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JEGYZŐKÖNYV
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. január 28. napján megtartott önálló, nyilvános üléséről

Határozatok száma:
3/2016. (I.28.) határozata
4/2016. (I.28.) határozata
5/2016. (I.28.) határozata
6/2016. (I.28.) határozata
7/2016. (I.28.) határozata
8/2016. (I.28.) határozata
9/2016. (I.28.) határozata
10/2016. (I.28.) határozata
11/2016. (I.28.) határozata

Rendeletek száma:
2/2016. (I.29.) rendelete
3/2016. (I.29.) rendelete

1
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.I. félévi ülésterve
Január
I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Az együttes ülés napirendje:
1.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek
alapját képző 2016. évi célok meghatározása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
3.) Közös fenntartású intézmény 2016. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
II.) Önálló testületi ülés
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2016. I. félévi üléstervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Hajmáskér település HÉSz módosítása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
4.) 2016. évi Belső ellenőrséi terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
5.) Együttműködési megállapodás (Hajmáskéri Települési Roma Önkormányzat) felülvizsgálata
6.) Vegyes ügyek
Február
I.) Önálló testületi ülés
Napirend:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
3.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
4.) Hajmáskér Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2015. évről és
2016. évi munkatervének tárgyalása
Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező
5.) A helyi Szociális rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
6.) A település egyes belterületi útjainak felújításával kapcsolatos közbeszerzési pályázat kiírása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
7.) Vegyes ügyek
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Március
I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Napirend:
1.) Közös fenntartású intézmények 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Közös fenntartású intézmények 2015. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Beszámoló a Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bt. 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szalai Attila ü. ig.
II.) Önálló ülés
Napirend:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Tájékoztatás a helyi adók 2015. évi bevételeiről
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
4.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
5.) Intézményi (óvoda-iskola) közétkezetési pályázat kiírása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
6.) Vegyes ügyek
III.) Közmeghallgatás
A közmeghallgatás napirendje:
Tájékoztató az önkormányzatot érintő aktuális feladatokról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Április
I.) Önálló ülés
Napirend:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
3.) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
4.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos elképzelések
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
5.) Belterületi utak felújítása közbeszerzési pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós
6.) Vegyes ügyek
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Május
I.) Önálló testületi ülés
Napirend:
1.) Egyes helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező
3.) Intézményi közétkeztetési pályázat elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
4.) Vegyes ügyek
Június
I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Az együttes testületi ülés napirendje:
1.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről
Előterjesztő: Farkasné Dunai Andrea óvodavezető
II.) Önálló ülés
Napirend:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Tájékoztatás egyes belterületi utak felújításával kapcsolatosan
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2016. január 20.
Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Szám: …… /2016.
Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetési rendelet tervéhez
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és
Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény előírásai
alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetet és a kormányzati funkciók
szerinti, részletes, 2016. évi költségvetési tervezetét a képviselő- testület részére
megtárgyalásra előterjesztem.
Hajmáskér Község Önkormányzat 2016.évi költségvetése:
240.133 E Ft
470.472 E Ft
230.339 E Ft
80.230 E Ft
150.109 E Ft

Költségvetési bevétel
Költségvetési kiadás
Költségvetési hiány
- ebből működési
felhalmozási hiány

Hiány a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözetéből adódik az
Önkormányzatnál, a hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradványból történik.
Felhalmozási hiányból lesznek felújítva az utak, és az Óvoda, amit a 2015 évben nyert
meg az Önkormányzat pályázattal, a Múzeális kiállítóhelyre berendezések vásárlása,
iskolánál az eresz és a kerítés felújítása, egy önjáró fűnyíró beszerzése és atérfigyelő
kamerák felújítása.
A tervezésnél fontos szempont mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az
óvatosság elve, valamint a 2016-től érvényesülő feladatfinanszírozás elve, amely szerint
a központi támogatások adott feladatra használhatók csak fel, azok átcsoportosítására
alig van lehetőség
Bevételeknél figyelembe vettük az előző évi teljesülések összegét, de a kiadások
teljesítése előtt figyelemmel kell lenni a ténylegesen befolyt bevételek nagyságára. Az
állami normatívák az előző évhez képest csökkentek, de évközi többlettámogatásként (
az előző évhez hasonlóan) valószínűleg az elmaradás nagy részét megkapjuk. A várható
pénzmaradvány jelentősen nőtt az előző évhez képest, mivel ebben található a 2015.
évben kapott pályázat összeg, amit az Óvoda és az utak felújítására nyertünk. A
pénzmaradvány összege, amellyel a tervezéskor számoltunk 240.133 e Ft.

