
 
A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészt Bezi Önkormányzata, 

másrészt a Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete között 
 

(az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján) 

 
A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat a megállapodásban az alábbiakat 
rögzíti: 
 
1. A Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása 
 
a) Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Rábacsécsény-

Bezi- Mérges Körjegyzősége (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.). 
 
b) A Német Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközeit a Halászi Takarékszövetkezetnél vezetett 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat önálló számláján kezeli. (A számla száma:                ) 
 
c) A Hivatal a Német Kisebbségi Önkormányzat számláit elkülönítetten (külön bevételi és 

kiadási pénztárbizonylaton) kezeli. 
 
2. A költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges együttműködés szabályai, eljárási 
rendje: 
 
a.) A Német Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetését önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. 
 
b.) Bezi Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetése - költségvetési határozata alapján-  elkülönítetten épül be.  
A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
c.)  Bezi Község Önkormányzata a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata 
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve 
egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 
 
d.) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának az alábbi szerkezet 
szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat: 
- működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások, ezen belül: személyi jellegű kiadások, 



munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, speciális célú támogatások, beruházások, 
felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzatai. 
  
e.) Bezi Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe beépült Német Kisebbségi 
Önkormányzat határozatában elfogadott előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat 
határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének 
kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 
 
f.) A Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a költségvetési határozatában általa 
jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát fenntartja, azt nem ruházza át. 
 
g.) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló határozatát Bezi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletét tárgyaló ülésének időpontja előtt 
legalább 5 munkanappal korábban a körjegyzőhöz eljuttatja, melyről a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke gondoskodik.  
 
3. Kötelezettségvállalás, utalványozás 
 
A Német Kisebbségi Önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő 
előirányzatai terhére kizárólag a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén 
az elnök által kijelölt személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. 
 
4. Ellenjegyzés, érvényesítés 
 
a.) A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Német Kisebbségi 
Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv  (Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség) 
vezetője, - a körjegyző - jogosult külön kormányrendelet szerinti eljárási rendben.  
A körjegyző akadályoztatása esetén az általa megbízott köztisztviselő jogosult ellenjegyzésre. 
 
b.) Amennyiben az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet, „az ellenjegyzés utasításra 
történt” záradékkal látja el az utalványt és erről 8 napon belül értesíti a Német Kisebbségi 
Önkormányzat testületét. 
 
5. A féléves és háromnegyed éves költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelet 
elkészítéséhez szükséges együttműködés szabályai, eljárási rendje 
 
a.) A polgármester Bezi Község Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához 
kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a Német Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását is. 
 
b.) A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség 
teljesítéséhez információt szolgáltat a beszámoló elkészítését megelőző 5 munkanappal. 
 
c.) A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről beszámol a Német Kisebbségi 
Önkormányzat testületének a települési önkormányzat tárgyalását megelőzően 10 nappal. 



 
d.) A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a zárszámadási rendelet megalkotásához 
szükséges adatokat a települési önkormányzat Képviselő-testülete zárszámadási rendeletére 
vonatkozó napirend tárgyalása előtt legalább 5 munkanappal a körjegyző rendelkezésére bocsátja. 
 
6. Ügyviteli feladatok biztosítása 
 
a.) A Német Kisebbségi Önkormányzat a működéséhez szükséges ügyviteli feladatokat 
(gépelés, fénymásolás, nyomtatványok beszerzése) a bezi Hivatal útján látja el. 
 
b.) Az ügyviteli feladatok ellátására vonatkozó igényt a Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke jelezheti a körjegyzőnek. 
 
  
7. Záró rendelkezések 
 
Ez a megállapodás 2007. július 15-én lép hatályba. A megállapodást az önkormányzati és 
kisebbségi önkormányzati választásokat követően felálló új önkormányzatok a megalakulásukat 
követő 60 napon belül felülvizsgálják. 
 
 
Bezi, 2007. július 12. 
 
 
Veilandics Eszter                ifj.Dóra Vilmos 
  mb. körjegyző                                                            kis.önk.elnöke 
 
 
 
 
 


