
Szám: 2-5/2007. 
        
        

K I V O N A T 
 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 70/2007. (VI. 27.) közgyűlési 
határozata a területi kisebbségi önkormányzatokkal 
kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásokat a határozat 1. és 2. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásokat a határozat 3. és 4. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 

együttműködési megállapodásokat változatlan tartalommal 
aláírja. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Német Kisebbségi Önkormányzat feladatinak ellátásához 
1.500.000 Ft támogatást és a testületi ülések és az 
irodahasználat üzemeletetési költségeihez 500.000 Ft 
támogatást biztosít, míg a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat feladatainak ellátásához 2. 100.000 Ft 
támogatást nyújt, illetve vállalja az irodabérlet és az iroda 
üzemeltetés (fűtés, világítás, víz- szennyvíz díj, takarítás), 
valamint havi bruttó 20000 Ft összegben a telefonköltség) 
finanszírozását. 

 
5. A Tolna Megyei önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodahelyiségeinek 
berendezéséhez bútorokat, és a tevékenységhez 1 db 
számítógépet, 1 db telefonkészüléket ad használatba. 

 
6. A Közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az 

ingóságok használatba adásáról, átadás-átvételi leltár 
elkészítésével gondoskodjon. 
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7. A Közgyűlés a 3.600.000 Ft támogatás fedezetét 3.000.000 
Ft összegben a 2007. évi költségvetése céltartaléka, 
600.000 Ft összegben az általános tartaléka, az 5. és 6. 
pontban foglalt egyéb kiadások fedezetét 2007. évben 
általános tartaléka terhére, legfeljebb 2.500.000 Ft 
volumenben biztosítja. 

 
Felelős: dr Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 3. pont tekintetében 2007. június 30., egyebekben 

folyamatos 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat, (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat) képviseli: Dr. Józan Jilling Mihály, 
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. 
§ (1)-(2) bekezdései és az 59. § (3)-(4) bekezdései figyelembevételével az 
önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzatok autonómiájának 

tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi kisebbségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve biztosítja a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, hogy a testület ülésének megtartása, 
vagy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat rendezvényének megtartása céljából a 
Megyeháza nagytermét ( kapcsolódó szolgáltatásait, hangosítás, hangfelvétel 
készítés ) térítésmentesen igényelheti. 

3. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a Megyeháza nagytermének 
igénybevételére irányuló igényét írásban jelzi a Megyei Közgyűlés elnökének. 

4. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, 
hogy bizottsága(ai), vagy testülete ülésének megtartása céljából a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. szám alatti épülete 106. 
számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott 
helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a 
használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használja. 

6. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzat épületeiben 
folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik.  

7. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget - a korábban létrejött megegyezésnek 
megfelelően - a Magyarországi Német Színház épületében, Szekszárd, Garay tér 
4. szám alatt továbbra is biztosítja. 

8. A helyiség(ek) használatának joga a Megyei Kisebbségi Önkormányzatot 
megszűnéséig illeti meg.  

9. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, takarítási szolgáltatás költségeit 
maga fizeti és viseli. 

10. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testületi ülései 
megtartásának költségeihez, a működéshez szükséges telefonköltség részbeni 
átvállalásához 500.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít. 

11. A Megyei Önkormányzat a testületi ülések előkésztésével kapcsolatos – 
ügyintézői feladatok ellátását, adminisztrációs feladatokat, papír, sokszorosítás, 
jegyzőkönyvek elkészítése - térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat számára. 

12. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához 2007-ben 1.500.000 Ft támogatást biztosít, amit a kisebbségi 



önkormányzat megkötés nélkül, szabadon használhat fel. 2008. évtől a Megyei 
Önkormányzat támogatásának mértékét a Megyei Önkormányzat költségvetési 
rendelete határozza meg. 

13. A Megyei Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára mindazon 
jogok gyakorlását, amelyek a partnerségi együttműködés keretében a kisebbségi 
jogok érvényre juttatását elősegíthetik. 

14. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Kisebbségi Önkormányzat kölcsönös és 
közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet 
együttműködését. 

15. Jelen megállapodást felek határozott – a következő általános megyei kisebbségi 
önkormányzati választásokig terjedő – időtartamra kötik. 

16. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nekt. vonatkozó 
előírásai az irányadók. 

 
 
Szekszárd, 2007. ………. 
 
 
 
      dr. Puskás Imre                                                 Dr. Józan Jilling Mihály 

a Tolna Megyei Önkormányzat                                    a Tolna Megyei Német 
       Közgyűlésének elnöke                                        Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (…) közgyűlési 
határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat …/2007,(…)  
határozatával jóváhagyta.  
 
 
Szekszárd, 2007.  …. hó…nap 
 
                                                                                       dr. Bartos Georgina 
                                                                                          megyei főjegyző 



2. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat, (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat) képviseli: Dr. Józan Jilling Mihály, 
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68. § (3) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása tárgyában. 

