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KAZÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2014. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

A KAZÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

BEVEZETŐ 

A Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv) 93.§ (1), 113.§ a) pontjában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (3) kapott felhatalmazás alapján 

megalkotja a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). Kazári Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat a jogainak az érvényesítése során a választópolgárait érintő közügyeket e 

szabályzatban meghatározottak szerint látja el.  

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

  

(1) Az Njtv 2.§-ában foglaltakon túl e határozat alkalmazásában: 

a) tartós akadályoztatás: minden olyan tevékenység, amely gátolja és akadályozza a hatásköri kötelezettség 
teljesítését, és előreláthatólag három munkanapnál tovább tart (betegség, szabadság, egyéb elfoglaltság, 
stb. miatt) 

b) kihirdetési mód: egyetlen kihirdetési forma, amihez joghatás fűződik  

c) közzétételi mód: kihirdetési forma, amelyhez joghatás nem fűződik 

I. fejezet 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, 
JELKÉPEI, ELÉRHETŐSÉGEI 

  

(1) A nemzetiségi önkormányzat  

a) megnevezése: Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) rövidített megnevezése: KRNÖ 

c) székhelye, és postacíme: 3127 Kazár, Tanács út 1. 

d) munkavégzésének helye: 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 17. 

e) zászlaja: nemzetközi cigányzászló 

f) hivatalos pecsétje „Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzata” – feliratú, középen a roma a vörös kerék 
jelképpel ellátott fekete nyomatú körbélyegző.  

g) hivatalos honlapja: www.kazar.hu 
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h) e-mail címe: krno@kazar.hu 

i) fax száma: (32)-341-333 

(2) A nemzetiségi önkormányzat a működése során egy darab a 2. rendelkezés (1) pont f) szerinti pecsétet 
használ, melynek lenyomatát az 1. számú melléklet tartalmazza. A pecsét a megnevezéssel együtt hivata-
los levelezéshez, a banki ügyintézéshez használható.  

(3) A hivatalos levelezéshez a 2. számú melléklet szerinti fejléces levelet kell használni. A levelet az elnök írja 
alá, és az 1. számú melléklet szerinti pecséttel kell ellátni.  

II. fejezet 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, 
HATÁSKÖRE 

  

(1) A nemzetiségi önkormányzat létrejöttéről, jogállásáról, feladatairól és hatásköreiről a Njtv.  

a) 2.§ 2. pontja,  

b) 10.§ (1) bekezdése, 

c) 73.§-a,  

d) 74.§ (2) bekezdése,  

e) 76.§ (1)–(3) bekezdései,  

f) 77.§ (1)–(2) bekezdései,  

g) 78.§ (1)-(3) bekezdései,  

h) 84.§ (2) bekezdése,  

i) 113.§-a, 

j) 114.§-a, 

k) 115.§-a, 

l) 116.§-a, 

rendelkezik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a rendelkezésére álló források keretei között és a község közéleté-
be beépülve - a nemzetiségi önkormányzat célja, és feladata az illetékességi területén élő magyarországi 
roma nemzetiség tagjai, a roma nemzetiségi közösségi önszerveződések, továbbá ott bejegyzett szék-
hellyel rendelkező az alapszabályban roma nemzetiségi kötődést kinyilatkoztató egyesületek  

a) anyanyelvi és kulturális életének megszervezése és irányítása,  

b) nemzetiségi hagyományuk, kultúrájuk ápolása és fejlesztése, 

c) a szervezési és működési feladatok ellátásával történő támogatása, 

d) társadalmi felzárkóztatásban való tevékeny részvétel, 

e) a közfoglalkoztatás segítése, 

f) településrendezési, településüzemeltetési feladatokban való részvétel.  

(3) Kazár településen a roma nemzetiség regisztrált aránya az Njt 6. § (1) bekezdésében foglalt tíz százalé-
kot nem éri el.  

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

mailto:krno@kazar.hu
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(1) A képviselő-testület által az elnökre ruházott hatáskörök: 

a) a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó helyi önkormányzati bizottságban a részvételei és a napirendhez 
hozzászólási joggal rendelkező települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi tagnak a részvé-
telre való kijelölése, 

b) képviselőt terhelő rendbírság határidőre történő, vagy határidőn túli megfizetésének figyelemmel kí-
sérése és erről a képviselők tájékoztatása, 

c) adományként kapott dolog osztása, 

d) médiában való megjelenés, nyilatkozattétel, 

e) a helyi önkormányzat negyedévente megjelenő ”Kazári Élet és Szó” című lapjában írás megjelentetése,  

f) Nemzetiségi Határozatok Tárának kezelése, beköttetés, 

g) határozatról, egyéb nyilvános iratról hiteles másolat kiadása, 

h) a 49. rendelkezés (2) bekezdés szerinti e-mail jelszó megadása 

i) e-mail levelezés archiválása, a visszakereshetőség biztosítása. 

(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör tekintetében utasítást adhat a hatáskör gyakorlásához, és az 
átruházott hatáskört bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.  

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről az elnök, a döntést követő legközebbi képviselő-testületi 
ülésen szóban vagy írásban köteles beszámolni. Az írásban elkészített beszámoló az ülésről készített 
jegyzőkönyv melléklete.  

III. fejezet 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 

  

(1) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének megalakulásáról, a nemzetiségi önkormányzat 
képviselőinek számáról, az alakuló ülés összehívásáról, vezetéséről, a tisztségviselők megválasztásáról 
az Njtv.  

a) 73.§-a,  

b) 74.§-a,  

c) 75.§-a , 

d) 80.§ (4) bekezdése,  

e) 87.§ (1)-(3) és (5) bekezdései 

f) 88.§ (1)-(2) bekezdései,  

g) 89.§ a)-c) pontjai,  

h) 91.§ (1)-(6) bekezdései,  

i) 92.§ (1)-(4) bekezdései  

j) 93.§-a,   

k) 105.§ (1) bekezdése,  

l) 173.§ (1)-(7) bekezdései  

rendelkezik. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete a feladatait a 2. rendelkezés (1) bekezdés d) pontjában 
megjelölt helyen látja el, azonban a helyi önkormányzat az Njtv. 80.§ (1) bekezdés c)-f) pontjaiban fog-
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laltak szerint a c) pontban megjelölt helyen a székhelyet biztosítja.  

(3) Az 2. rendelkezés d) pontja szerinti helyen a 4. számú mellékletben foglalt időpontban a képviselő-testület 
félfogadást tart, ahol alkalmanként legalább egy képviselőnek jelen kell lennie.  

(4) Az ügyfélfogadást tartó képviselők havi beosztását az 2. rendelkezés c-d) és g) pontja szerinti helyen jól 
látható módon közzé kell tenni.  

(5) Az ügyfélfogadás elmaradását 2 nappal előtte a (4) bekezdés szerinti helyeken jól látható módon közzé 
kell tenni. 

  

(1) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete  

a) alakuló,  

b) rendes, 

c) rendkívüli  

ülést és közmeghallgatást tart. 

(2) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy rendes ülést és egy közmeghallgatást tart 
az Njtv 89.§-ában foglaltakra figyelemmel.  

(3) Rendes ülést negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában keddi napon 16:00 órától, választás évében a 
választás negyedévére eső ülést a választás hónapját megelőző hónapban kell megtartani. 

  

(1) A képviselők a hatékonyabb, gyorsabb és költségkímélőbb munkavégzés érdekében az 5. számú mellék-
letben foglalt, a választási területbeosztáshoz és a lakcímük összehangolásán alapuló területi beosztás 
szerint osztják meg egymás között a feladatokat. A területi beosztás nem jelent a képviselő számára ki-
zárólagos képviseletet, feladatellátást.  

