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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2015. február 3-án 10:00 órakor a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház 4. emeletén a 
baleseti sebészet 404-es kórtermében a Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 

 
Jelen vannak: Klajbán Róbert János elnök 
 Rácz Péter  elnökhelyettes 
 Klajbán Ildikó képviselő 

Tanácskozási joggal: Nagy Edit nemzetiségi referens 

Klajbán Róbert János elnök:  

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy Roma Önkormányzat Elnökhelyettese és én az Elnök 

2015. január 31-én, szombaton az esti órákban autóbalesetet szenvedtünk. A Művelődési házban 

megrendezett Szenior Szilveszterre mentünk, amikor egy szemből jövő autó átjött a mi sávunkba, 

és frontálisan ütköztünk. Az elnökhelyettesnek a feje sérült meg, nekem a szegycsontom tört el. 

Velünk utazott az Elnökhelyettes édesanyja is, akinek a keze tört el. 

Tekintettel a költségvetés elfogadásának fontosságára és a körülményekhez képest kielégítő állapo-

tunkra az ülés helyszínét megváltoztattuk, és azt a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház IV. 

emeletén a baleseti sebészet 404-es kórtermében tartjuk meg.  

Az ülés helyszínének megváltozását a meghívón kijavítottuk, és a változás 2015. február 2-án a 

hirdetőtáblán közzé lett téve.  

Mindezek után köszöntöm a megjelenteket, Szomszéd Csabáné jegyző távollétében jelenlévő Nagy 

Edit referenst. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mind a három megválasztott képviselő 

jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Klajbán Ildikó képviselőt. 

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Klajbán Ildikó személyét elfogadja-e a Kazári Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat 2015. február 3-ai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének? 

Klajbán Róbert János elnök megállapítja a megtartott szavazás eredményét: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. 

Klajbán Róbert János elnök:  

Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására az alábbiak szerint: 
1. napirend - Közérdekű munka feltételeinek megteremtése ügyében végzett tevékenységről tájékoztatás 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
2. napirend - Kazár Község Önkormányzata 2015. évi ülés- és programtervének ismertetése 

1. számú melléklet 2015. évi ülésterv 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2015. (II.3.) számú határozata: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Klajbán Ildikó személyét elfogadja Kazári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2015. február 3-ai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 
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2. számú melléklet 2015. évi programterv 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 

3. napirend - 2015. évi költségvetés elfogadása 
1. számú melléklet 2015. évi költségvetés 

 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
4. napirend - Roma nyelvoktatás elindulásáról tájékoztatás 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
5. napirend - Kazár Község Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
6. napirend - Egyebek 

Szavazásra teszi fel az ismertetett napirendet. 

Klajbán Róbert János elnök megállapítja a megtartott szavazás eredményét: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. 

1. napirend Közérdekű munka feltételeinek megteremtése ügyében végzett 
tevékenységről tájékoztatás - Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 

Klajbán Róbert János elnök:  

A közérdekű munka ügyében az Elnökhelyettessel együtt tárgyaltunk a Pártfogói Felügyelettel és 

Gecse Ákos polgármesterre. Mindkét részről támogatták az ötletet. A részletekről folyamatosan 

tárgyalunk. A pártfogói felügyelet részéről Szilágyi-Homoga Katalin ígéretet tett arra, hogy ameny-

nyiben Gecse Ákos polgármester a testület elé terjeszti a témát, és ha meghívót kap, a testület 

ülésére is eljön, és a képviselőknek elmondja a részleteket, a kérdéseikre válaszol.  

2. napirend Kazár Község Önkormányzata 2015. évi ülés - és programtervének 
ismertetése 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2015. (II.3.) számú határozata: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 3-ai ülésének napirendje 

1. napirend - Közérdekű munka feltételeinek megteremtése ügyében végzett tevékenységről tájékoztatás 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 

2. napirend - Kazár Község Önkormányzata 2015. évi ülés- és programtervének ismertetése 
1. számú melléklet 2015. évi ülésterv 
2. számú melléklet 2015. évi programterv 

 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
3. napirend - 2015. évi költségvetés elfogadása 

1. számú melléklet 2015. évi költségvetés 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
4. napirend - Roma nyelvoktatás elindulásáról tájékoztatás 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
5. napirend - Kazár Község Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Klajbán Róbert János elnök 
6. napirend - Egyebek 
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Klajbán Róbert János elnök:  

Kazár Község Önkormányzatának ülés- és programtervet a múlt héten megismertük. A Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak javaslattevő és véleményezési joga van. A saját terveink illeszked-

nek a Kazár Község Önkormányzata terveihez, egyéb más javaslat nem merült fel, és amennyiben 

nincs hozzászólás, észrevétel, javaslom azok elfogadását. 