 
1. A felek jelen megállapodásban rögzítik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 

Tolna Megyei Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási 
feladatait ellátó Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
− együttműködésének, feladat- és munkamegosztásának szabályait; 
− a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét; 
− a költségvetési gazdálkodással; 
− az adat- és információszolgáltatással; 
− a nyilvántartási kötelezettséggel; 
− a vagyon használatával összefüggő 
feladatokat, jogokat, kötelezettségeket és szabályokat. 

 
2. A megállapodásban foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak: 

− a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény ( a 
továbbiakban: Nekt.); 

− a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.); 

− az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.); 
− az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 

( a továbbiakban: Ámr.); 
− az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet ( a 
továbbiakban: Ászb.). 

 
3. A felek rögzítik, hogy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodására - a 

Nek.tv. 60/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az államháztartás 
működési rendjére, illetőleg a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének rendjére vonatkozó szabályok 
az irányadóak. 

4. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a jogszabályokban foglalt, 
költségvetés elkészítési, beszámolási- és egyéb adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése érdekében együttműködik a Megyei Önkormányzat főjegyzőjével és 
annak megbízottjával. 

5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végreható szerve a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal). 
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A költségvetési koncepció elkészítése 
 

6. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítését megelőzően, 
minden év október 31-ig a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei 
főjegyző áttekinti a Megyei Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési 
évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A megyei főjegyző tájékoztatást ad 
az állami támogatás várható összegéről, a Megyei Önkormányzat kisebbségi 
önkormányzat számára várhatóan megítélhető támogatásról, a támogatás 
esetleges célhoz kötöttségéről. 

7. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatoknak nyújtandó 
következő évi támogatásról minden évben október 31-ig határozatban dönt. 

8. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke a következő költségvetési időszak támogatásáról október 
15-ig egyeztet, az egyeztetést bármely fél kezdeményezheti. 

9. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről a megyei 
főjegyző minden évben október 31-ig, helyi önkormányzati választás évében 
november 15-ig tájékoztatja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökét. 

10. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke az információk birtokában a 
kisebbségi önkormányzat elé terjeszti a következő költségvetési év keretszámait, 
költségvetésének koncepcióját, tervezetét saját döntése szerinti szerkezetben. A 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozatban dönt koncepciójának 
tervezetéről. 

11. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat legkésőbb november 20-ig, helyi 
önkormányzati választás évében december 5-ig határozatban véleményezi a 
Megyei Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének kisebbségeket érintő 
részét. 

12. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, 
illetve a Megyei Önkormányzat koncepciójáról alkotott véleményét tartalmazó 
határozatát a Megyei Közgyűlés elnöke a Megyei Önkormányzat koncepció 
tervezetéhez csatolja, illetve a Közgyűlés elé terjeszti. A Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése megtárgyalja – a kisebbségi önkormányzatok véleményét is 
tartalmazó – önkormányzati költségvetési koncepcióját. 

 
Költségvetés elkészítése 

 
13. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. 
14. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az Áht. 65. §-ában 

foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat költségvetésébe a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján, elkülönítetten épül be, a Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.  

15. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 
határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak 
megállapításáért és teljesítésért, illetve a felek egymás kötelezettségvállalásiért 
és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 

16. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését saját döntése szerinti 
szerkezetben és az Áht. 68/A. § és a 69. § (1) bekezdés, illetve az Ámr. 29. § (1) 
és (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatokra és a kisebbségi 
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önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerinti szerkezetben és részletezésben 
is el kell készíteni. 

17. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének a következőket kell 
tartalmaznia:  
− a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat feladatonként, a 

feladatonkénti kiadásokon belül elkülönítve a személyi jellegű kiadások, 
munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, a 
speciális célú támogatások; 

− bevételi forrás-csoportonként, ezen belül forrásonként a működési és 
felhalmozási célú bevételeket; 

− elkülönítetten a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként, a felújítási 
feladatokat célonként; 

− elkülönítetten a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat; 
− elkülönítetten a tartalék előirányzatot; 
− az elemi költségvetés előírásainak megfelelő részletezésű bevételi és kiadási 

előirányzatokat. 
18. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat saját döntése szerinti szerkezetben 

költségvetési javaslatának elkészítéséről maga gondoskodik, ehhez a Hivatal 
igény esetén segítséget nyújt. 

19. A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásával - Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat elnökével - a Megyei Önkormányzat a megyei főjegyzőt és a 
Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetőjét bízza meg. 

20. A jogszabályi előírások szerinti részletezettségű költségvetés elkészítése - a 
rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásával - a Hivatal feladata. A Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a megállapodás 17. pontjában foglalt 
részletezettségű költségvetési tervezet elkészítéséhez szükséges adatokat olyan 
időpontban bocsátja a megyei főjegyző rendelkezésére, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szerkezetű költségvetés a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat testületi ülését megelőzően elkészíthető legyen.  

21. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetéséről szóló 
határozatát – a Hivatal által elkészített szerkezeti felépítésben - a Megyei 
Önkormányzat költségvetési rendeletének tárgyév február 15-ig történő 
Közgyűlés elé terjesztését megelőzően legkésőbb tárgyév január 20-áig 
meghozza. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 
határozatot a kisebbségi önkormányzat elnöke adja át, vagy küldi meg a megyei 
főjegyzőnek.  

22. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattal jóváhagyott költségvetési 
előirányzatainak a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe történő 
beépítése a Hivatal feladata. 

23. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat véleményezi a Megyei Önkormányzat 
költségvetési rendeletének kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezéseit. A megyei 
főjegyző a rendelettervezetet a Megyei Kisebbségi Önkormányzat részére a 
Megyei Önkormányzat bizottságainak történő kiküldéssel egyidejűleg juttatja el. A 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat tárgyév február 8-áig alakítja ki véleményét, 
amelyet írásban eljuttat a Megyei Önkormányzat elnökéhez.  

24. Az Áht. 72. §-ában foglalt – az elemi költségvetést tartalmazó adatszolgáltatás 
teljesítése – a Hivatal feladata, melyhez a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke a Hivatal kérésére megadja a szükséges segítséget.  

 
 



 4

 
 
 

A költségvetés módosítása 
 

25. Felek tudomásul veszik, hogy az Áht. 74. § (3) bekezdése értelmében a Megyei 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati 
előirányzatok kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján 
módosíthatóak. 

26. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat ha jóváhagyott bevételi előirányzatán felül 
többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül 
átcsoportosítást hajt végre – ideértve a kisebbségi önkormányzat elnökére 
átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is – módosítja a 
költségvetéséről szóló határozatát. 

27. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy ha él az előirányzatok közötti 
átcsoportosítás átruházott hatáskörben történő engedélyezésével, azaz ezt a 
hatáskört átruházza, ennek megtörténtét követően – a megyei főjegyzőt - a 
döntést tartalmazó határozat megküldésével – erről haladéktalanul tájékoztatja. 

28. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzat módosításai a megyei 
önkormányzat költségvetési rendelete bevételi és kiadási előirányzatain 
átvezetendőek.  

29. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 
tartalmazó határozattervezetet úgy kell elkészíteni, hogy a költségvetéssel 
azonos szerkezetben a módosítások átvezethetőek legyenek. 

30. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 
tartalmazó határozattervezetet és mellékleteit a Hivatal készíti elő, a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnökének javaslata alapján. 

31. A zárszámadási kötelezettség teljesítése érdekében a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetésének módosításáról utolsó alkalommal 
legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig hoz határozatot. A Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke a határozatot haladéktalanul átadja, vagy megküldi a 
megyei főjegyzőnek. 

32. Év közben a Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetés módosító határozatának kézhezvételét követően, negyedévente 
azon belül a legközelebbi soros közgyűlésén gondoskodik a módosítás saját 
költségvetési rendeletén történő átvezetéséről. 

33. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak elkülönített nyilvántartásáról 
a Hivatal a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik. 

 
Gazdálkodási feladatok 

 
34. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a számlavezető 

hitelintézet megválasztásáról az Ámr. 103. §-ában foglaltak értelmében a Megyei 
Önkormányzat dönt, a Megyei Kisebbségi Önkormányzat csak ennél a 
hitelintézetnél vezetheti számláját.  

35. A Megyei Önkormányzat számlavezető hitelintézete az OTP és Kereskedelmi 
Bank Nyrt. 

36. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját a 
Megyei Önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával 
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kapcsolatos pénzforgalom elszámolására kialakított, a Megyei Önkormányzat 
számlájának alcímű számláján nyitja meg. 

37. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája felett rendelkezésre jogosult 
személyekről írásban tájékozatja a megyei főjegyzőt. A megyei főjegyző és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke együtt gondoskodik az aláírás 
bejelentő, aláírási címpéldány elkészítéséről és a számlavezető hitelintézethez 
történő eljuttatásáról. 

38. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának szabályait az Áht. és az 
Ámr. határozza meg. 

39. A bevételek és kiadások teljesítéséről, az előirányzatok változásáról a Hivatal 
elkülönített főkönyvi nyilvántartást és analitikus nyilvántartásokat vezet, a hatályos 
számviteli előírások betartásával. 

40. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan külön számviteli szabályzatok nem 
készülnek, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzataiban foglaltakat 
elszámolásaikra értelemszerűen alkalmazni kell, a kisebbségi önkormányzatokra 
vonatkozó speciális előírásokat a Hivatal számviteli szabályzatainak megfelelő 
részei, vagy külön fejezetei tartalmazzák. 

41. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaira, annak 
ellenjegyzésére, a bevételek és kiadások teljesítésének utalványozására és 
annak ellenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre az 
Ámr. 134. § (3), (7)-(14) bekezdéseiben, valamint 135. §-ában és 137. §-ában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, a következő pontokban foglaltak 
figyelembevételével. 

42. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott megyei 
kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. 