(2) A terület felelőse a testületi ülésen köteles beszámolni a felmerült problémáról és az általa elvégzett 
feladatról.   

BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA 

  

(1) Az Njtv 10.§ (9) bekezdésben foglaltak alapján bizottság létrehozásának kezdeményezéséhez minősített 
többségű döntés szükséges. A döntést név szerinti szavazással kell meghozni.  

(2) A képviselő-testület köteles bizottság létrehozását kezdeményezni: 

a) ügyrendi vita, különösen a 25. rendelkezés (4) bekezdése, 

b) vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettség elmulasztása, 

c) a 24. rendelkezés (7) bekezdésében foglaltak fennállása 

esetén. 

MUNKATERV 

  

(1) A képviselő-testület feladatát éves munkaterv alapján látja el.  

(2) Az elnök javaslata alapján készült éves munkatervben kerül megállapításra  

a) az ülések és a közmeghallgatás időpontja, 



Oldal: 7 / 38 
 

b) az ülések tervezett főbb napirendi pontjai, 

c) az éves pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontja. 

(3) A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze. 

(4) A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti a képviselő-testület elé minden évben az államháztartásról 
szóló CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (2) bekezdésében megállapított határidőt megelőzően (azaz, a köz-
ponti költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig), amelyet a képviselő-testület minősí-
tett többségű szavazattal fogad el.  

(5) A képviselő-testület éves munkaterve a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. tv. (Jat) 23.§ (3) bekezdése 
alapján normatív határozatnak minősül. 

NAPIREND 

  

(1) A napirend tervezetét a képviselők javaslatára a jegyző készíti elő, és az elnöklő terjeszti a képviselő-
testület elé.  

(2) A képviselő kezdeményezheti a napirendi pont elhagyását, elnapolását vagy a javasolt sorrend megvál-
toztatását.  

(3) Az elnök a meghívó szerinti napirend tervezetet az ülésen kiosztott anyag napirendre vételéről szóló 
javaslattal szóban kiegészítheti. 

(4) A munkatervben meghatározott feladatokkal kapcsolatos anyag nem kerülhet a képviselő-testületi ülé-
sen kiosztásra.  

IV. fejezet 

A KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK RENDJE 

  

(1) Az ülést az Njtv. 89.§-a és 90.§-a szerint az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés ideje alatt az elnöklő 
személye nem változhat.  

  

(1) Rendes ülést - a határozatképesség biztosítása érdekében előzetes egyeztetés alapján – írásbeli meghí-
vóval kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, az ülés napirendjét és az 
előterjesztő nevét. A meghívó egy eredeti - aláírt és az 1. számú melléklet szerinti pecséttel ellátott – pél-
dánya a jegyzőkönyv része.  

(2) Rendkívüli ülést 15 napon belüli időpontra az (1) bekezdésben meghatározottak szerint lehet összehív-
ni.  

(3) Halaszthatatlan ügyben tartott rendkívüli ülést az elnök az ügy rövid ismertetésével szóban is összehív-
hatja. 

(4) Az elnök az ülés összehívására irányuló indítvány benyújtását követően - a Njtv. 89.§ c) pontjában 
foglaltak kivételével - a (2) pont szerint köteles a rendkívüli ülést összehívni.  

(5) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amely miatt összehívásra került.  

  

(1) Az elnök a képviselő-testületi ülést határozatképtelenség esetén az ülést követő 8 munkanapon belüli 
időpontra, az eredeti meghívó szerinti napirendi javaslattal köteles ismételten összehívni. 
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(1) A rendes és 7. rendelkezés (2) és (4) pont szerinti rendkívüli testületi ülés meghívóját a napirendi pon-
tok írásos anyagaival együtt elektronikus úton úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagja és a meghí-
vott az ülés előtt legalább 6 nappal megkapja. 

(2) A képviselő-testület ülésére - tanácskozási joggal - meg kell meghívni a jegyzőt vagy annak megbízott-
ját, továbbá azt, akinek meghívását az elnök a napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. 

  

(1) Indítványt az elnöknél írásban kell előterjeszteni, melyet az elnök legkésőbb az ülést megelőző 3 nappal 
kézbesíti mindazoknak, akiknek a meghívó kiküldésre került.  

KÖZMEGHALLGATÁS 

  

(1) A közmeghallgatást október hónapban, a választás évében a választást megelőző hónapban kell meg-
tartani. Az időpontot a képviselő-testület a 9. rendelkezés (2) bekezdés a) pont szerint állapítja meg.  

(2)  A közmeghallgatás helyét és időpontját tartalmazó meghívót az elnök 30 nappal a közmeghallgatás 
előtt köteles kihirdetni és közzétenni. A hirdetményt az 2. rendelkezés (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
helyen kell kihirdetni és a d) és g) pontja szerinti helyeken kell közzétenni.  

  

(1) A közmeghallgatáson képviselő testület tagjainak határozatképes számban jelen kell lenniük. 

(2) A közmeghallgatáson az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes a jelenlévőknek beszámol 
nemzetiségi önkormányzat tevékenységéről, működéséről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról, meg-
ismerteti a jövőre vonatkozó terveket, célkitűzéseket. Az elnök az 5. számú mellékletben foglalt területi 
beosztás szerinti feladat ellátási beszámolók alapján összefoglalót készít és az összefoglalót a közmeg-
hallgatáson ismerteti.  

(3) A közmeghallgatáson bárki részt vehet, a képviselő-testülethez közérdekű kérdést intézhet, javaslatot 
tehet, véleményt nyilváníthat.  

(4) A (3) pontban foglalt felszólást, felszólamlást kézfeltartással kell jelezni, és az elmondásra 5 perc áll 
rendelkezésre. A szót az elnöklő adja meg. 

(5) A közmeghallgatáson elhangzott felszólásra, felszólamlásra az elnöklő három percben ad választ, 
amennyiben ez nem lehetséges - bonyolult ügy, szakkérdés esetében – az elnöklő 15 napon belül írás-
ban válaszol. Az írásbeli választ a felszólaló lakcímre, ha van, tartózkodási helyére kell kézbesíteni.  

  

(1) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének üléséről és a közmeghallgatásról az Njtv. 
95.§-ában és 97.§-ában foglaltak szerint jegyzőkönyvet kell készíteni, és az ott megjelölteknek meg kell 
küldeni. A jegyzőkönyvet az elnök és a kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.  

(2) Az Njtv. 95.§ (1) alapján a testületi ülést és a közmeghallgatást – tekintettel a jegyzőre, annak megbí-
zottjára és a meghívottakra – minden esetben, végig magyar nyelven kell megtartani, az előterjesztést, 
az indítványt, az ülés jegyzőkönyvét magyar nyelven kell elkészíteni. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS VEZETÉSÉNEK RENDJE 

  

(1) Az elnöklő minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztató jellegű napirendeket - külön vitát nyit.  
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(2) A vitához jelentkezési sorrendben lehet hozzászólni, és egy-egy hozzászólás legfeljebb 5 percig tarthat.   

  

(1) A napirendi pont tárgyalásakor az írásbeli előterjesztéshez legfeljebb 5 perc időtartamban elsőként az 
előterjesztő szóbeli kiegészítést fűzhet. A szóbeli kiegészítéssel a döntést befolyásolhatja.  

(2) Az előterjesztőhöz - az esetleges szóbeli kiegészítését követően - kérdéseket lehet intézni, amelyekre az 
előterjesztő köteles válaszolni. Az előterjesztő a válaszok megadásához igénybe veheti a tanácskozási 
joggal meghívott személyek segítségét. 