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetért-e a Kazár Község Önkormányzat 2015. évi ülés- és program-

tervével? 

Klajbán Róbert János elnök megállapítja a megtartott szavazás eredményét: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. 

3. napirend 2015. évi költségvetés elfogadása 

Klajbán Róbert János elnök:  

A költségvetés számait megismertük, átbeszéltük és a kiküldött anyagba ezek a számok kerültek be. 

A költségvetés legnagyobb tétele az útiköltség, ezen kívül elkülönítettük szakmai tevékenységet se-

gítő szolgáltatásra, valamint reklám és propagandaköltségekre. Amennyiben nincs hozzászólás, ész-

revétel, kérem, szavazzuk meg. 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését az 1.-12. számú mellék-

letek szerinti tartalommal elfogadja-e? 

Klajbán Róbert János elnök megállapítja a megtartott szavazás eredményét: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. 

4. napirend Roma nyelvoktatás elindulásáról tájékoztatás 

Klajbán Róbert János elnök:  

Nyelvoktatás elindult. Az első órán hatan jelentek meg.  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14/2015. (II.3.) számú határozata: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetért Kazár Község Önkormányzat  

1. számú és 2. számú melléklet szerinti 2015. évi ülés- és programtervével 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 15/2015. (II.3.) számú határozata: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését  

az 1. – 12. számú mellékletek szerinti tartalommal elfogadja 
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Rácz Péter elnökhelyettes: 

Át kell alakítani, mert a helyszínt így nem tudjuk fizetni. A megoldást keressük.  

5. napirend Kazár Község Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

Klajbán Róbert János elnök:  

Az együttműködési megállapodást 2014. december 18-án írtam alá. Az eltelt rövid idő alatt semmi-

féle olyan változás nem történt, ami miatt az együttműködési megállapodás megváltoztatását szük-

ségessé tenné, ezért kérem, amennyiben nincs hozzászólás, észrevétel, a felülvizsgálat eredménye-

képpen fogadjuk el a már meglévő és a 16/2014. (XII.18.) határozatunkkal elfogadott megállapo-

dást.  

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgált után változtatás nélkül elfogadja-e Ka-

zár Község Önkormányzatával 2014. december 18-án megkötött és a 16/2014. (XII.18.) számú határozatával 

jóváhagyott együttműködési megállapodást? 

Klajbán Róbert János elnök megállapítja a megtartott szavazás eredményét: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. 

6. napirend Egyebek 

Klajbán Róbert János elnök 

Rácz Péter jelezte, hogy szólni kíván. Megadom Rácz Péternek a szót.  

Rácz Péter elnökhelyettes 

A Terror Háza kiállítás látogatásával kapcsolatban kiderült, hogy a kiállításra kilencedikestől idő-

sebbek mehetnek csak, ezért felvettem a kapcsolatot az egyházasgergei Szent József Katolikus Szak-

iskolával. Azt ígérték, hogy küldenek egy listát, hogy Kazárról kik járnak hozzájuk, akik megfelelő 

életkorúak, és érdekli őket a kiállítás.  

A facebook.com honlapon az Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat néven önkormányzatunk-

nak létrehoztam az oldalt. Az üzemeltetéshez szükséges jelszót tartalmazó lezárt borítékot a refe-

rensnek átadtam iktatásra és megőrzésre. 

Tartalommal is feltöltöttem. Tettem fel fényképeket, meghívókat.  

Szeretném, ha az oldalra roma nyelven is kerülnének fel anyagok.  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 16/2015. (II.3.) számú határozata: 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgált után változtatás nélkül elfogadja 

Kazár Község Önkormányzatával 2014. december 18-án megkötött és a 16/2014. (XII.18.) számú hatá-

rozatával jóváhagyott 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást 
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Az oldalon nem csak az önkormányzattal kapcsolatos hírek, fényképek, információk fognak felke-

rülni, hanem a Kazáron és Mizserfán történt romákkal kapcsolatos civil kezdeményezésű esemé-

nyeknek, rendezvényeknek, a tánccsoporttal kapcsolatos híreknek is teret adok.  

