
Szám:  2/2014. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2014. február 21-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 6/2014. (II. 21.) közgy űlési 
határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal  kötött 
együttm űködési megállapodások módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. 
§-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás módosítását a határozat 1. mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja. 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. 
§-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együtt-működési 
megállapodás módosítását a határozat 2. mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja.  

3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 
elnökét, hogy a határozat mellékletei szerinti 
együttműködési megállapodás módosításokat változatlan 
tartalommal aláírja. 
 

Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: 2014. február 28. 

 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



  1. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Dr. Józan-Jilling 
Mihály, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján, a felek között 2012. május hónap 30. napján 
létrejött Megállapodás módosítása tárgyában. 
 
1. Felek a Megállapodás II. rész 12. pont b) alpont utolsó francia bekezdését az 

alábbiak szerint módosítják: 
„ - az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a 
kifizetési bizonylat alapján történik.” 

2. Felek a Megállapodás II. rész 12. pont c) alpontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
„ a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező 
nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az 
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása 
tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint.”  

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 12. pont d)-o) al- 
pontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból. 

4. Felek a Megállapodás II. rész 13. pont a)-b) alpontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
„a) a költségvetési koncepciót a hatályos jogszabályokban foglalt határidőig kell 
előkészíteni; 
b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az 
előzetes elgondolásait a benyújtási határidőt megelőzően legalább 10 nappal 
átadja a megyei főjegyzőnek; 

5. Felek a Megállapodás II. rész. 13. pont r) és s) alpontját a következők szerint 
módosítják: 
„r) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszámolók 
elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a Magyar 
Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az adatszolgáltatások, 
beszámolók körét és tartalmát jogszabályok határozzák meg; 
s) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő 
beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő a 
jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések időpontjára 
figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételéről 
tájékoztatja a megyei főjegyzőt,ezt követően az előterjesztés a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésére vonatkozó szabályok 
szerint történik.  

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 13. pont t)-u) 
alpontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból. 

7. Felek a Megállapodás II. rész 23. , 24. és 25. pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
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„23. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő 
kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Ávr.) foglalt rendelkezések betartásával lehet.   
24. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 
25. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott 
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést 
megelőzően, írásban lehet. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a II. rész 26.-29. alpontja érvényét veszti, 
azokat törlik a megállapodásból.  

9. Felek a Megállapodás II. rész 41. pontját a következők szerint módosítják: 
„A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a 
kiadási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön 
utalványrendelet alkalmazásával történhet.” 

10. A Megállapodás 48. pontjában megjelölt II. fejezet 16. pont „ II. fejezet 13. pont 
„-ra módosul. 

11. A Megállapodás 30.-51. pontjának számozása 26.-47. pontra módosul. 
12. A Megállapodás módosítással nem érintett pontjait a felek változatlanul 

érvényesnek tekintik. 
13. A módosítás 2014. március 1-jén lép életbe.     

 
Szekszárd, 2014. február …..                               Szekszárd, 2014. február ….. 
 
 
             Józan-Jilling Mihály                                                dr. Puskás Imre  
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi                            a Tolna Megyei Önkormányzat 
         Önkormányzat  elnöke                                               Közgyűlésének elnöke  
 
Záradék:  
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (II. 
….) közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a 
…/2014. (II. …) határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2014. …………. 
 
                                                                                               dr. Bartos Georgina 
                                                                                                   megyei főjegyző 
 



2. számú melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Sárközi János, a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján, a felek között 2012. május hónap 30. napján 
létrejött Megállapodás módosítása tárgyában. 
 
1. Felek a Megállapodás II. rész 15. pont b) alpont utolsó francia bekezdését az 

alábbiak szerint módosítják: 
„ - az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a 
kifizetési bizonylat alapján történik.” 

2. Felek a Megállapodás II. rész 15. pont c) alpontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
„ a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező 
nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az 
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása 
tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint.”  

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 15. pont d)-o) al- 
pontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból. 

4. Felek a Megállapodás II. rész 16. pont a)-b) alpontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
„a) a költségvetési koncepciót a hatályos jogszabályokban foglalt határidőig kell 
előkészíteni; 
b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az 
előzetes elgondolásait a benyújtási határidőt megelőzően legalább 10 nappal 
átadja a megyei főjegyzőnek; 

5. Felek a Megállapodás II. rész. 16. pont r) és s) alpontját a következők szerint 
módosítják: 
„r) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszámolók 
elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a Magyar 
Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az adatszolgáltatások, 
beszámolók körét és tartalmát jogszabályok határozzák meg; 
s) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő 
beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő a 
jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések időpontjára 
figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételéről 
tájékoztatja a megyei főjegyzőt,ezt követően az előterjesztés a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésére vonatkozó szabályok 
szerint történik.  

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 16. pont t)-u) 
alpontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból. 

7. Felek a Megállapodás II. rész 26. , 27. és 28. pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
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„26. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő 
kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Ávr.) foglalt rendelkezések betartásával lehet.   
27. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 
28. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott 
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést 
megelőzően, írásban lehet.” 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a II. rész 29.-32. alpontja érvényét veszti, 
azokat törlik a megállapodásból.  

9. Felek a Megállapodás II. rész 44. pontját a következők szerint módosítják: 
„A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a 
kiadási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön 
utalványrendelet alkalmazásával történhet.” 

10. A Megállapodás 33.-53. pontjának számozása 29.-49. pontra módosul. 
11. A Megállapodás módosítással nem érintett pontjait a felek változatlanul 

érvényesnek tekintik. 
12. A módosítás 2014. március 1-jén lép életbe.     

 
Szekszárd, 2014. február …..                               Szekszárd, 2014. február ….. 
 
 
                Sárközi János                                                         dr. Puskás Imre  
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi                            a Tolna Megyei Önkormányzat 
         Önkormányzat  elnöke                                               Közgyűlésének elnöke  
 
Záradék:  
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (II. 
….) közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 
…/2014. (II. …) határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2014. …………. 
 
                                                                                               dr. Bartos Georgina 
                                                                                                   megyei főjegyző 
 