  

(1) A kérdésekre adott válaszok elhangzása után az elnöklő a döntést igénylő napirendi pont felett vitát 
nyit. 

(2) A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá.  

(3) Az ülésen megjelent meghívottaknak, más személyeknek a tárgyhoz tartozó kérdésben az elnöklő javas-
latára a képviselő-testület a döntése alapján hozzászólási jogot biztosíthat.  

(4) Az időhatárt túllépő képviselőtől vagy hozzászólótól az elnöklő megvonja a szót. 

(5) A 19. rendelkezés (2) pontjában foglalt időkorlátok alól az elnöklő - a tárgyalt téma fontosságára tekin-
tettel - felmentést adhat. 

  

(1) Bármikor szót kérhet: 

a) az előterjesztő, 

b) ügyrendi kérdésben a képviselő, 

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni. 

(2) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a képviselő-testület munkájával - 
ülésének lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt. 

  

(1) A vita során a képviselő a hozzászólása részeként, a tárgyalt előterjesztésre vonatkozóan módosító vagy 
kiegészítő javaslatokat tehet. A módosító és kiegészítő javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. 
Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. 

(2) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt az elnöklő kérésére írásban kell benyújtani.  

  

(1) A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, amelyről a képviselő-testület külön vita és felszólalás 
nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. Ebben az esetben a képviselő-testület a vitát azzal a feltétellel 
zárja le, hogy a vitában még szót nem kapott képviselő szót kaphat, ha a vita lezárására vonatkozó sza-
vazásig szólásra jelentkezett. Az így tett hozzászólásokat a vita részének kell tekinteni. 

(2) Az elnöklő lezárja a vitát, ha megállapította, hogy hozzászólásra több hozzászóló nem jelentkezik. A 
vita lezárásáról szóló döntését az elnöklő kimondja. 

(3) A vita lezárását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra, és legkésőbb ekkor nyi-
latkozik az elhangzott kiegészítések és módosító javaslatok felvállalásáról. 

(4) Az előterjesztő által elfogadott módosításokat, kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési 
javaslat részének kell tekinteni.  

(5) A válasz után az elnöklő az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és szövegszerűen, az eredeti 
javaslathoz illeszkedő módon ismerteti az arra vonatkozó előterjesztői nyilatkozattal együtt. 

(6) Bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület döntése alapján, valamint az előterjesztő kérésére a 
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több eldöntendő kérdésre osztható határozat-tervezetről a képviselő-testület külön-külön szavaz. 

  

(1) A napirendi pont tárgyalásától annak előterjesztője az ülés bármely, a szavazást megelőző szakaszában 
elállhat, és a beterjesztést képviselő-testületi döntés nélkül visszavonhatja. 

(2) Amennyiben a vita lezárására és az elnapolásra is érkezik javaslat, az elnapolásra vonatkozó javaslat 
eldöntése megelőzi a vita lezárására vonatkozó javaslat eldöntését. 

(3) Ugyanazt a napirendi pontot a képviselő-testület legfeljebb egy alkalommal napolhatja el. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TANÁCSKOZÁS RENDJE 

  

(1) A képviselő-testületi ülés és a közmeghallgatás tanácskozási rendjének fenntartása az elnök feladata. 

(2) A rend fenntartása érdekében az elnök: 

a)  figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye meg javaslatát, észrevé-
telét és attól ne térjen el, 

b) felszólíthatja a hozzászólót, hogy tartózkodjon a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelenté-
sektől, 

c) rendre utasíthat bárkit, aki a képviselő-testület felé méltatlan magatartást tanúsít,  

d)  megvonhatja a szót attól, aki ismételten az a) – c) pontokban írt rendzavaró magatartást tanúsít, 

e) ismételt rendzavarás esetén – képviselő kivételével - a teremből kiutasíthat, és a kiutasított a kiutasí-
tásnak köteles eleget tenni. 

(3) A képviselő-testület tagjának javaslatára vita nélkül, minősített többséggel hozott határozattal, rendbír-
sággal sújtható azt a képviselőt, aki  

a) az ülésen másokat sértő vagy a testülethez méltatlan, nem illő kifejezést vagy hangnemet használ, 

b) a napirendtől ismételt figyelmeztetés ellenére eltért. 

(4) A rendbírság összege alkalmanként 3.000.- Ft. 

(5) A rendbírság megfizetése a kiszabást követő tiszteletdíj, vagy illetmény kifizetésekor, ennek hiányában 
következő hó 5-éig esedékes, és adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság a KRNÖ 
bevétele, és a házipénztárba való készpénz befizetéssel vagy belföldi postautalvánnyal kell megfizetni az 
5. számú mellékletben megjelölt számlára. A befizetést az elnök felé igazolni kell. Az igazolás a határozat 
melléklete.  

(6) A rendbírságot határidőre meg nem fizető képviselő a döntéshozatalban nem vehet részt.   

(7) Amennyiben az elnöklő az ülést nem a rendelet szabályainak megfelelően vezeti, a képviselő-testület 
tagja jelzéssel él a jegyző vagy a megbízottja felé. A jelzést a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG ÉS A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE 

  

(1) A képviselő érintettségét a Njtv. 94.§-a, a hozzátartozó fogalmát a 2.§ 12. pontja szabályozza.  

(2) A képviselő az érintettséget – a közeli hozzátartozóra is kiterjedően – a napirendi pont tárgyalásának 
kezdésekor köteles jelenteni, és a bejelentésben az érintettség tényén túl közölni kell azt is, hogy az 
érintett képviselő a döntéshozatalban részt kíván-e venni, vagy kéri a kizárását.   

(3) A kizárásról a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt.  
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(4) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak 
ismertté válását követően azonnal - a képviselő-testület az Njtv 10.§ (9) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével ügyrendi vizsgálat lefolytatását kezdeményezi. 

(5) A vizsgálat lefolytatására hatáskörrel rendelkező bizottság az eljárása során biztosítja az érintett képvi-
selő személyes meghallgatását. 

(6) A bizottság az eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a képviselő-
testület soron következő ülésén a képviselők elé kell terjeszteni. A képviselő-testület külön határozattal, 
a kifogásolt döntésre irányadó többséggel dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott 
határozat hatályban tartásáról. 

AZ ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA, ZÁRT ÜLÉS 

  

(1) A képviselő-testületi ülés nyilvánosságát és a zárt ülés tartását az Njt 91.§-a, és 103.§ (7) bekezdése 
szabályozza. A zárt ülés tartásához minősített többségű testületi döntés szükséges.  

(2) Tervezett zárt ülést a napirend utolsó pontjaiként kell tárgyalni.  

(3) Zárt ülésről hangfelvételt csak a jegyzőkönyv-vezető készíthet. A hangfelvételt a rögzítő eszközről 
történő törléssel egyidejűleg a helyi önkormányzat szerverén kell elhelyezni.   

(4) A zárt ülés hangfelvételt jelszóval védetten kell kezelni, és a helyi önkormányzat szerverén kell tárolni.  

(5) A jelszót az elnök állapítja meg, és zárt borítékban kell a jelszót kezelni.  

(6) A borítékot dátumozás után a leragasztás mentén az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A lezárt 
és hitelesített boríték a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A zárt boríték írásbeli kérelemre a képviselő-
testület minősített többségének határozatba foglalt döntése után bontható fel. A felbontás és a hang-
anyag meghallgatása után új jelszót kell megadni, és a jegyzőkönyvhöz mellékelni. 