43. A kötelezettségvállalás 50000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékben csak 
írásban történhet. 

44. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a megyei főjegyző jogosult. 
45. Kiadások teljesítésének elrendelésére, azaz utalványozásra, illetve a bevételek 

utalványozására kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és az 
általa írásban meghatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 

46. Az utalványozás ellenjegyzésére a megyei főjegyző jogosult. 
47. A kötelezettségvállalás szabályait, a szakmai teljesítés igazolására jogosult 

személyeket, az érvényesítési feladatot ellátó pénzügyi végzettséggel rendelkező 
személyt a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei főjegyző a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat Kötelezettségvállalási Szabályzatában rögzíti.  

48. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kiadásait elsődlegesen átutalással teljesíti. A 
Hivatal az esetleges készpénzes kifizetésekre elkülönített Pénztárat kezel. 

49. A pénzkezelési szabályokat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Elnöke és a 
megyei főjegyző a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Pénzkezelési 
Szabályzatában rögzíti.  

 
Beszámolók elkészítése,  adatszolgáltatások rendje 

 
50. A  Hivatal a főkönyvi nyilvántartások alapján  elkészíti az időközi költségvetési- és 

mérlegjelentéseket, a féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló tervezetét, 
amit átad a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökének. 

51. A féléves és éves beszámolót a Hivatal készíti el a Pénzügyminisztérium által 
meghatározott nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. A Hivatal az 
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adatszolgáltatási kötelezettséget a rá vonatkozó határidők betartásával köteles 
teljesíteni.  

52. A féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló alapján a Hivatal elkészíti a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattervezetét. A határozattervezeteket a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke terjeszti a kisebbségi önkormányzat 
testülete elé. 

53. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy  
− az éves beszámoló tervezetet, legkésőbb tárgyévet követő év április 20-

áig, 
− a féléves beszámolóról szóló tájékoztatót legkésőbb szeptember 15-ig, 
− a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékozatót a költségvetési 

koncepcióval egyidejűleg 
úgy fogadja el, hogy a Megyei Önkormányzat az Áht. 79. és 82. §-aiban, valamint 
az Ámr.-ben foglalt határidőknek eleget tudjon tenni.  

54. A Hivatal a bevételek és kiadások alakulásáról kérés alapján tájékoztatást ad. 
 

A tulajdonnal, a vagyon használatával kapcsolatos szabályok 
 

55. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képező vagyont, illetve a Megyei Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát 
képező vagyont a Hivatal tartja nyilván. 

56. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja a használatába adott vagyon 
megőrzését, gondos gazda módjával történő kezelését. 

57. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott ingatlan és ingó vagyon 
használatba adása leltár alapján történhet. 

58. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy minden év december 31-ig 
gondoskodik a használatába adott vagyontárgyak, illetve a tulajdonát képező 
vagyontárgyak felleltározásáról, oly módon, hogy a Hivatal leltározással 
megbízott dolgozóival együttműködve – egyeztetett időpontban – a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat által kijelölt személy közreműködik a mennyiségi 
leltárorozás végrehajtásában. A felvett leltárt a kijelölt közreműködő személy, a 
leltározási bizottság tagjaival együtt írja alá. 

59. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat pénzkészletének, esetleges követeléseinek, 
kötelezettségeinek leltározását és leltári kimutatását a Hivatal készíti el. 

 
Egyéb feladatok 

 
60. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat jogszabályban előírt belsőellenőrzési 

feladatait a Hivatal belső ellenőrzési szervezeti egysége látja el. Az adott évi 
belső ellenőrzési feladatot a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete minden 
év november 30-ig határozatban jelöli ki. A belső ellenőrzés megállapításainak 
realizálása a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökének a feladata. 

61.  Megyei Önkormányzat vállalja, hogy kérés esetén segíti a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzatot feladatai ellátásában. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 
elnökei, tagjai a megyei főjegyzőtől, vagy a megyei főjegyző által megbízott, 
kijelölt személytől kérhetik munkájuk segítését.  

62. A Megyei Önkormányzat Hivatala végzi a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
üléseinek előkészítését, a postázási feladatokat, a sokszorosítási feladatokat, 
igény esetén bizottságok és a testület üléseinek lebonyolítását. A Hivatal 
gondoskodik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat és bizottságai határozatainak 
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nyilvántartásáról és megőrzéséről. Az ülések előkészítésével és 
megszervezésével kapcsolatos felsorolt kiadások a Megyei Önkormányzatot 
terhelik. 

63. A felek megállapodnak abban, hogy minden, a megállapodásban nem érintett 
kérdést a jogszabályi előírások betartásával, illetve egyeztetéssel rendeznek. 

64. A megállapodást felek 2007. július 1-jétől kezdődően, határozott- a következő 
általános megyei kisebbségi önkormányzati választásokig terjedő - időszakra 
kötik.  

65. A jelen megállapodás módosítását bármelyik fél a másik félhez írásban 
megküldött javaslattal kezdeményezheti. A módosításról a felek egyeztetnek, 
majd az egyeztetett javaslatot a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete, 
illetve a Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztik.  

 
A megállapodás, illetve annak módosítása a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyását követően léphet életbe.  
 