Klajbán Róbert János elnök: 

Köszönöm a tájékoztatást. Amennyiben nincs több észrevétel, kérdés, akkor megállapítom, hogy 

az ülés napirendjét tekintve mindent megbeszéltünk megköszönöm a mai munkát és az ülést 10:20-

kor berekesztem.  
 

K. m. f. 
 
 

 ………………………… …………………………
 Klajbán Róbert János  Klajbán Ildikó 
 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2015.(II.3). számú határozat  
1.számú melléklete 

 

Kazár Község Önkormányzat 2015. évi ülésterve 

 

I. A Képviselő- testület állandó napirendi témái: 

A képviselő-testületi ülések 1. napirendi pontja: 
Beszámoló a Képviselő- testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Polgármester 
 
II. Egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje: 

FEBRUÁR 
 

Az ülés tervezett időpontja: 2015. február 13. 
Javasolt napirend: 

1. Az Önkormányzat 2015. évi I. féléves munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 
Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Közös Hivatal előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 6. 
 
 

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének részletes tárgyalása  
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 6. 
Meghívandók:   Intézményvezetők 
 

3. Belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 6. 
 
 

4. 2015. évi rendezvénynaptár elfogadása 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést előkészíti:  Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 6. 
Meghívandók:   Civil szervezetek képviselői, intézményvezetők 
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5. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére. 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 6. 
 
 
Az ülés tervezett időpontja: 2015. február 26. 
 

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 20. 
Meghívandók:   Intézményvezetők 
 

2. A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása (kö-

zösen Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületével) 

Előterjesztő:  Polgármesterek 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzatok bizottságai, 
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok, 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 20. 
 

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 20. 
Meghívandók:   Intézményvezetők 
 

 
4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 25/2013.(XII.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (szociális törvény 
módosítása miatt) 

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Szociális Bizottság, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal szociális és igazgatási elő-

adói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. február 20. 

 
MÁRCIUS 
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Az ülés tervezett időpontja: 2015. március 26. 
 
Javasolt napirend: 

 
 
1. A köztisztviselők munkateljesítményének alapját képező kiemelt célok meghatáro-

zása (közösen Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületével)  
Előterjesztő:  Jegyző 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával az igazgatási előadó 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. március 20. 
 

 
2. Beszámoló Kazári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről (közösen 

Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületével)  
Előterjesztő:  Jegyző 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával az igazgatási előadó 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. március 20. 

 
 

3. A 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítása 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. március 20. 

 
 
4. Gazdasági program elfogadása az Mötv. 116. §-a alapján 

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Előterjesztést előkészíti:  Polgármester irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. március 20. 
 
 

5. Az Önkormányzat középtávú és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felül-
vizsgálata. 

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést előkészíti:  Polgármester irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. március 20. 
 
 
 

6. Tájékoztató a Kazári Egészségnap rendezvényről. 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Szociális Bizottság 
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Előterjesztést véleményezi:  Szociális Bizottság 
Előterjesztést előkészíti:  Polgármester irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. március 20. 
 
 

ÁPRILIS 
 
Az ülés tervezett időpontja: 2015. április 30. 
 
Javasolt napirend: 
 

1. Javaslat a 2014. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló 
jóváhagyására (Közös Hivatal vonatkozásában közösen Rákóczibánya Község Ön-
kormányzatával) 

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Előterjesztést előkészíti:  Polgármester irányításával a Közös Hivatal pénzügyi előadói 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. április 23. 
Meghívandók:    Intézményvezetők 
 
 

2. A KAZÁRI Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi egyszerűsített be-
számolója és 2015. évi üzleti terve 

Előterjesztő:  KAZÁRI Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője 
Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Felügyelő Bizottság, Könyv-

vizsgáló 
Előterjesztést előkészíti:  KAZÁRI Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. április 23. 
 
 

3. Tájékoztató a Kazári Laskafesztivál és Tócsniparti előkészületeiről 
Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Előterjesztést előkészíti:  Polgármester  
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. április 23. 
Meghívandók:  KAZÁRI Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője ; 

civil szervezetek képviselői 
 
 

MÁJUS  
 
Az ülés tervezett időpontja: 2015. május 28. 
 