A várható kiadásokat részletesen, kormányzati funkciók szerinti bontásban az
előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
Az önkormányzat 2016.évi létszámkerete: 48 fő, amelyből 34 fő közfoglalkoztatott.
Képviselőtestület létszáma 7 fő.
A koncepcióban elfogadottak szerint terveztünk, figyelembe vettük az előző évi
teljesítési adatokat, valamint a várható áremelkedéseket, az infláció mértékét, a
képviselő testület fejlesztési szándékát, törekedve a hatékony költséggazdálkodásra.
Az előző évekhez hasonlóan most sem került tervezésre a dolgozókat érintő
bérkompenzáció sem kiadási, sem a bevételi oldalon. Az majd évközben a tényleges
többlet bevétel összegével az előirányzatok módosításakor kerül be a költségvetésbe.
A működési kiadások az önkormányzat és intézményei működtetési kiadásait-, a
felhalmozási kiadások a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák.
Az önkormányzat 2016.évi tervezett általános tartaléka 85.618 e Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés tárgyában.

Hajmáskér, 2016. január 28.

Köbli Miklós sk
polgármester
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Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló rendelet
tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról,
a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2016. évre
vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig
vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a
különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény előírásai alapján.
24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés
a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2016. január 20.
Kovács János György
jegyző

Indoklás
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló rendelet
tervezetéhez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetés tervezete.
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:
„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag
megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához
szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi
fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni
kell a közfeladat megszüntetéséről
23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az
önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak
ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből
származó kötelezettségvállalások biztosítása.
24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási,ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”
83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének
nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére
meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig
a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását
felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti
valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot
megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
jogosult.

HATÁROZAT TERVEZET
Hajmáskér Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
…../2016.(I.28.) Határozata
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján, Hajmáskér
Község 93/2010. (XII.1.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint
módosítja:
1. sz. melléklet a módosítások leírása
2. sz. melléklet a módosított Településszerkezeti tervlap kivágatok Sze-Mód/1 és Sze-Mód/2 jelű
tervlapok.
Határidő:
Felelős:

……
Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2016. január 28.
Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

A …../2016.(I.28.) Határozat 1. sz. mellékelte
A 060/3; 060/4; 060/5; 060/6, 060/17 hrsz-ek területe a korlátozott használatú általános mezőgazdasági
területfelhasználásról (Mko), különleges beépítésre nem szánt bánya területfelhasználásba (Kkb) kerül
besorolásra.
A 060/18 hrsz területe a korlátozott használatú általános mezőgazdasági területfelhasználásról (Mko),
különleges beépítésre nem szánt rekreációs területfelhasználásba (Kkr) kerül
A 616/176 hrsz-ú út közlekedési területfelhasználásról (KÖu), különleges beépítésre szánt (lövőiskola)
(Kl) területfelhasználásba kerül,
A 616/12 hrsz-ú út közlekedési területfelhasználásról (KÖu), különleges beépítésre szánt (lövőiskola)
(Kl) területfelhasználásba kerül.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, másrészt a
Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között az
alábbiak szerint:
A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XI 1.3I.) Kormányrendelet alapján kötik.
Az Áht. 27.§ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hajmáskéri Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok
ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
megállapodásban rendezik. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az
információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a
vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása
- Magyarország helyi önkormányzatairó1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására
kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló
többször
módosított
249/2000.(XII.24.)
Korm.
rendelet
előírásainak
figyelembevételével történt.
I. Általános rendelkezések
1. Felek megállapodnak, hogy a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) segítségével írásba foglalja.
2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláírásáról, hitelesítéséről
Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a Hivatal gondoskodik.