 

     
 
 Szekszárd, 2007. ……….                                    Szekszárd, 2007. ……. 
 
 
 
           dr. Puskás Imre                                             Dr. Józan Jilling Mihály 
a Tolna Megyei Önkormányzat                                    a Tolna Megyei Német 
       Közgyűlésének elnöke                                        Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (…) közgyűlési 
határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat …/2007. (…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2007. …..hónap … nap. 
 
 
 
                                                                                      dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 
 
 
       



3. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat) képviseli: Kalányos János, a Tolna 
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. 
§ (1)-(2) bekezdései és az 59. § (3)-(4) bekezdései figyelembevételével az 
önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzatok autonómiájának 

tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi kisebbségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve igény esetén 
biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, hogy a testület ülésének, 
vagy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat rendezvényének megtartása céljából a 
Megyeháza (Szekszárd, Béla tér) nagytermét (kapcsolódó szolgáltatásait, 
hangosítás, hangfelvétel készítés ) térítésmentesen igénybe veheti. 

3. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a Megyeháza nagytermének 
igénybevételére irányuló igényét írásban jelzi a Megyei Közgyűlés elnökének. 

4. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, 
hogy bizottsága(ai), vagy testülete ülésének megtartása céljából a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. szám alatti épülete 106. 
számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott 
helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a 
használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használja. 

6. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzat épületeiben 
folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik.  

7. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget a Megyei Önkormányzat által bérelt 
helyiségben biztosítja. A feladatellátáshoz szükséges bútorokat leltár alapján 
rendelkezésre bocsátja, illetve a Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába 
adja. A feladatok ellátásához 1 db üzemképes számítógépet bocsát 
rendelkezésre, illetve ad használatba. 

8. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg. Megszűnés esetén a használatba adott 
eszközök leltár alapján történő visszaszolgáltatásáról a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni. 

9. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, takarítási szolgáltatás 
térítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e 
szolgáltatások biztosítására a Megyei Önkormányzat köt szerződést. 

10. A Megyei Önkormányzat telefonvonalat és készüléket bocsát a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat rendelkezésére. A szolgáltatóval a telefon 
használatára a Megyei Kisebbségi Önkormányzat köt szerződést, saját 
költségvetése terhére fizeti a szolgáltatás díját. A telefonhasználat díjához a 
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Megyei Önkormányzat a számla bemutatását (beérkezését) követően havi 
(bruttó) 20000 Ft támogatást ad át költségvetése terhére a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzatnak.  

11. A használatba adott irodahelyiség felújítása, átalakítása amennyiben erre a 
bérleti szerződés lehetőséget biztosít -a Megyei Önkormányzattal történt előzetes 
egyeztetés után végezhető, a Megyei Kisebbségi Önkormányzat saját költségére. 

12. A használatba adott eszközök (bútorok, számítógép) selejtezését a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal végezheti, selejtezési szabályzatában foglaltak szerint. A 
selejtezést a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökénél írásban kezdeményezheti.  

13. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat az irodahelyiség és a használatba adott 
eszközök használatát más személynek, vagy szervezetnek nem engedheti át. 

14. A Megyei Önkormányzat a testületi ülések előkésztésével kapcsolatos – 
ügyintézői feladatok ellátását, adminisztrációs feladatokat, papír, sokszorosítás, 
jegyzőkönyvek elkészítése - térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat számára. 

15. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához 2007-ben 2.100.000 Ft támogatást biztosít, amit a kisebbségi 
önkormányzat megkötés nélkül, szabadon használhat fel. 

16. A Megyei Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára mindazon 
jogok gyakorlását, amelyek a partnerségi együttműködés keretében a kisebbségi 
jogok érvényre juttatását elősegíthetik. 

17. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Kisebbségi Önkormányzat kölcsönös és 
közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet 
együttműködését. 

18. Jelen megállapodást felek határozott – a következő általános megyei kisebbségi 
önkormányzati választásokig terjedő – időtartamra kötik. 

19. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nekt. vonatkozó 
előírásai az irányadók. 

 
Szekszárd, 2007. ………. 

 
      dr. Puskás Imre                                                       Kalányos János 

a Tolna Megyei Önkormányzat                                    a Tolna Megyei Cigány 
       Közgyűlésének elnöke                                        Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 70/2007. (VI. 27.) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat     /2007, (….…) 
határozatával jóváhagyta.  

 
Szekszárd, 2007.  …. hó…nap 
 
                                                                                       dr. Bartos Georgina 
                                                                                          megyei főjegyző             



4. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat) képviseli: Kalányos János, a Tolna 
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68. § (3) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása tárgyában. 

 
1. A felek jelen megállapodásban rögzítik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 

Tolna Megyei Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási 
feladatait ellátó Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
− együttműködésének, feladat- és munkamegosztásának szabályait; 
− a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét; 
− a költségvetési gazdálkodással; 
− az adat- és információszolgáltatással; 
− a nyilvántartási kötelezettséggel; 
− a vagyon használatával összefüggő 
feladatokat, jogokat, kötelezettségeket és szabályokat. 