Javasolt napirend: 
 

1. Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, melynek keretén 
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belül értékelésre kerülnek a gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok, valamint az oktatási nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseinek 
munkája. 

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző irányításával az igazgatási előadó, az előterjesztés elkészí-

tésében részt vesz az óvodavezető és a gyermekjóléti szolgálat 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. május 21. 
Meghívandók:    Óvodavezető, gyermekjóléti szolgálat 
 
 

2. Beszámoló a Napraforgó Óvoda működéséről 
Előterjesztő:  Övodavezető 
Előterjesztést megtárgyalja:  Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést előkészíti:  Óvodavezető 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. május 21. 
Meghívandók:    Óvodavezető, óvónők, dajkák 

 
 

JÚNIUS 
 

Az ülés tervezett időpontja: 2015. június 25. 
 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat a 2015. II. ülésterv elfogadására 

Előterjesztő:  Polgármester 
Előterjesztést megtárgyalja:  Önkormányzat bizottságai, 
 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Előterjesztést előkészíti:  Jegyző 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. június 18. 
 
 

2. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről 
Előterjesztő:  KAZÁRI Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője 
Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést előkészíti:  KAZÁRI Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. június 18. 

 
3. Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről 

Előterjesztő:  civil szervezetek képviselői 
Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztést előkészíti:  civil szervezetek képviselői 
Írásos anyag elkészítésének határideje: 2015. június 18. 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2015.(II.3). számú határozat  
2.számú melléklete 

 
Kazár Község Önkormányzat 2015. évi programterve 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
 
 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

2015. évi költségvetése 
(adatok ezer forintban) 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
1. számú melléklet 

    
EREDETI ELŐ-
IRÁNYZAT 2014. 

EREDETI ELŐ-
IRÁNYZAT 2015. 

Bevétel: 
B16 Működési célú pénzeszközát-

vétel (állami támogatás) 
215 E Ft 271 E Ft 

  
B8131 Előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 
31 E Ft 50 E Ft 

  B1-B8 Bevétel összesen 246 E Ft 321 E Ft 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
2. számú melléklet 

Kiadás: K3 Dologi kiadások összesen 246 E Ft 321 E Ft 

  
K312 Üzemeltetési anyag beszer-

zés (Irodaszer, nyomtatvány, egyéb) 
60 E Ft 0 E Ft 

  
K336 Szakmai tevékenységet segítő 

szolg. 
0 E Ft 20 E Ft 

  K341 Belföldi kiküldetés 186 E Ft 241 E Ft 

  K342 Reklám- és propaganda  0 E Ft 60 E Ft 

  K1-K9 Kiadás összesen 246 E Ft 321 E Ft 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

   3/a. számú melléklet 
 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi mérlege 
(adatok ezer forintban) 

Rovat 
száma 

Megnevezés 
2013. évi 
teljesítés 

2014. évi 
várható 

teljesítés 

2015. évi 
eredeti elő-

irányzat 

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai        

K12 Külső személyi juttatások       

K1 Személyi juttatások  0 0 0 

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó                                                                                   

K31 Készletbeszerzés   70   

K32 Kommunikációs szolgáltatások       

K33 Szolgáltatási kiadások  1 369 20 

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 210   237 

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  15 122 64 

K3 Dologi kiadások 226 561 321 

K41 Társadalombiztosítási ellátások       

K42 Családi támogatások       

K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések       

K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       

K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások       

K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások       

K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai       

K48 Egyéb nem intézményi ellátások       

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  0 0 0 

K5 Egyéb működési célú kiadások        

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése       

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése       

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése       

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése       

K65 Részesedések beszerzése       

K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások       

K67 
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó       

K6 Beruházások  0 0 0 

K71 Ingatlanok felújítása       

K72 Informatikai eszközök felújítása       

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása        

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       

K7 Felújítások  0 0 0 

K81 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson belülre       
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K82 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson belülre       

K83 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre       

K84 
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be-
lülre       

K85 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson kívülre       

K86 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre       

K87 Lakástámogatás       

Rovat 
szám

a 
Megnevezés 

2013. évi 
teljesítés 

2014. évi 
várható 

teljesítés 

2015. évi 
eredeti elő-

irányzat 

K88 
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kí-
vülre        

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 

K1-K8 Költségvetési kiadások 226 561 321 

K91 Belföldi finanszírozás kiadásai        

K92 Külföldi finanszírozás kiadásai        

K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai       

K9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 

K1-K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN 226 561 321 

B11 Önkormányzatok működési támogatásai        

B12 Elvonások és befizetések bevételei       

B13 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről       

B14 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-
szatérülése államháztartáson belülről       