(7) Zárt ülésen - képviselőkön kívül - a jegyző, meghívása esetén az érintett szakértő, illetve az vehet részt, 
akinek meghívását a törvény kötelezővé teszi. Zárt ülésen rögzített hanganyagot csak a résztvevők hall-
gathatják meg.  

(8) A zárt ülésről a 13. rendelkezés szerinti külön jegyzőkönyvet kell készíteni, és az (6) bekezdésben fog-
laltak szerint borítékban kell elhelyezni.  

(9) Zárt ülésen hozott döntés nyilvános.  

HATÁROZATKÉPESSÉG 

  

(1) A testület határozatképességére vonatkozó szabályokat az Njtv 92.§-a tartalmazza.  

(2) Az elnöklő az ülés megnyitásakor – a jegyző vagy megbízottja – közreműködésével megvizsgálja a kép-
viselő-testület határozatképességét, és kihirdeti a megállapításait.  

(3) Ha a képviselő-testület az ülés során határozatképtelenné válik, az elnöklő kísérletet tesz a határozatké-
pesség helyreállítására.  

(4) A helyreállítás érdekében az ülés helyszínéről eltávozhat, telefonálhat, külön megbeszélést folytathat. A 
helyreállításra 30 percig van lehetősége. 

(5) Ha a 30 perc elteltével is határozatképtelen marad a képviselő-testület, az elnöklő az ülést berekeszti. 
Berekesztett ülés esetén a képviselő-testület a következő ülésén elsőként az elmaradt napirendi ponto-
kat tárgyalja meg. 

(6) Az ülés elnökének feladata a testületi ülés rendjének fenntartása. 

(7) Az elnök az ülés levezetése során 
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a) megnyitja az ülést,  

b) számba veszi a megjelent képviselőket  

c) megállapítja a testület határozatképességét, és folyamatosan figyelemmel kíséri azt, 

d) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát, 

e) a jelentkezés sorrendjében a felszólalásra megadja a szót,  

f) a tárgytól eltérő hozzászólót figyelmezteti, 

g) megvonja a szót, 

h) szavazásra teszi fel előbb a módosító javaslatot, majd a módosítással együtt a határozati javaslatot,  

i) megállapítja a szavazás eredményét, 

j) a szavazás eredményének megállapítása után a döntés szó szerinti elmondásával kihirdeti a határoza-
tot, 

k) berekeszti az ülést. 

  

(1) A napirendi javaslatba fel kell venni 

a)  a munkatervben szereplő előterjesztéseket, 

b)  azokat a napirendi javaslatokat, amelyek megtárgyalását valamelyik képviselő kéri, 

c)  a testület hatáskörébe tartozó beadványokat. 

(2) Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a testület egyszerű szótöbbséggel állapítja meg. Az új 
napirendi pont tárgyalásáról, illetve adott téma napirendről történő levételéről a testület egyszerű szó-
többséggel dönt. 

  

(1) Az ülésre előterjesztést nyújthat be az elnök és az elnökhelyettes, bármely képviselő, vagy felkért sze-
mély vagy szervezet. 

(2) Az előterjesztés lehet 

a) beszámoló,  

b) tájékoztató,  

c) javaslat. 

(3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell 

a)  a tárgy és tényállás pontos meghatározását, 

b)  utalást az esetleges korábbi testületi döntés(ek)re, 

c)  a javasolt döntési változatokat, azok indokait és szükség estén a jogszabályi alapjait, 

d)  a határozati javaslatot, 

e)  a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését, 

f)  a végrehajtási határidő megjelölését. 

(4) Az előterjesztés az elnöknél írásban nyújtható be. Indokolt esetben, szóban is előterjeszthető. Az indo-
koltságról a képviselő-testület dönt.  

  

(1) A képviselő az ülésen az elnöktől, az elnökhelyettestől, a jegyzőtől nemzetiségi önkormányzati ügyben 
felvilágosítást kérhet. 

(2) Ha a szóbeli kérdésre a kérdezett nem tud azonnal választ adni, úgy a kérdésre a kérdés címzettjének 
legkésőbb 15 napon belül írásban kell válaszolnia. 
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DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI 

  

(1) A képviselő-testület dönthet 

a) nyílt, 

b) név szerinti, 

c) titkos 

szavazással. 

  

(1) A képviselő-testület a határozatait nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás az elnöklő határozati javas-
latának elhangzása után azonnal kézfeltartással történik. A szavazatok számát az elnök állapítja meg. 

  

(1) Név szerinti szavazást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
48.§ (3) bekezdésében (továbbiakban Mötv) foglaltak szerint kell megtartani azzal, hogy a szavazók sor-
rendjét számsorsolással kell eldönteni, és emelkedő számsorrendben történik.  

(2) Három képviselő esetén a név szerinti szavazást csökkenő életkor alapján kell megtartani, azzal, hogy 
legelőször a legidősebb képviselő szavaz.  

(3) A szavazásra jogosult képviselők számával megegyező számokat az összes képviselő jelenlétében kü-
lön-külön lapra azonos kézírással kell felírni. A felírt számokat egyesével üres borítékokba kell tenni. A 
borítékokat le kell zárni. Lezárás után a borítékokat meg kell keverni, urnába kell helyezni, és lehetőség 
szerint ott is össze kell keverni. Az urnát a képviselők jelenlétében az elnök nyitja fel. Az elnök egymás 
utáni húzással bontja fel a borítékokat, a szavazatokat a felkért képviselők számolják meg, az eredményt 
közlik az elnökkel, aki azt kihirdeti. 

(4) Az Njt 93.§ (1) és 98.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl név szerint kell szavazni: 

a) kitüntetés adományozásáról, 

b) egyesület vagy természetes személy támogatásáról, 

c) intézmény megszüntetéséről. 

  

(1) Titkos szavazással a Njtv 93.§ (1) bekezdésében foglalt szerint zárt ülésen lehet dönteni.   

(2) Titkos szavazás előkészítésére és lebonyolítására az elnöklő két képviselőt kér fel, akik a felkérést köte-
lesek elfogadni, és kötelesek együttműködni. 

(3) Titkos szavazáskor azonos kézírással kell külön-külön lapokra az eldöntendő kérdést felírni, és azt üres 
borítékkal együtt a képviselő részére át kell adni. A szavazáshoz elkülönített helyiséget nem kell biztosí-
tani, a képviselő az ülés helyéről nem távozhat el, azonban részére a szavazáshoz zavartalan területet 
kell biztosítani. A szavazás után a borítékba el kell helyezni a szavazatot, és a lezártan az urnába kell 
dobni. A szavazatást követően azonnal az urnát a képviselők jelenlétében az elnök felnyitja, a szavaza-
tokat a felkért képviselők számolják meg, az eredményt közlik az elnökkel, aki azt kihirdeti. 

  

(1) A képviselő-testület határozatképességére és a javaslat elfogadására az Njt. 92.§ (1) bekezdésében fog-
laltak az irányadók.  

(2) Az Njtv. 92.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl minősített többséggel hozott döntés szükséges 

a) a testület át nem ruházható feladat- és hatáskörében - nemzetiségi törvény 113.§-a - hozott döntés-
hez, 
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b) a testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásához, 

c) az elnök sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti kereset benyújtásához, 

d) a tulajdonosi döntéshez, 

e) a vagyonnal való gazdálkodásához, 

f) a 28. rendelkezés (1) bekezdés szerinti zárt ülés elrendeléséhez 

g) a 9. rendelkezés (4) bekezdésében foglalt napirend elfogadásához 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

  

(1) A képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyvet három példányban magyar nyelven kell készíteni, amely 
az Njtv 95.§-ában foglaltakon túl tartalmazza 

a) oldalszámozást, amelyből kitűnik a teljes terjedelem és az aktuális oldal száma 

b) az ülés berekesztésének idejét,  

c) az 1. számú melléklet szerinti bélyegző lenyomatát.  