 
2. A megállapodásban foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak: 

− a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény ( a 
továbbiakban: Nekt.); 

− a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.); 

− az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.); 
− az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 

( a továbbiakban: Ámr.); 
− az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet ( a 
továbbiakban: Ászb.). 

 
3. A felek rögzítik, hogy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodására - a 

Nek.tv. 60/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az államháztartás 
működési rendjére, illetőleg a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének rendjére vonatkozó szabályok 
az irányadóak. 

4. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a jogszabályokban foglalt, 
költségvetés elkészítési, beszámolási- és egyéb adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése érdekében együttműködik a Megyei Önkormányzat főjegyzőjével és 
annak megbízottjával. 

5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végreható szerve a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal). 

6.  
A költségvetési koncepció elkészítése 

 
7. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítését megelőzően, 

minden év október 31-ig a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei 
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főjegyző áttekinti a Megyei Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési 
évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A megyei főjegyző tájékoztatást ad 
az állami támogatás várható összegéről, a Megyei Önkormányzat kisebbségi 
önkormányzat számára várhatóan megítélhető támogatásról, a támogatás 
esetleges célhoz kötöttségéről. 

8. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatoknak nyújtandó 
következő évi támogatásról minden évben október 31-ig határozatban dönt. 

9. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke a következő költségvetési időszak támogatásáról október 
15-ig egyeztet, az egyeztetést bármely fél kezdeményezheti. 

10. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről a megyei 
főjegyző minden évben október 31-ig, helyi önkormányzati választás évében 
november 15-ig tájékoztatja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökét. 

11. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke az információk birtokában a 
kisebbségi önkormányzat elé terjeszti a következő költségvetési év keretszámait, 
költségvetésének koncepcióját, tervezetét saját döntése szerinti szerkezetben. A 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozatban dönt koncepciójának 
tervezetéről. 

12. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat legkésőbb november 20-ig, helyi 
önkormányzati választás évében december 5-ig határozatban véleményezi a 
Megyei Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének kisebbségeket érintő 
részét. 

13. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, 
illetve a Megyei Önkormányzat koncepciójáról alkotott véleményét tartalmazó 
határozatát a Megyei Közgyűlés elnöke a Megyei Önkormányzat koncepció 
tervezetéhez csatolja, illetve a Közgyűlés elé terjeszti. A Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése megtárgyalja – a kisebbségi önkormányzatok véleményét is 
tartalmazó – önkormányzati költségvetési koncepcióját. 

 
Költségvetés elkészítése 

 
14. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. 
15. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az Áht. 65. §-ában 

foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat költségvetésébe a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján, elkülönítetten épül be, a Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.  

16. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 
határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak 
megállapításáért és teljesítésért, illetve a felek egymás kötelezettségvállalásiért 
és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 

17. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését saját döntése szerinti 
szerkezetben és az Áht. 68/A. § és a 69. § (1) bekezdés, illetve az Ámr. 29. § (1) 
és (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatokra és a kisebbségi 
önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerinti szerkezetben és részletezésben 
is el kell készíteni. 

18. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének a következőket kell 
tartalmaznia:  
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− a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat feladatonként, a 
feladatonkénti kiadásokon belül elkülönítve a személyi jellegű kiadások, 
munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, a 
speciális célú támogatások; 

− bevételi forrás-csoportonként, ezen belül forrásonként a működési és 
felhalmozási célú bevételeket; 

− elkülönítetten a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként, a felújítási 
feladatokat célonként; 

− elkülönítetten a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat; 
− elkülönítetten a tartalék előirányzatot; 
− az elemi költségvetés előírásainak megfelelő részletezésű bevételi és kiadási 

előirányzatokat. 
19. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat saját döntése szerinti szerkezetben 

költségvetési javaslatának elkészítéséről maga gondoskodik, ehhez a Hivatal 
igény esetén segítséget nyújt. 

20. A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásával - Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat elnökével - a Megyei Önkormányzat a megyei főjegyzőt és a 
Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetőjét bízza meg. 

21. A jogszabályi előírások szerinti részletezettségű költségvetés elkészítése - a 
rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásával - a Hivatal feladata. A Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a megállapodás 17. pontjában foglalt 
részletezettségű költségvetési tervezet elkészítéséhez szükséges adatokat olyan 
időpontban bocsátja a megyei főjegyző rendelkezésére, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szerkezetű költségvetés a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat testületi ülését megelőzően elkészíthető legyen.  

22. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetéséről szóló 
határozatát – a Hivatal által elkészített szerkezeti felépítésben - a Megyei 
Önkormányzat költségvetési rendeletének tárgyév február 15-ig történő 
Közgyűlés elé terjesztését megelőzően legkésőbb tárgyév január 20-áig 
meghozza. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 
határozatot a kisebbségi önkormányzat elnöke adja át, vagy küldi meg a megyei 
főjegyzőnek.  

23. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattal jóváhagyott költségvetési 
előirányzatainak a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe történő 
beépítése a Hivatal feladata. 

24. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat véleményezi a Megyei Önkormányzat 
költségvetési rendeletének kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezéseit. A megyei 
főjegyző a rendelettervezetet a Megyei Kisebbségi Önkormányzat részére a 
Megyei Önkormányzat bizottságainak történő kiküldéssel egyidejűleg juttatja el. A 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat tárgyév február 8-áig alakítja ki véleményét, 
amelyet írásban eljuttat a Megyei Önkormányzat elnökéhez.  

25. Az Áht. 72. §-ában foglalt – az elemi költségvetést tartalmazó adatszolgáltatás 
teljesítése – a Hivatal feladata, melyhez a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke a Hivatal kérésére megadja a szükséges segítséget.  

 
 

A költségvetés módosítása 
 

26. Felek tudomásul veszik, hogy az Áht. 74. § (3) bekezdése értelmében a Megyei 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati 
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előirányzatok kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján 
módosíthatóak. 

27. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat ha jóváhagyott bevételi előirányzatán felül 
többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül 
átcsoportosítást hajt végre – ideértve a kisebbségi önkormányzat elnökére 
átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is – módosítja a 
költségvetéséről szóló határozatát. 

28. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy ha él az előirányzatok közötti 
átcsoportosítás átruházott hatáskörben történő engedélyezésével, azaz ezt a 
hatáskört átruházza, ennek megtörténtét követően – a megyei főjegyzőt - a 
döntést tartalmazó határozat megküldésével – erről haladéktalanul tájékoztatja. 

29. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzat módosításai a megyei 
önkormányzat költségvetési rendelete bevételi és kiadási előirányzatain 
átvezetendőek.  

30. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 
tartalmazó határozattervezetet úgy kell elkészíteni, hogy a költségvetéssel 
azonos szerkezetben a módosítások átvezethetőek legyenek. 

31. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 
tartalmazó határozattervezetet és mellékleteit a Hivatal készíti elő, a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnökének javaslata alapján. 

32. A zárszámadási kötelezettség teljesítése érdekében a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetésének módosításáról utolsó alkalommal 
legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig hoz határozatot. A Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke a határozatot haladéktalanul átadja, vagy megküldi a 
megyei főjegyzőnek. 

33. Év közben a Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetés módosító határozatának kézhezvételét követően, negyedévente 
azon belül a legközelebbi soros közgyűlésén gondoskodik a módosítás saját 
költségvetési rendeletén történő átvezetéséről. 

34. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak elkülönített nyilvántartásáról 
a Hivatal a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik. 

 
Gazdálkodási feladatok 

 
35. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a számlavezető 

hitelintézet megválasztásáról az Ámr. 103. §-ában foglaltak értelmében a Megyei 
Önkormányzat dönt, a Megyei Kisebbségi Önkormányzat csak ennél a 
hitelintézetnél vezetheti számláját.  

36. A Megyei Önkormányzat számlavezető hitelintézete az OTP és Kereskedelmi 
Bank Nyrt. 

37. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját a 
Megyei Önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával 
kapcsolatos pénzforgalom elszámolására kialakított, a Megyei Önkormányzat 
számlájának alcímű számláján nyitja meg. 

38. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája felett rendelkezésre jogosult 
személyekről írásban tájékozatja a megyei főjegyzőt. A megyei főjegyző és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke együtt gondoskodik az aláírás 
bejelentő, aláírási címpéldány elkészítéséről és a számlavezető hitelintézethez 
történő eljuttatásáról. 
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39. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának szabályait az Áht. és az 
Ámr. határozza meg. 

40. A bevételek és kiadások teljesítéséről, az előirányzatok változásáról a Hivatal 
elkülönített főkönyvi nyilvántartást és analitikus nyilvántartásokat vezet, a hatályos 
számviteli előírások betartásával. 

41. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan külön számviteli szabályzatok nem 
készülnek, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzataiban foglaltakat 
elszámolásaikra értelemszerűen alkalmazni kell, a kisebbségi önkormányzatokra 
vonatkozó speciális előírásokat a Hivatal számviteli szabályzatainak megfelelő 
részei, vagy külön fejezetei tartalmazzák. 

42. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaira, annak 
ellenjegyzésére, a bevételek és kiadások teljesítésének utalványozására és 
annak ellenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre az 
Ámr. 134. § (3), (7)-(14) bekezdéseiben, valamint 135. §-ában és 137. §-ában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, a következő pontokban foglaltak 
figyelembevételével. 

43. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott megyei 
kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. 

44. A kötelezettségvállalás 50000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékben csak 
írásban történhet. 

45. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a megyei főjegyző jogosult. 
46. Kiadások teljesítésének elrendelésére, azaz utalványozásra, illetve a bevételek 

utalványozására kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és az 
általa írásban meghatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 

47. Az utalványozás ellenjegyzésére a megyei főjegyző jogosult. 
48. A kötelezettségvállalás szabályait, a szakmai teljesítés igazolására jogosult 

személyeket, az érvényesítési feladatot ellátó pénzügyi végzettséggel rendelkező 
személyt a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei főjegyző a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat Kötelezettségvállalási Szabályzatában rögzíti.  

49. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kiadásait elsődlegesen átutalással teljesíti. A 
Hivatal az esetleges készpénzes kifizetésekre elkülönített Pénztárat kezel. 

50. A pénzkezelési szabályokat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Elnöke és a 
megyei főjegyző a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Pénzkezelési 
Szabályzatában rögzíti.  

 
Beszámolók elkészítése, adatszolgáltatások rendje 

 
51. A  Hivatal a főkönyvi nyilvántartások alapján  elkészíti az időközi költségvetési- és 

mérlegjelentéseket, a féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló tervezetét, 
amit átad a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökének. 

52. A féléves és éves beszámolót a Hivatal készíti el a Pénzügyminisztérium által 
meghatározott nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. A Hivatal az 
adatszolgáltatási kötelezettséget a rá vonatkozó határidők betartásával köteles 
teljesíteni.  

53. A féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló alapján a Hivatal elkészíti a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattervezetét. A határozattervezeteket a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke terjeszti a kisebbségi önkormányzat 
testülete elé. 
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54. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy  
− az éves beszámoló tervezetet, legkésőbb tárgyévet követő év április 20-

áig, 
− a féléves beszámolóról szóló tájékoztatót legkésőbb szeptember 15-ig, 
− a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékozatót a költségvetési 

koncepcióval egyidejűleg 
úgy fogadja el, hogy a Megyei Önkormányzat az Áht. 79. és 82. §-aiban, valamint 
az Ámr.-ben foglalt határidőknek eleget tudjon tenni.  

55. A Hivatal a bevételek és kiadások alakulásáról kérés alapján tájékoztatást ad. 
 

A tulajdonnal, a vagyon használatával kapcsolatos szabályok 
 

56. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képező vagyont, illetve a Megyei Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát 
képező vagyont a Hivatal tartja nyilván. 

57. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja a használatába adott vagyon 
megőrzését, gondos gazda módjával történő kezelését. 

58. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott ingatlan és ingó vagyon 
használatba adása leltár alapján történhet. 

59. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy minden év december 31-ig 
gondoskodik a használatába adott vagyontárgyak, illetve a tulajdonát képező 
vagyontárgyak felleltározásáról, oly módon, hogy a Hivatal leltározással 
megbízott dolgozóival együttműködve – egyeztetett időpontban – a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat által kijelölt személy közreműködik a mennyiségi 
leltárorozás végrehajtásában. A felvett leltárt a kijelölt közreműködő személy, a 
leltározási bizottság tagjaival együtt írja alá. 

60. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat pénzkészletének, esetleges követeléseinek, 
kötelezettségeinek leltározását és leltári kimutatását a Hivatal készíti el. 

 
Egyéb feladatok 

 
61. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat jogszabályban előírt belsőellenőrzési 

feladatait a Hivatal belső ellenőrzési szervezeti egysége látja el. Az adott évi 
belső ellenőrzési feladatot a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete minden 
év november 30-ig határozatban jelöli ki. A belső ellenőrzés megállapításainak 
realizálása a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökének a feladata. 

62.  Megyei Önkormányzat vállalja, hogy kérés esetén segíti a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzatot feladatai ellátásában. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 
elnökei, tagjai a megyei főjegyzőtől, vagy a megyei főjegyző által megbízott, 
kijelölt személytől kérhetik munkájuk segítését.  

63. A Megyei Önkormányzat Hivatala végzi a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
üléseinek előkészítését, a postázási feladatokat, a sokszorosítási feladatokat, 
igény esetén bizottságok és a testület üléseinek lebonyolítását. A Hivatal 
gondoskodik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat és bizottságai határozatainak 
nyilvántartásáról és megőrzéséről. Az ülések előkészítésével és 
megszervezésével kapcsolatos felsorolt kiadások a Megyei Önkormányzatot 
terhelik. 
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A felek megállapodnak abban, hogy minden, a megállapodásban nem érintett 
kérdést a jogszabályi előírások betartásával, illetve egyeztetéssel rendeznek. 
 
Jelen megállapodás 2007. július 1-jétől lép életbe, a megállapodás határozatlan időre 
szól. A jelen megállapodás módosítását bármelyik fél a másik félhez írásban 
megküldött javaslattal kezdeményezheti. 
A módosításról a felek egyeztetnek, majd az egyeztetett javaslatot a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat testülete, illetve a Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé 
terjesztik.  
 
A megállapodás, illetve annak módosítása a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyását követően léphet életbe.  
 
 

     
 
 Szekszárd, 2007. ……….                                    Szekszárd, 2007. ……. 
 
 
 
            dr. Puskás Imre                                                  Kalányos János 
a Tolna Megyei Önkormányzat                                    a Tolna Megyei Cigány 
       Közgyűlésének elnöke                                        Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (…) közgyűlési 
határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat     /2007, (…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2007. …..hónap … nap. 
 
 
 
                                                                                      dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 
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