Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u. 59.
12-A/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 17-én 19.00
órai kezdettel a Bezi Községházban megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:

Távol:

Bősze Kornél
Bősze Kolozs
ifj. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők
képviselő

Bősze Kornél polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5
képviselőből 4 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta.
NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont:
Bezi Község Településrendezési Tervek és Helyi Építési Szabályzat módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
2./ Napirendi pont:
Bezi Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának részmódosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
3./ Napirendi pont
Együttműködési megállapodás a települési és nemzetiségi önkormányzat között.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
4./ Napirendi pont:
A helyi iparűzési adóról szóló 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi
felhívás.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
5. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

6./ Napirendi pont:
Születési segély megállapítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Napirendi pontok tárgyalása.
1./ Napirendi pont:
Bezi Község Településrendezési Tervek és Helyi Építési Szabályzat módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 4
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012. /VIII.17./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági terület növelése és a helyi
munkalehetőségek bővítése, vállalkozási keretek szélesítése céljából a következő határozatot
hozta:
1. A képviselő-testület támogatja Bezi külterületén fekvő 048/3, 048/4 helyrajzi számú,
jelenleg mezőgazdasági területhasználatú telkek gazdasági major területté való
minősítését. Ezzel lehetőséget kíván biztosítani a már működő gazdasági területekhez
kapcsolódó területrészek hasznosítására, és a szomszédos major területén elhelyezkedő
telephelyek bővítési, fejlesztési szándékainak megvalósítására.
2. A képviselő-testület támogatja a településközpontban lévő, Szabadság utcáról
megközelíthető különleges rekreációs területbe sorolt telkek (184hrsz, 186hrsz, 187hrsz,
188hrsz) terület felhasználásának és építési övezeti besorolásának megváltoztatását, az
elhelyezhető funkciók körének változtatását, szélesítését és beépítési paramétereinek
felülvizsgálatát. A célzott terület felhasználás és építési övezet a délről csatlakozó
területekhez hasonlóan Vt. jelű településközponti vegyes építési övezet.
3. Amennyiben a tervezés kapcsán a terület igénybevételéhez szükséges egyéb területek
terület felhasználásának megváltoztatása a biológiai aktivitásérték visszapótlása miatt, ennek
vizsgálatát és átsorolását támogatja.
4. A fentieknek megfelelően a testület támogatja a településrendezési eszközök módosítását, a
tulajdonosok fejlesztési elképzeléseit, és ezek megvalósításához szükséges településrendezési
tervi és helyi építési szabályzati módosítások elkészíttetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök
módosításával összefüggő eljárás lebonyolításával.

Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Napirendi pont:
Bezi Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának részmódosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 4
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. /VIII.17./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község Szabályozási Tervének
és Helyi Építési Szabályzatának részmódosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat részmódosításával összefüggő eljárás lebonyolítására.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Napirendi pont
Együttműködési megállapodás a települési és nemzetiségi önkormányzat között.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 4
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012. /VIII.17./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Együttműködési megállapodás
a települési és nemzetiségi önkormányzat között.” című előterjesztést megtárgyalta és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal.

4./ Napirendi pont:
A helyi iparűzési adóról szóló 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi
felhívás.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Széles
Sándor Kormánymegbízott felülvizsgálta Bezi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeltét. A
felülvizsgálat megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértő rendelkezést tartalmaz, ezért
törvényességi felhívást tett.
A törvényességi felhívás megállapítja, hogy a rendelet jogszabálysértő rendelkezést tartalmaz.
Az említett önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése kimondja, hogy „az állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1 %-a„. A szabályozás nem
felel meg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40. § (1) bekezdésének, amely az adó évi
mértékének felső határát szabályozza.
Javasolom a képviselő-testületnek a helyi iparűzési adóról alkosson új rendeletet és a
jogszabálysértő rendelkezést tartalmazó rendeletet helyezze hatályon kívül.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012. (IX.11.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
5. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Horváth Viktoré körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény alapján minden 2000 lélekszám alatti településnek közös hivatalt kell
létrehozni. Az egy járáson belüli települések hozhatnak létre közös hivatalt és egy település
átlépésére van lehetőség. A közös hivatalokat legkésőbb 2013. március 1. napjáig kell
megalakítani. A jelenlegi Körjegyzőség nem felel meg a törvényi előírásnak, mert Bezi
község Győri járáshoz Rábacsécsény és Mérges községek Téti járáshoz tartoznak.
Bősze Kolozs alpolgármester: Véleményem szerint Enese, Bezi, Fehértó és Győrsövényház
községek tudnának közös hivatalt létrehozni.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette határozatot nem hozott.