(2) A jegyzőkönyv részét képező okiratokat a Njtv. 95.§ (4) bekezdése nevesíti. A nevesített okiratokat 
eredetben kell a jegyzőkönyvhöz csatolni.  

(3) Napirendi pont írásos előterjesztését, képviselő vagy közmeghallgatáson részt vett kérdésére 15 napon 
belül írásban adott választ a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. 

(4) A rendkívüli ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, ha az elnök az ülést szóban hívta össze.  

  

(1) A jegyzőkönyvet és csatolmányait „pdf” formátumban digitálisan, visszakereshető módon az 1. rendel-
kezés c) pontja szerinti helyen található szerveren meg kell őrizni.  

(2) A digitális formátumot tartalmazó mappa elnevezése: ülés ideje (év, hónap, nap) ülés jkv (pl.: 
2014.10.22 ülés jkv) 

  

(1) Az elnök gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv-
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést kővető tizenöt napon belül meg kell küldeni a területileg ille-
tékes megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat jegyzőjének. 

(2) A megküldés és az átvétel idejét és tényét a jegyzőkönyv hátoldalán fel kell tüntetni.  

(3) A nyilvános ülés jegyzőkönyvét a helyi önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSE, A DÖNTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

  

(1) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének döntése a határozat.  

(2) A határozat formátumát a 6. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Képviselő „igen” vagy „nem” szavazattal dönt, szavazástól tartózkodni nem lehet. 

(4) Szavazategyenlőség esetén a döntés elutasító.  

  

(1) A határozatok naptári évenként 1-gyel kezdődően sorszámozni kell. A sorszámot követő „/” jel után 
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az év feltüntetését követően zárójelben szerepel a testületi ülés időpontja, és a „számú határozat" kife-
jezés, (pl.: 1/2012. (I.5.) számú határozat). 

(2) A határozatokat a Nemzetiségi Határozatok Tárában kell nyilván tartani, és választási ciklusonként az 
eredeti határozatokat könyv formátumba kell beköttetni.  

A HATÁROZAT KIHIRDETÉSÉNEK, KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA 

   

(1) A KRNÖ helyben szokásos módon hirdeti ki a szervezeti és működési rendjét szabályozó, azt módosí-
tó, illetve valamennyi normatív határozatát, melyre a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. tv. (JAT) 23.§ (3) bekez-
dése és a 24.§-a, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) 
KIM. rend. 13.§-a, a 16.-17.§-ai tartalmaznak rendelkezéseket. 

(2) Helyben szokásos módnak az 1. rendelkezés c) pontjában foglalt székhely hirdetőtábláján a határozat 
másolatának 15 napra való kifüggesztése minősül. 

(3) A határozatot a hatályba lépése napján kell kihirdetni. A kihirdetést követő nap a kihirdetés első napja. 
A kihirdetés utolsó napját követő napon a határozatot a hirdetőtábláról le kell venni.  

(4) A kihirdetésről szóló záradékot a határozat végén az alábbi szöveggel kell feltüntetni: „A határozat ki-
hirdetése megtörtént. A levétel napja: év, hónap, nap” (arab számmal).  A záradékot az elnök írja alá és látja el 
az 1. számú melléklet szerinti pecséttel. 

  

(1) A határozatot az 1. rendelkezés d) és g) pontjában foglalt helyeken 15 napra közzé kell tenni.  

(2) Szélesebb közösséget érintő döntést - lehetőség szerint - a helyi önkormányzat hivatalos lapjában a 
„Kazári Élet és Szó”-ban is közzé kell tenni, és hozzá magyarázat is főzhető, vagy szórólapszerűen a ha-
tározat címzettjeinek széles rétegéhez el kell juttatni.  

  

(1) A kihirdetéséről és a közzétételről az elnök gondoskodik. 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATOK KEZELÉSE 

  

(1) Az összeférhetetlenségre és az összeférhetetlenségi eljárásra a Njtv 106.§-ában foglaltak az irányadók. 

(2) Az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot érkeztetni és iktatni kell, zártan kell kezelni, és következő 
választás alakuló ülésén meg kell semmisíteni.     

NYILVÁNTARTÁSOK, ÜGYIRATOK KEZELÉSI RENDJE 

  

(1) Nyilván kell tartani a  

a) vagyonnyilatkozatot, 

b) összeférhetetlenségi nyilatkozatot, 

c) az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételére irányuló kérelem benyújtását igazoló okiratot, 

d) minden más egyéb, a képviselői jogviszonnyal kapcsolatos okiratot.  
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(1) A működésre, a nyilvántartások, ügyiratok kezelésére a 7. számú melléklet szerinti rendeletek, szabályza-
tok vonatkoznak.  

(2) A nyilvántartásokat képviselő-testületi tagonként külön-külön ún. személyi nyilvántartásban kell kezel-
ni, és az 1. rendelkezés c) pontja szerinti székhelyen elzártan kell tárolni.  

(3) A nyilvántartásokhoz kapcsolódó okiratokat az 1. rendelkezés c) pontja szerinti székhelyen kell leadni, 
ott érkeztetni kell, és személyenként gyűjtőszámra kell iktatni. Az érkezésről a 1. rendelkezés h) pontjá-
ban meghatározott e-mailcímre a tárgy rövid leírásával értesítést kell küldeni. Az elküldés ténye az ok-
irat átvételt igazolja.  

(4) Külön kérésre az okirat átvételének tényét igazolni kell. Igazolásként a beadott okirat egyszerű másola-
tán elhelyezett érkezési bélyegző lenyomata, az érkezés dátuma és az iktatószám szolgál. 

(5) A személyenkénti nyilvántartáshoz csatolni kell az ügyben keletkezett képviselő-testületi határozat, és 
minden egyéb más döntés eredeti vagy egyszerű másolatát.  

(6) Az okiratokat a jogszabályban meghatározott határidőben az érintett képviselő részére átadás-átvételi 
elismervény ellenében át kell adni, vagy jegyzőkönyvben rögzített módon meg kell semmisíteni. 

  

(1) A vagyonnyilatkozatot külön felszólítás nélkül köteles a képviselő a Njtv 103.§-ában foglalt határnapig 
leadni.  

(2) A vagyonnyilatkozat nyilvántartására és kezelésére a Kazár Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzat 3. számú függeléke vonatkozik.  

  

(1) A 2. rendelkezés (1) pont h) pontja szerinti e-mail címet a képviselőtestület minden tagja jogosult hasz-
nálni. Az e-mail fiók kizárólag a nemzetiségi önkormányzathoz kapcsolódóan használható. 

(2) A jelszót az elnök adja meg, és ismerteti a képviselőkkel. A jelszót az elnök és az elnökhelyettes aláírá-
sával, lezárt borítékban a vagyonnyilatkozatokkal együtt kell kezelni. A borítékot döntést követően a 
helyi képviselőtestület ügyrendi feladatokat ellátó bizottsága bonthatja fel. 

(3) Az e-mail levelezés archiválásáról és a visszakereshetőségről gondoskodni kell.  

(4) A e-mail levelezés során a levél tárgyát mindig fel kell tüntetni.  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI IRATANYAGOKRÓL KÉSZÜLT MÁSOLAT 
KIADÁSÁNAK RENDJE 

  

(1) Képviselő-testület határozatáról korlátlan számú másolat kérhető, egynél több másolat igénylését azon-
ban indokolni kell. Határozatról csak hiteles és papír formátumú másolat adható ki.  