B15 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről     50 

B16 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá-
son belülről 250 571 271 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 250 571 321 

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások       

B22 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről       

B23 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről       

B24 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről       

B25 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztar-
táson belülről       

B2 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül-
ről  0 0 0 
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B31 Jövedelemadók       

B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok       

B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók       

B34 Vagyoni tipusú adók        

B35 Termékek és szolgáltatások adói        

B36 Egyéb közhatalmi bevételek        

B3 Közhatalmi bevételek  0 0 0 

B4 Működési bevételek 1     

B51 Immateriális javak értékesítése       

B52 Ingatlanok értékesítése       

B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése       

B54 Részesedések értékesítése       

B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek       

B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 

B61 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről       

B62 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-
szatérülése államháztartáson kívülről       

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   51   

Rovat 
szám

a 
Megnevezés 

2013. évi 
teljesítés 

2014. évi 
várható 

teljesítés 

2015. évi 
eredeti elő-

irányzat 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 51 0 

B71 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről       

B72 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről       

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök       

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 

B1-B7 Költségvetési bevételek 251 622 321 

B81 Belföldi finanszírozás bevételei  6     

B82 Külföldi finanszírozás bevételei       

B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

B8 Finanszírozási bevételek 6 0 0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 257 622 321 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

  3/b. számú melléklet 

    

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai 

    

Rovat 
száma 

Megnevezés 
2014. évi eredeti 

előirányzat 
2015. évi eredeti 

előirányzat 

K1 Személyi juttatások     

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó                                                                                 

K3 Dologi kiadások  246 321 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai     

K5 Egyéb működési célú kiadások     

K9 Finanszírozási kiadások      

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 246 321 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 215 271 

B3 Közhatalmi bevételek      

B4 Működési bevételek     

B6 Működési célú átvett pénzeszközök      

B8 Finanszírozási bevételek 31 50 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 246 321 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
  3/c. számú melléklet 

    

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai 

  
  

Rovat 
száma Megnevezés 

2014. évi 
eredeti elő-

irányzat 

2015. évi 
eredeti elő-

irányzat 

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése     

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése     

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése     

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése     

K65 Részesedések beszerzése     

K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások     

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó     

K6 Beruházások      

K71 Ingatlanok felújítása     

K72 Informatikai eszközök felújítása     

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása      

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     

K7 Felújítások     

K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson belülre 

    

K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson belülre 

    

K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre 

    

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be-
lülre     

K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson kívülre 

    

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre 

    

K87 Lakástámogatás     

K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kí-
vülre      

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások     

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások     

B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről 

    



oldal 18 / 31 

 

B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről 

    

B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről 

    

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztar-
táson belülről     

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül-
ről      

B51 Immateriális javak értékesítése     

B52 Ingatlanok értékesítése     

Rovat 
száma Megnevezés 

2014. évi 
eredeti elő-

irányzat 

2015. évi 
eredeti elő-

irányzat 

B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése     

B54 Részesedések értékesítése     

B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek     

B5 Felhalmozási bevételek      

B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről 

    

B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről 

    

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök     

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 

 

 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

 4/a. számú melléklet 

  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladaton-
ként/célonként 

(adatok ezer forintban) 

  

Feladat megnevezése Összes kiadás 

- 0 

Beruházás összesen: 0 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

 4/b. számú melléklet 

  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi felújításai 

(adatok ezer forintban) 

  

Feladat megnevezése Összes kiadás 

- 0 

Felújítás összesen: 0 

 

 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

 5. számú melléklet 

  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa 

(adatok ezer forintban) 

  

Feladat megnevezése Összes kiadás 

Pénzforgalmi számla egyenlege (működési célú kötelezettségvállalás-
sal terhelt) 

50 

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 50 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

 6. számú melléklet 

  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyle-
tekből származó kötelezettségei 

(adatok ezer forintban) 

  

Feladat megnevezése Összes kiadás 

Működési célú hitelfelvétel 0 

Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 

Működési célú hiteltörlesztés 0 

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 

Kamatfizetés 0 

  

Költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvé-
tellel: 

0 

 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

7. számú melléklet 

     

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak  

kiadási előirányzatai éves bontásban 

(adatok ezer forintban) 

     

Feladat megnevezése Összes kiadás 2014. 2015. 2016. 