A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági
ügyek kerülnek elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

Előterjesztés 2012. augusztus 17. Képviselő-testületi ülés
1./napirendi pont
Bezi Község Településrendezési Tervek és Helyi Építési Szabályzat módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A major területén gazdálkodók keresték meg az önkormányzatot, hogy majorral szomszédos
mezőgazdasági művelés alatt álló 048/3, 048/4. hrsz.-ú területek gazdasági major területté
nyilvánítása végett.
Továbbá igény merült fel a településközpontban lévő a Szabadság utcáról megközelíthető
különleges rekreációs területbe sorolt telkek (184. hrsz.-ú, 186. hrsz.-ú, 187. hrsz.-ú, 188.
hrsz.-ú) felhasználásának és építési övezeti besorolásának módosítására A célzott terület
felhasználás és építési övezet a délről csatlakozó területekhez hasonlóan Vt. jelű
településközponti vegyes építési övezet.
A szükséges műszaki terveket elkészíttettük, kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
A gazdasági terület növelése és a helyi munkalehetőségek bővítése, vállalkozási keretek
szélesítése céljából Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület támogatja Bezi külterületén fekvő 048/3, 048/4 helyrajzi számú,
jelenleg mezőgazdasági területhasználatú telkek gazdasági major területté való
minősítését. Ezzel lehetőséget kíván biztosítani a már működő gazdasági területekhez
kapcsolódó területrészek hasznosítására, és a szomszédos major területén
elhelyezkedő telephelyek bővítési, fejlesztési szándékainak megvalósítására.
2. A képviselő-testület támogatja a településközpontban lévő, Szabadság utcáról
megközelíthető különleges rekreációs területbe sorolt telkek (184 hrsz,186hrsz,
187hrsz, 188hrsz) terület felhasználásának és építési övezeti besorolásának
megváltoztatását, az elhelyezhető funkciók körének változtatását, szélesítését és
beépítési paramétereinek felülvizsgálatát. A célzott terület felhasználás és építési
övezet a délről csatlakozó területekhez hasonlóan Vt. jelű településközponti vegyes
építési övezet.
3. Amennyiben a tervezés kapcsán a terület igénybevételéhez szükséges egyéb területek
terület felhasználásának megváltoztatása a biológiai aktivitásérték visszapótlása miatt,
ennek vizsgálatát és átsorolását támogatja.
4. A fentieknek megfelelően a testület támogatja a településrendezési eszközök
módosítását, a tulajdonosok fejlesztési elképzeléseit, és ezek megvalósításához
szükséges településrendezési tervi és helyi építési szabályzati módosítások
elkészíttetését.

-

2-

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök
módosításával összefüggő eljárás lebonyolításával.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: folyamatos

Bezi, 20112. augusztus 17.

Bősze Kornél
polgármester

Előterjesztés 2012. augusztus 17. Képviselő-testületi ülés
2./napirendi pont
Bezi Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának részmódosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szükségessé vált a község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
a 154. – 166. hrsz.-ú telkek tömbjére. A módosítás a racionális, jelenleg funkcionáló
területhasználatot legalizálja. A módosítás után folytatható le a 166. hrsz.-ú sarok telek
tulajdonosa és az önkormányzat közti terület csere.
A szükséges műszaki terveket elkészíttettük, kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község Szabályozási Tervének
és Helyi Építési Szabályzatának részmódosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat részmódosításával összefüggő eljárás lebonyolítására.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: folyamatos

Bezi, 2012. augusztus 17.