(2) A másolat kiadását az elnöknek címezve írásban kell kérelmezni. A kérelemben fel kell tüntetni 

a) a kérelmező nevét, személyes adatait (anyja neve, születési ideje és helye, lakcíme, ennek hiányában 
tartózkodási helye) 

b) az igényelt határozat számát, 

c) az igényelt mennyiséget, 

d) egynél több másolat igénylése esetén az igénylés indokát, 

e) az igénylés dátumát, 

f) és a kérelmező aláírását. 

(3) A kérelmet iktatni kell. A másolatot a kérelem beadását követő 3 munkanapon belül kell kiadni. A ki-
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adás történhet postára adással, vagy személyes átvétellel. Postai kézbesítéskor az átadást hitelt érdemlő-
en igazolni kell (tértivevény), személyes átvételkor a kérelemre rá kell vezetni: „Átvettem. év, hónap, 
nap, és az átvevőnek az aláírás és olvasható aláírása” A hiteles másolatot csak a kérelmező, vagy a ké-
relmező két tanúval aláírt meghatalmazása alapján a meghatalmazott veheti át. A meghatalmazást a ké-
relemhez mellékelni kell.  

(4) A másolat akkor tekinthető hitelesnek, ha azon fel van tüntetve 

a) a kérelem iktatószáma 

b) „Az eredetivel egyező hiteles másolat” felirat, 

c) a kiadás dátuma, 

d) az elnök aláírása, alatta az olvasható neve 

e) az 1. számú mellékletben szereplő, pecsét lenyomata. 

(5) Indokolatlan számú másolat kiadását meg kell tagadni. A megtagadásról a kérelmezőt írásban kell érte-
síteni.  

(6) Zárt ülés iratanyagáról másolat nem adható ki, az egyébként nyilvános iratanyag, jegyzőkönyv kiadására 
az (1)-(5) pontokat kell alkalmazni. 

V. fejezet 

AZ ELNÖK, ELNÖKHELYETTES 

  

(1) Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésén. 

(2) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Tiszteletdíjat a települési nemzetiségi önkormányzat 
költségvetésének terhére lehet megállapítani. 

VI. fejezet  

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA 

  

(1) A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása - lehetőség szerint - 
gyarapítása. 

(2) A képviselő-testület - a nemzetiségi törvényben szabályozottak szerint - saját hatáskörében határozza 
meg  

a) a vagyonát,  

b) a vagyon használatát, 

c) a költségvetését,  

d) a zárszámadását. 

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat az államháztartás része, a költségvetés összeállításának részletes 
szabályait az államháztartásról szóló törvény határozza meg. 

  

(1) A képviselő-testület köteles évente a települési nemzetiségi önkormányzat költségvetését megállapítani. 
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A költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

(2) Az önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja:  

a) az állam költségvetési támogatás, 

b) egyéb támogatás, 

c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek, 

d) a vagyonának a hozadéka, 

e) az anyaországi és egyéb adományok, 

f) az átvett pénzeszközök. 

(3) A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére álljon az álta-
luk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátása működési kiadásainak, fedezete. 

  

(1) A települési nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát nyit. 

(2) A számlavezető hitelintézmény nevét, a számlaszám az aláírók nevét és az aláírási címpéldányt a 8. 
számú melléklet tartalmazza.  

  

A települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását a helyi települési ön-

kormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodást 

mindkét testületnek határozatba kell foglalnia. 

  

(1) A nemzetiségi közügyek ellátásához és a működési feltételek biztosításához szükséges ingó- és ingatlan 
vagyontárgyakat - az Njtv. 80.§ (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben foglalt Együttműködési meg-
állapodás 1. számú függelékében foglalt leltár szerint a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak 
ingyen használatba adja. 

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés 
hatáskörébe tartozik. 

  

(1) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségért az elnök felel. 

VII. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

  

(1) A település nemzetiségi önkormányzat a szervezetére és működésére vonatkozó dokumentumot, a 
szervezeti és működési szabályzatot a 2014. október 22. napján tartott ülésén tárgyalta meg és a 
12/2014.(X.22.) számú határozatával fogadta el. 

(2) A Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október 23. 
napján lép hatályba. 

(3) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kazár Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (XII.14.) számú határozattal elfogadott Szerve-
zeti és Működési Szabályzat. 
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Kazár, 2014. október 22. 

 

 PH. 

 

 …………………………… 
 Klajbán Róbert 
  elnök 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

1. számú melléklete - Bélyegzőlenyomat 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

2. számú melléklete - Fejléces levélpapír 

 

 

  KAZÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Székhely: 3127 Kazár, Tanács út 1. 

Telephely: 3127 Kazár, Kossuth Lajos út 17. 

E-mail: krno@kazar.hu 

Tel/Fax: (32) 341 333 

 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 17:00; Kedd, Szerda 8:00 – 12:00; Csütörtök: nincs; Péntek: 8:00 - 12:00 

Ügyszám: KRNÖ/főszám-alszám/év 
Ügyintéző:  
Elérhetőség:  

Tárgy: [Tárgy] 
 
 
Címzett neve 
Település 
Utca, házszám 
Irányítószám 
 
 
 

Szöveg 
 
 
 
Kazár, dátum (év, hónap, nap) 
 
 
 PH. 
  
 ...................................................... 
 (név) 
 (titulus)  
 
Készült ….. példányban. Kapják: 
1. Címzett 
2. Irattár 

 
 
 
 

Technikai adatok: 
Betűtípus: Garamond 
Betűnagyság 12 tp 
Szín: fekete 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

3. számú melléklete - Együttműködési megállapodás 
 

Kazár Község Önkormányzat 231/2014.(XII.18.) sz. határozat 

1. számú melléklet  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Kazár Község Önkormányzata, valamint a Kazári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között 

 

1. Általános szempontok 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint a Kazári Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1)-(4) be-

kezdéseiben előírtakat együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köt-

nek. 

A Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: helyi nemzetiségi önkormányzat) 

gazdálkodásának végrehajtó szerve - megállapodás alapján – a Kazári Közös Önkormányzati Hi-

vatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal). 

A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, 

amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen 

megfogalmazott célok megvalósítását. 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok 

érvényesülését, ellátja a település kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, közmű-

velődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektroni-

kus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormány-

zati feladatokat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai 

egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi önkormányzat 

által működtetetett - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszer-

hez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kap-

csolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondosko-

dik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátá-

sához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) egyrészt a Kazár, 

Kossuth Lajos út 17. szám alatti helyiség ingyenes használatát biztosítja heti 40, azaz napi 8 

órában, másrészt, igény szerint, előre egyeztetett időpontban az önkormányzati hivatal épületében 

a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget. A helyiségekhez és annak infra-
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struktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket - a telefonhasználat költségeinek kivételével - és fenn-

tartási költségeket a helyi önkormányzat viseli. 

A helyi önkormányzat az önkormányzati hivatalon keresztül biztosítja: 

- a testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 

postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

- a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői 

döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását. 

A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a helyi 

nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési 

rendeletében - egyes feladatellátáshoz - pénzügyi támogatást biztosíthat. 

A helyi önkormányzat jegyzője a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, a 

helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőit terhelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség lebo-

nyolításában történő közreműködésre, a helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek 

a feltárására és azok elkészítésére Nagy Edit Mária köztisztviselőt jelöli ki. 

A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, megbízottja, Nagy Edit Mária 

részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti hagyomány-

őrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös rendezvények szerve-

zésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit. 

A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, klubok, civil 

szervezetek működését. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli 

politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az 

eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a felesleges va-

gyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A sza-

bályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek. 

