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

6.

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

V.
1.
2.

Belső ellenőrzés elvégzésének rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatait a
Hivatal belső ellenőrzési feladatellátása keretében látja el.
A belső ellenőrzés megállapításainak realizálása a Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökének a feladata.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS:
1. Fentieken túl a Hivatal biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat testületi
működésének feltételeit, melyet a felek külön megállapodásban rendeznek.
2. Jelen megállapodás 2014. december 1-jén lép hatályba. A 13/2012. (I. 19.) Kgy.
határozat 2. számú mellékletét képező megállapodás 2014. november 30-án hatályát
veszti.

Salgótarján, 2014. ……………………

Skuczi Nándor Tibor
Megyei Önkormányzat

Salgótarján, 2014. …………………………..

Jogi ellenjegyző:

dr. Barta László
megyei főjegyző

Faludi László
Nemzetiségi Önkormányzat

117/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és
Magyarország Nógrád megyéje által aláírt, baráti
tartomány-megyei kapcsolatok tárgyában született
megállapodás jóváhagyása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja a Kínai
Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje közötti baráti tartománymegyei kapcsolatok megállapodása című dokumentumot.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy lehetőségei keretein belül segítse elő a megállapodásban
foglaltak teljesítését, melyek eredményéről a közgyűlésnek szükség szerint számoljon be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző

55

118/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona
Jószolgálati Alapítvány támogatása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő
elkülönített keret terhére:
a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány 35.000 Ft-os
támogatásáról dönt, melyet karácsonyi ajándékozásra és meleg étel osztásra fordíthat.
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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119/2014. (XI. 27.) Kgy.

Tárgy: a Csend Hangjai Alapítvány támogatásáról szóló
82/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat módosítása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat 2. fordulatát a
következők szerint módosítja:
„a Csend Hangjai Alapítvány (Salgótarján) részére: Fogyatékkal Élők Világnapja megrendezésének
25.000 Ft-os támogatásáról dönt.”
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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