Bősze Kornél
polgármester

Előterjesztés 2012. augusztus 17. Képviselő-testületi ülés
3./napirendi pont
Együttműködési megállapodás a települési és nemzetiségi önkormányzat között.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2011. december 19. napján fogadta el a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvényt, mely 2011. december 20. napjától a 2014. évi választásokig
lépcsőzetesen lép hatályba. Ennek megfelelően a törvény által előírtakat folyamatosan
teljesíteni kell.
Első lépésben került sor a kisebbségi önkormányzat elnevezésének megváltoztatására „Bezi
Község Német Nemzetiségi Önkormányzat”. A következő lépésben önálló fizetési számlát
nyitottunk a nemzetiségi önkormányzatnak és törzskönyvi nyilvántartásba vetettük.
A helyi önkormányzat Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Rábacsécsény, Deák tér 6.
(továbbiakban: önkormányzati hivatal) útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A feladat
végrehajtására a települési és nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodást köt.
A megállapodás akkor lesz hatályos, ha mind a ét önkormányzat jóváhagyja.
Kérem a Képviselő-testületet a mellékelt megállapodás jóváhagyására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Együttműködési megállapodás a
települési és nemzetiségi önkormányzat között.” című előterjesztést megtárgyalta és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal.

Bezi, 2012. augusztus 17.

Bősze Kornél
polgármester

Együttműködési megállapodás

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Bezi Község Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe
véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben
előírtakat együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek.
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével
történt:
-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyiség
használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra és rezsiköltséget a helyi önkormányzat
viseli.
2. A helyi önkormányzat Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 9136
Rábacsécsény, Deák tér 6. (továbbiakban: önkormányzati hivatal) útján biztosítja a
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és
személyi feltételeket, melynek keretében a hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása,
a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
b) a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat;
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a helyi
önkormányzat viseli.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának
rendje
1.

2.

3.

A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. 24.§-a
alapján a tárgyév november 30. napja, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai
általános választásának évében december 15. napja.
A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési koncepció tervezetének adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét
követő három napon belül írásban – tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.
A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési koncepciójáról véleményt alkot, melyet
határozat formájában hoz meg.
III.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje

1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó
részletes információk rendelkezésre állást követően – közli a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az
Áht. 23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt
előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának, vállalkozási maradványának összegét,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit,
kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban;
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat
szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is
4. A helyi önkormányzati hivatal által előkészített költségvetési előterjesztést és a

határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
5. A költségvetési határozat elfogadásának határideje tárgyév február 10. napja.
IV.
A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát.
V.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A helyi önkormányzat hivatala az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a
helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
VI.
A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
önkormányzati hivatal látja el.
A helyi önkormányzat hivatala külsős megbízott útján ellátja a belső ellenőrzési feladatot is.
A Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás, utalványozás rendjét a
nemzetiségi önkormányzatra kiterjedően is az önkormányzati hivatal Kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás rendjének szabályzata
tartalmazza.
VII.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját Duna Takarékszövetkezet Győr Üzleti Központ Győr,
Árpád u. 93. nyitja meg és vezeti, amely jelen megállapodás megkötéséig már megtörtént.
2. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározottak szerin 58600300-11159043
számú bankszámláján veszi igénybe.

VIII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait a helyi önkormányzat elkülönítetten vezeti.
2. Az Ávr.-ben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének elnöke a felelős.
IX.
Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
1. A nemzetiségi önkormányzat határozatban véleményezi:
a) a helyi önkormányzat éves költségvetési koncepcióját a tárgyévet megelőző év
november 30-ig,
b) a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét tárgyév február 10-ig,
c) a helyi önkormányzat éves zárszámadását tárgyév április 20-ig.
2. A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
a) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciójáról tárgyévet megelőző
november 30-ig,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről tárgyév február 10-ig,
c) a nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról tárgyév április 20-ig,
d) a nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolójáról tárgyév szeptember 15-ig,
e) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról azonnal,
f) a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról minden év január 31-ig.
X.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség
esetén határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2007. július 12. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

A megállapodás rendelkezéseit aláírása napjától kell alkalmazni azzal, hogy az Njt. 159. § (3)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat az Njt.-ben meghatározott működési feltételeket
2013. január 1-től köteles biztosítani.
Bezi, 2012. augusztus 17.

Bősze Kornél

ifj. Dóra Vilmos

Bezi Község Önkormányzatának
polgármestere

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Záradék: Az együttműködési megállapodást a Bezi Község Önkormányzata képviselőtestülete a ……/2012. (……) számú határozatával, a Bezi Község Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete a ……/2012. (……) számú határozatával jóváhagyta