- 0 0 0 0 

Összesen: 0 0 0 0 
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 Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
9. számú melléklet 

A 2015. - 2016. - 2017. évi tervezett főbb előirányzatok 
(adatok ezer forintban) 

Sor-
szám 

Megnevezés 
2015. évi eredeti 

előirányzat 
2016. évi eredeti 

előirányzat 
2017. évi eredeti 

előirányzat 

K1 Személyi juttatások       

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó                                                                                   

K3 Dologi kiadások  321 329 337 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai       

K5 Egyéb működési célú kiadások       

K6 Beruházások        

K7 Felújítások        

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások        

K1-K8 

K9 Finanszírozási kiadások        

K1-K9 KIADÁSOK 321 329 337 

B1 
Működési célú támogatások állam-
háztartáson belülről 271 278 284 

B2 
Felhalmozási célú támogatások állam-
háztartáson belülről       

B3 Közhatalmi bevételek        

B4 

B5 Felhalmozási bevételek        

B6 Működési célú átvett pénzeszközök        

B7 
Felhalmozási célú átvett pénzeszkö-
zök       

B1-B7 Költségvetési bevételek 271 278 284 

B8 Finanszírozási bevételek 50 51 52 

B1-B8 BEVÉTELEK 321 329 337 
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  
10/a. számú melléklet 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Létszámadatok 

Megnevezés 
2014. év  2015. év 

teljes rész teljes rész 

Engedélyezett létszám 0 0 0 0 

Közfoglalkoztatottak 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

  11. számú melléklet 

    

Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló  

projektek bevételeiről és kiadásairól 

(adatok ezer Forintban) 

    

Projekt megnevezése Bevétel Kiadás Önerő 

-       

Összesen: 0 0 0 

 

 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.(II.3). számú határozat  

12. számú melléklet 

 2015. év  

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat önként vállat és államigaz-
gatási feladatai 

 (adatok ezer Forintban)  

    

 Államigazgatási feladatok 0  

 Önként vállalt feladatok  0  

 Összesen: 0  
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Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 16/2015.(II.3.) számú határozat  
1. számú melléklete - Együttműködési megállapodás 

 
 

Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 16/2014.(XII.18.) számú határozat  

1. 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 Nemzetiségi Ön-

kormányzat 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) bekezdéseiben előírtakat együttműkö-

dési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötnek. 

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

dásának végrehajtó szerve - megállapodás alapján – a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiak-

ban: 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 érvényesü-

lését, ellátja a település kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, közművelődéssel, tájékozta-

tással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociális alapel-

látással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 

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

bályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi önkormányzat által működtetetett - 

az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénz-

ügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. 

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

mányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehaj-

tási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához, mű-

ködéséhez (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 sze-

rint, előre egyeztetett időpontban az önkormányzati hivatal épületében a szükséges tárgyi, technikai eszkö-

zökkel felszerelt helyiséget. A helyiségekhez és annak infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket - a 
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telefonhasználat költségeinek kivételével - és fenntartási 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 döntés-

hozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását. 

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

ségi 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 nem-

zetiségi önkormányzat képviselőit terhelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség lebonyolításában történő 

közreműködésre, a helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárására és azok elkészíté-

sére 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 hagyományőrző ren-

dezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös rendezvények szervezésével népszerűsí-

tik és mutatják be a települést és annak értékeit. 

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

tek működését. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika ke-

retében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források 

értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 

selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi önkor-

mányzatra is kiterjednek. 

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

sítása 

3.1. A helyi önkormányzat a 2. pontban meghatározott helyiségek működéséhez szükséges – a beépített 
tárgyakon, mint pl. fűtőtestek, világító testek, szaniterek, villany- és vízvezetékek és szerelvények 
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 hóna-
ponként, a helyi nemzetiségi önkormányzat írásbeli igénye szerint ingyenesen biztosítja. 