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltéte-

lek biztosítása 

3.1. A helyi önkormányzat a 2. pontban meghatározott helyiségek működéséhez szükséges – a beépí-
tett tárgyakon, mint pl. fűtőtestek, világító testek, szaniterek, villany- és vízvezetékek és szerelvé-
nyek felül – következő eszközöket, berendezési tárgyakat az 1. számú függelékben felsoroltak leltár 
szerint bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére. (vezetékes telefonvonal száma: 
32/782-506 FIX díjcsomag) 

3.2. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat  működéséhez szükséges irodaszereket 
(így különösen: írószerek, fénymásolópapír, boríték, bélyegzőpárna, párnafesték stb.) naptári hó-
naponként, a helyi nemzetiségi önkormányzat írásbeli igénye szerint ingyenesen biztosítja. 

3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat  működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat az Ön-
kormányzati Hivatal igazgatási ügyintézője, iktató ügykezelője, a helyi nemzetiségi önkormány-
zat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Pénzügyi Csoport pénzügyi ügyintéző-
je látja el. 

3.4. Ennek keretében 

a) az igazgatási ügyintéző: 

- részt vesz a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítésében, így kü-
lönösen a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítésében; 

- legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat, előterjesztéseket, hivatalos levele-
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zést; 

- a testületi ülésekről jegyzőkönyvet készít, részt vesz azok postázásra való előkészítésében; 

- részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítésében, ellátja a döntéshoza-
talhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázásra való előkészítési feladatokat; 

- ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási és iratkezelési fel-
adatokat; 

- gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat üléseire szóló meghívók szabályszerű kifüggeszté-
séről; 

- gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat üléseire készített előterjesztések, valamint a testü-
leti döntések és az ülésekről készített jegyzőkönyvek helyi önkormányzat honlapján való közzétételéről. 

b) a munkaköri leírásában e feladattal megbízott iktató ügykezelő: 

- gondoskodik az igazgatási ügyintéző által részére eljuttatott, a helyi nemzetiségi önkormány-
zat működésével kapcsolatos iratok beiktatásáról, az így keletkező ügyiratok szakszerű és szabályszerű 
iratkezeléséről (előzményezés, szerelés, irattárazás, selejtezés); 

- gondoskodik a szervezési ügyintéző által részére átadott, az KRNÖ hivatalos levélpostai küldemé-
nyeinek szabályszerű postázásáról. 

c) a pénzügyi-gazdasági ügyintéző 

- gondoskodik a telefonhasználat utáni, a helyi nemzetiségi önkormányzatot terhelő adó megállapí-
tásáról, bevallásáról; 

- gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat  által leadott bizonylatok SALDO rendszerben 
történő iktatásáról, illetve ellátja az érvényesítési feladatokat; 

- naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást; 

- gondoskodik a szükséges előirányzat módosítások ellenőrzéséről, illetve a helyi önkormány-
zat költségvetési rendeletébe történő beépítéséről; 

- gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat átutalási tételeinek rögzítéséről a banki terminálba; 

- gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat pénztárának működéséről, nyilvántartás vezet, ki- 
és befizetéseket teljesít az érvényesített és utalványozott pénztári alapokmányoknak megfelelően; 

- ellátja a bankkivonatok, házipénztár teljesített pénzforgalom, vegyes bizonylatok, előirányzat-
módosítások kontírozását, és könyvelését; 

- Határidőre gondoskodik a Kincstár felé történő adatszolgáltatásról (KGR programmal); 

- gondoskodik a tárgyi eszközök leltárának elkészítéséről, az évközben történő állományváltozások 
rögzítéséről, egyedi nyilvántartó lapon történő könyveléséről, főkönyv felé történő feladásáról. 

 
A 3. pontban foglalt berendezési tárgyak, felszerelési tárgyak és eszközök fenntartásával, karban-
tartásával kapcsolatos költségeket, továbbá felsorolt feladatok ellátásának költségeit a helyi ön-
kormányzat viseli. 

4. költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

A jegyző készíti elő az Áht. 29/A. §-a szerinti határozat és a költségvetési határozat tervezetét, 

amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat testü-

lete elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a 

költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően - közli a he-

lyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 
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A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az állam-

háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiak-

ban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésről, az államháztartás pénzügyi információs 

rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít. 

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi ön-

kormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-

tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szol-

gáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 

adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért az önkormányzati hivatal Pénzügyi Csoport 

köztisztviselője Nagyné Séber Lívia köztisztviselő a felelős. 

5. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzat költ-

ségvetési határozata alapján módosíthatók. 

Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, 

bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az 

esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képvise-

lő-testülete dönthet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozattervezetét 

a jegyző készíti elő. 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 helyi nemzetiségi önkormányzat képvi-

selő-testülete dönt. 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, 

a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 

közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon - meghatározott 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdeté-

sét követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat mó-

dosítását. 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 

előkészítéséért a jegyző a felelős. 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól az önkor-

mányzati hivatal Pénzügyi Csoportja naprakész nyilvántartást vezet. 

6.  Beszámolási kötelezettség 

A jegyző készíti elő a helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét, amelyet 

a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat testülete elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat zár-

számadási rendelet-tervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő 
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negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását - a költségvetés-

hez hasonlóan - határozatban köteles elfogadni. 

7.  A költségvetési gazdálkodás szabályai 

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az önkormányzati 

hivatal Pénzügyi Csoportja, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok 

betartása mellett végzi feladatait. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és 

ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatáro-

zását az önkormányzati hivatal Gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 

7.1. Kötelezettségvállalás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizá-

rólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban felhatalmazott helyi nemzetisé-

gi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visz-

szavonása minden esetben csak írásban történhet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt kivételekkel 

csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. 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. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 

az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a) értéke a százezer forintot nem éri el, 

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy 

c) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, 

utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötele-

zettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi önkormányzat Gazdálkodási szabályzata 

rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra is. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az önkormányzati 

hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik. 

7.2.  Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére az ön-

kormányzati hivatal állományába tartozó Nagyné Séber Lívia köztisztviselő jogosult. 

A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést 

megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 

befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi 
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ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumá-

nak és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy alá-

írásával kell igazolni. 

7.3.  Teljesítés igazolás 

A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása alap-

ján nemzetiségi képviselő írásban jogosult. 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 

jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

Nem kell teljesítésigazolást - a helyi önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában rögzítetteknek 

megfelelően - végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség össze-

gét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét 

megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség alapján. 

7.4.  Érvényesítés 

Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében, a jegyző megbízása alapján, az ön-

kormányzati hivatal gazdálkodási szabályzatában érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztvi-

selő írásban jogosult. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, 

az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

7.5.  Utalványozás 

Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott helyi 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavo-

nása minden esetben csak írásban történhet. 

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más 

esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

7.6.  Összeférhetetlenségi követelmények 

A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében 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 jogo-

sult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesíté-

si, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 

tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

Az önkormányzati hivatalnál Nagyné Séber Lívia pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző a kötelezett-

ségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról az önkormányzati hivatal Gazdálkodási szabályzatában foglal-

tak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 



Oldal: 28 / 38 
 

8. Pénzellátás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél (Sajóvölgye Takarék-

szövetkezetnél) vezeti pénzforgalmi számláját. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénz-

kezelési szabályzat melléklete tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 

a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből folyósított 

hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei elkü-

lönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló 

alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítá-

sára szolgáló alszámla.) 

b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

c) devizabetét számlát vezethet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárból a készpénzben 

történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor. 

