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ELİTERJESZTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2012. március 1-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Lajosmizse Város 

Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Ikt. szám: I/3382/2/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése 
értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az 
önkormányzati mőködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mőködéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az említett jogszabály pontosan meghatározza a 
végrehajtási feladatokat, ezen kívül a nemzetiségi önkormányzat költségvetést (elkészítése, 
megalkotása, adatszolgáltatás, önálló fizetési számla nyitása, törzskönyvi nyilvántartásba vétel, 
adószám igénylése stb.) és a gazdálkodást érintı kötelezı tartalmi elemeket. A jogszabályi 
kötelezettségbıl eredıen az együttmőködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént, és az így 
elkészített együttmőködési megállapodás az elıterjesztés mellékletét képezi.  
Az elıterjesztést Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az ülést megelızıen 
szintén tárgyalja. 
Az együttmőködési megállapodás mellékletét képezı Összevont Gazdálkodási Szabályzat az 
ülést megelızıen kerül kiosztásra, illetve e-mailen kiküldésre.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé:  
     

Határozat-tervezet 
 
…/2012. (…) ÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
és Lajosmizse Város Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás  
felülvizsgálata 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 

mellékletét képezı együttmőködési megállapodást.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

együttmőködési megállapodás aláírására.  
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 88/2011. (VI.30.) határozatával 

elfogadott a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata között létrejött együttmőködési megállapodást e 
határozat elfogadásával egyidejőleg hatályon kívül helyezi. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 1.  
 
Lajosmizse, 2012. február 21.   
         Basky András sk.  
            polgármester 
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 Elıterjesztés melléklete 
 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1., képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: Helyi Önkormányzat,  
másrészrıl a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1., képviseli: Lakatos Pál elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, valamint 
az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése 
alapján az alábbiakról: 
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének személyi és tárgyi feltételei  
 
1. A Helyi Önkormányzat a nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, tizenhat 

órában ingyenes használati jogot biztosít egy helyiségre a Városháza épületében, valamint 
berendezési – és felszerelési tárgyakra. A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, 
hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal 
közösen történik.  

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

3. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges 
mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerő gazdálkodás szabályai szerint, a jó 
gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi Önkormányzat érdekeit kímélve 
gyakorolhatja. 

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

5. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselıje az Önkormányzati Irodán veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.  

6. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem 
engedheti át.  

7. A képviselı-testületi ülések elıkészítéséhez kötıdı feladatok ellátását (meghívók, 
elıterjesztések, hivatalos levelezés elıkészítése, postázása, a testületi ülések 
jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása) a Helyi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 
útján biztosítja.  

8. A Helyi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el a képviselı-testületi döntések 
és a tisztségviselık döntéseinek elıkészítését, a testületi és tisztségviselıi döntéshozatalhoz 
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.  

9. A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselı-testületi ülésein a jegyzı, vagy annak- a jegyzıvel azonos képesítési elıírásoknak 
megfelelı- megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és 
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  

10. A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi 
Önkormányzat viseli, kivéve a képviselı-testületi tagok és tisztségviselık 
telefonhasználatát.  
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II. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok 
 
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elıkészítésével és megalkotásával, 

valamint a költségvetéssel összefüggı adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásába vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidıket és 
együttmőködési kötelezettségeket az együttmőködési megállapodás mellékletét képezı 
Összevont Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.  

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 

önkormányzatot terhelı pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat a felelısök konkrét kijelölésével a megállapodás mellékletét 
képezı Összevont Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. 

 
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és mőködési 

szabályzatban meghatározott szabályait, az összeférhetetlenségi és nyilvántartási 
kötelezettségeket a megállapodás mellékletét képezı Összevont Gazdálkodási Szabályzat 
tartalmazza. 

 
4. A helyi nemzetiségi önkormányzat mőködési feltételeit és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályait, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjét 
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos elıírásokat, feltételeket az 
Összevont Gazdálkodási Szabályzat foglalja magába. 

 
 
 
 

Basky András               Lakatos Pál  
Lajosmizse Város Önkormányzatának         Lajosmizse Város Roma  

polgármestere     Nemzetiségi Önkormányzat 
          elnöke 

 
 
 