3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat  működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat az Önkor-
mányzati Hivatal igazgatási ügyintézője, iktató ügykezelője, a helyi nemzetiségi önkormányzat gaz-
dálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Pénzügyi Csoport pénzügyi ügyintézője látja 
el. 

3.4. Ennek keretében 

a) az igazgatási ügyintéző: 

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

- legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat, előterjesztéseket, hivatalos levelezést; 
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- a testületi ülésekről jegyzőkönyvet készít, részt vesz azok postázásra való előkészítésében; 

- részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítésében, ellátja a döntéshozatal-
hoz 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 testületi 
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 önkormányzat mű-
ködésével kapcsolatos iratok beiktatásáról, az így keletkező ügyiratok szakszerű és szabályszerű iratkezelé-
séről (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 megállapítá-
sáról, bevallásáról; 

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

- naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást; 

- gondoskodik a szükséges előirányzat módosítások ellenőrzéséről, illetve a helyi önkormányzat költ-
ségvetési 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-mó-
dosítások 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, karbantartásával 
kapcsolatos költségeket, továbbá felsorolt feladatok ellátásának költségeit a helyi önkormányzat 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 testülete elé. 

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

ségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési tör-

vényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően - közli a helyi nemzetiségi önkor-

mányzat elnökével. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait 
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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 önkormányzat 

által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület 

elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes 

szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgál-

tatások 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 költségvetési 

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 módosíta-

nia kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-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 végre-

hajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsopor-

tosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök 

előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt. 

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

tése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (feb-

ruár 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - 

a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirány-

zatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testü-

let elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítésé-

ért a jegyző a felelős. 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól az önkormányzati 

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 nemzeti-

ségi önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelet-terveze-

tének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik 

hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását - a költségvetéshez hason-

lóan - határozatban köteles elfogadni. 
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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 meghatározását az önkormány-

zati hivatal Gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 

7.1. Kötelezettségvállalás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizárólag a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati 

képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása 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 el-

lenjegyzőnek 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 vonat-

kozó 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, utalványo-

zás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem 

igénylő kifizetések rendjét a helyi önkormányzat Gazdálkodási szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nem-

zetiségi 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 önkormány-

zati hivatal állományába tartozó Nagyné Séber Lívia köztisztviselő jogosult. 

A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelő-

zően meg kell győződnie arról, hogy 

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

vétel 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 ellenjegy-

zőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a 
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pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell iga-

zolni. 

7.3.  Teljesítés igazolás 

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

zetiségi képviselő írásban jogosult. 

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

mély aláírásával kell igazolni. 

Nem kell teljesítésigazolást - a helyi önkormányzat Gazdálkodási szabályzatában rögzítetteknek megfele-

lően - végezni a más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megál-

lapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson ala-

puló fizetési kötelezettség alapján. 

7.4.  Érvényesítés 

Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében, a jegyző megbízása alapján, az önkormányzati 

hivatal gazdálkodási szabályzatában érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő írásban jogosult. 

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

nyesítés 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 visszavonása 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 jogosult és a teljesítést igazoló sze-

méllyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 

irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti kö-

zeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Az önkormányzati hivatalnál Nagyné Séber Lívia pénzügyi-

gazdálkodási ügyintéző a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesí-

tésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról az önkormányzati hivatal Gazdálkodási 

szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 

8. Pénzellátás 

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

zetnél) vezeti pénzforgalmi számláját. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési szabályzat 

melléklete tartalmazza. 
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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 hozzájárulá-

sok, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló 

alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az 

európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására 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 kapcsolatos 

feladatokat az önkormányzati hivatal Pénzügyi Csoportja látja el. 

 

9. Házipénztár  

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

vételére csak a korábban adott előleggel történő teljes körű elszámolást követően van lehetőség. 

 

10. Vagyongazdálkodás 

A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati hivatal elkülönített 

nyilvántartást vezet. 

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

nítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemuta-

tásra. 

A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti 

rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározásában az el-

nök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. 

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges vagyontárgyak 

hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi ön-

kormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök - a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testü-

letének 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 kontrollrend-

szer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a 

kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rend-

szert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a fele-

lős. 

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendsze-
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réről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztar-

tásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a helyi önkormányzat megbízási szerződéssel foglal-

koztatott 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 beszámoló - 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 megálla-

podás. 

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

vető harminc napon belül felül kell vizsgálni. 
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