a

Veszprém

Megyei

3 Hajmáskér Község Önkormányzata a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 8192 Hajmáskér,
Kossuth L. u.31. szám alatti önkormányzati ingatlan épületén belül a feladatellátáshoz
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel ingyenesen biztosítja igény szerint.
4. Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a
közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében Hajmáskér
Község Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy
erre a célra alkalmas helyiséget.
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5. Hajmáskér Község önkormányzata a Hivatal közreműködésével ellátja a nemzetiségi
önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
Az ezt meghaladó feladatok fedezetété és az egyéb működési költségeket a nemzetiségi
önkormányzat az állami támogatás és egyéb bevételeibő1 biztosítja.
II. Gazdálkodás
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
1.1.1 A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzattal történő kapcsolattártasra a pénzügyi, gazdálkodási előadót je1öli ki.
1.1.2 A nemzetiségi önkormányzat elnöke a Hivatal által előkészített költségvetési határozattervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és
kiadásokat, egymástó1 elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A
nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá. A
nemzetiségi önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összeget.
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
2.1 Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület- az első negyedév
kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi
előadó) készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje
3.1.1 A költségvetés végrehajtása: A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.
3.1.2 Kötelezettségvállalás rendje: A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére
a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi
önkorrnányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a
kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem
használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak
írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
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3.1.3. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizaró1ag
az elnök, vagy az általa a felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényeítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az
utalványozás ellenjegyzése után kerülhet sor.
3.1.4. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére
vállalt kötelezettség esetén a Hivatal pénzügyi, gazdálkodási előadója írásban jogosult. A
kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti.
3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a Hivatal pénzügyi, gazdálkodási előadója írásban
jogosult végezni.
3.2 A nemzetiségi önkormányzat számlái
3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat
által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
Hivatal végzi.
3.3. Pénzellátás
3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
3.3.2. Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztűl akkor fizethető ki, ha az
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 óráig a Hivatal
gazdálkodási, pénzügyi előadójának jelzi.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
4.1.1. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a
zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezetet előterjesztéskor a
képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell
bemutatni: a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
vagyonkimutatást. A Hivatal közreműködik a végrehajtásban.
4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
4.2.1. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti.
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4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat,
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke
vagy a feladattal megbízott tagja- köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Hivatal
gazdálkodási, pénzügyi előadójának leadni.
4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi
egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a helyi
önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.
4.2.4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról
nyilvántartást a Hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban
bekövetkező változásokró1 információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a
jegyző által írásban kijelölt munkatárs számára.
4.3. Egyéb rendelkezések
4.3.1. A települési önkormányzat és intézményi belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására.
4.3.2. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat kizárólag abban az
esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt külön megállapodásban vállalta
4.3.3. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el,
az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
4.3.4. A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbizatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
4.3.5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi együttműködési
megállapodás hatályát veszti.

Hajmáskér, 2015. január 29.

………………………………………
Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata

………………………………………
Hicsár Bertalanné elnök
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Hajmáskér Hadtörténeti park projekt
I.sz. Melléklet

MMCITE Diva LD151 1,8m 105,600,-Ft nettó

MMCITE Miela LME151 1,8m 88,500,-Ft nettó

MMCITE Miela LME151 1,8m 88,500,-Ft nettó
MMCITE utcabútorok fenyőfából.

Városszépítő Kft. Lurkó lóca 41,500,-Ft nettó

Városszépítő Kft. Urban pad T12K 60,600,-Ft nettó
1,8 méter hosszú

Városszépítő Kft. Megálló pad 1.9 m széles 49,800,-Ft nettó

Alexbútor, Csík pad, 3 személyes 50,990,‐Ft nettó

A padok esetében kihelyezési költségként megközelítőleg 10 %-ot kell felszámolni
amennyiben a szállító vég végzi a telepítést.

MMCITE Diagonal DG115 73,100,-Ft nettó

MMCITE PRAX PRX115, 99,000,-Ft nettó

Városszépítő Kft. Hegyaljai fabetétes 33,500,-Ft nettó

Városszépítő Kft. Veron tető nélküli, zsákos 40,800,-Ft nettó

Városszépítő Kft. Jászberényi 22,500,-Ft nettó

Alexbútor, CUBE hulladékgyűjtő 50,400,‐Ft nettó

Táglából rakott ülőfal (a képek csak illusztrációk)

1.

2.

Íves, egysoros pergola (a képek csak illusztrációk)

Burkolat javaslatok, Barabás téglakő eltérő árnyalatokban

Antracit barna

Barna

Grafit