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kap-

csolatos feladatokat az önkormányzati hivatal Pénzügyi Csoportja látja el. 

9. Házipénztár  

A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzkezelő hely. Az elnök /vagy/ az általa írásban felhatalma-

zott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő határidőhöz kötött elszámolási kötelezettséggel a 

pénztárból előleget vehet fel. A felvett előleggel a felvétel napjától számított 30 napon belül kell 

elszámolni. Újabb előleg felvételére csak a korábban adott előleggel történő teljes körű elszámo-

lást követően van lehetőség. 

10. Vagyongazdálkodás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati hivatal el-

különített nyilvántartást vezet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona, - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés 

- elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban 

kerül bemutatásra. 

A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak 

szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltá-

rozásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. 

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges vagyon-

tárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A helyi 

nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök - a helyi nemzetiségi ön-

kormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve - tesz javaslatot a jegyző felé. 

11. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső 

kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kocká-

zatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, to-
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vábbá a nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kont-

rollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős. 

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kont-

rollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, to-

vábbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a helyi önkormányzat megbízási szerződés-

sel foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves 

belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának 

rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszá-

moló - rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati hivatal készít el. 

12. Záró rendelkezések 

Ezen megállapodás a felek által történő aláírást követő napon lép hatályba. 

Ezen megállapodás hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Kazár Község Önkormányzata 

és a Kazár Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. január 22-én megkötésre került 

együttműködési megállapodás. 

A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló 

ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

 

 

Kazár, 2014. december 18. 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………  

 Gecse Ákos Klajbán Róbert 

 Kazár Község polgármestere Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  elnöke 
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Kazár Község Önkormányzat 231/2014.(XII.18.) számú határozat 

1. számú melléklet  

1. számú függelék 

 
Kazár, Kossuth út 17. 

 
Leltár 

 
 

  

 
 

  

 Eszköz Leltári szám db 

1. számítógép KÖR/2007/22 1 

2. monitor 100019 1 

3. nyomtató 3014 1 

4. klaviatúra hama 1 

5. egér 
 

1 

6. telefonkészülék Panasonic 10070 1 

 
UPC FIX díjcsomag (32)-782-506 

  

7. asztal 5032 1 

8. okker forgószék 11010 1 

9. fogas 
 

1 

10. kanapé 10011 1 

11. Thonet kör kisasztal 
 

1 

12. Thonet szék 
 

4 

13. függönykarnis 
 

2 

14. függöny 
 

1 

15. bejárati ajtó kulcsa 
 

1 

16. asztali lámpa fekete 58128  
 

1 

17. piros színű szőnyeg 3 x 2 m 
 

1 

18. kihúzhatós iratszekrény világosbarna 
 

1 

19. dohányzóasztal jegyzői irodából 1 

20. parafa hirdetőtábla  2 

21. irodaszerek csomagban 
 

 
 

  

 
 

  
Kazár, 2015. január 14. 

 

 

  

 
………………………… ………………………… 

 

 
Klajbán Róbert János Szomszéd Csabáné 

 

 

Kazári Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat 

elnök 

Kazári Közös  
Önkormányzati Hivatal  

jegyző 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

4. számú melléklete - Félfogadási rend 
 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. rendelkezés d) pontja szerinti helyen: 

minden héten, kedden 10:00 – 14.00 óra és csütörtökön 10:00 – 14.00 óra között 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

5. számú melléklete - Területi beosztás 
 
 
 
Kaljbán Róbert János 1. számú választási körzet 

Arany János út 
Árpád út 
Béke út 
Béla út 
Diófa út  
Gergely-telep 
Kossuth Lajos út 
Liget út 
Szabadság út 
Tanács út 

 
Klajbán Ildikó 2. számú választási körzet 

Bányász út 
Bélabányatelep 
Bem József út 
Damjanich út 
Dózsa György út 
Fácán út 
Hársfa út 
Hunyadi út 
József Attila út 
Kőház 
Móricz Zsigmond út 
Petőfi Sándor út 
Székékvölgy-puszta 
Szőrös-puszta 
Táncsics Mihály út 

 
Rácz Péter 3. számú választási körzet 

Május 1. út 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

6. számú melléklete - Határozati minta 

 

 

 

KAZÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

határozat száma/év .(hónap.nap)  számú 

HATÁROZATA 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - egyszerű szótöbbséggel - …. igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta (… ellenszavazatal nem fogadta el) a javaslatot 

 

Ide kerül a határozat szövege. 

 

Kazár, év, hónap, nap 

 PH. 

 …………………………. 
  

 név 
 elnök 
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TEMES NEW ROMAN 14, FÉLSVASTAG, KÖZÉPRE, KISKAPITÁLIS, FEKETE BE-

KEZDÉS UTÁNA 12 PT 

Garamond 14, félvastag,  középre , fekete, bekezdés előtte  és utána 
is 30 pt, térköz ritkított 1 , sorköz szimpla  

GARAMOND 16, NAGYBETŰ, FÉLVASTAG, BEKEZ-
DÉS UTÁNA 35 PT, TÉRKÖZ RITKÍTOTT 1, SORKÖZ 

SZIMPLA 

Garamond 12, dőlt, középre, sorköz 1,5, bekezdés utána 30, sorkizárt, térköz utána 30 pt 

Garamond 12, félvastag, sorköz 1,5 sorkizárt,  

Garamond, 12, balra zárt, bekezdés előtte 60 utána 45 tp 

 PH. Garamond 12, napbetű, középére zárt, térköz utána 45 pt 

 Garamond 12 tabulátor 11,5 
 Garamond 12 tabulátor 11,5 

 Garamond 12 tabulátor 11,5 
 

Teljes dokumentumra érvényes formázás: 
első három feliratnál lapszélesség teljes, utána behúzás jobb-bal oldalon 1-1 cm 
elválasztás bekapcsolva 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

7. számú melléklete - Vonatkozó rendeletek, szabályzatok 

 

 

 
14/2014.(XII.19.) Kazár Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú függeléke 

 Együttműködési megállapodás 

1639/2015 Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat 

2/2015 Érintésvédelmi Szabályzat 

 
Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát kiegészítő 
egyéb szabályzatai: 

 Eszközök és Források Értékelési Szabályzat 

 Iratkezelési Szabályzat 

 Leltározási és Selejtezési Szabályzat 

 Pénz és értékkezelési Szabályzat 

 Számlarend 

 Számviteli Politika 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2014. számú határozat  

8. számú melléklete - A számlavezető hitelintézmény neve, a számlaszám az aláírók 
neve és az aláírási címpéldány 

 

 
 
Számlavezető: Sajóvölgye Takarékszövetkezet 
 
Bankszámla száma (forint alapú): 55400170-16000047 
 
 
Bankszámla felett rendelkezni jogosultak 

Név Betöltött tisztség Aláírás minta 

Klajbán Róbert János elnök aláírásbejelentő karton szerint 

Rácz Péter elnökhelyettes aláírásbejelentő karton szerint 

Nagyné Séber Lívia pénzügyi előadó aláírásbejelentő karton szerint 

 
 
 
Bankszámla felett rendelkezni jogosultak 

Név Aláírás Jogkör 

Klajbán Róbert János 
aláírásbejelentő karton 
szerint 

utalványozó 

Rácz Péter 
aláírásbejelentő karton 
szerint 

utalványozó az elnök távollétében 

Klajbán Róbert János 
aláírásbejelentő karton 
szerint 

készpénz számlák és 20.000.-Ft feletti 
utalásos számlák teljesítésének igazolása 
és kifizetés engedélyezése, előleg felvétele 
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