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Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. január 23.
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás
4. számú módosítására
Előadó:

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Petánszki Lajos osztályvezető
Dr. László Borbála nemzetiségi és jogi ügyintéző

Meghívott:

Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Benkovics Nóra DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Kaszó Róbert DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között 2018. február 01-én
aktualizált és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás módosítás szükséges, részben
mert új nemzetiségi önkormányzat alakult, amely csatlakozni kíván az együttműködési szerződéshez,
részben mert a szerződés egyes pontjain a változások átvezetése is szükséges..
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály
ügyintéző neve: Dr. László borbála
ügyintéző aláírása: Dr. László Borbála sk.

Iktatószám:1171 /2020.
ügyintéző telefonszáma: 25/544-202
osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika ov. sk.
Leadás dátuma:2020.01.14.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 01.14.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020. 01. 14.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Dr. Petánszki Lajos h. Dr. Horváth Petra sk.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 01. 15.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
nyílt/zárt

Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás
4. számú
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Horvát
Lengyel
Roma
Ruszin
Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 2018. 02. 01. napján aktualizált és módosított együttműködési
megállapodást írt alá.( 1. számú melléklet)

I. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (1-2) bekezdése a következőket
tartalmazza: alapján:
80. § (1) * A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai
segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív
végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos
végrehajtási feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább
harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi
önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.
(2) * Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc
napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési
nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti
működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével,
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba
vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a
felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a
felelősök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
d) * a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat,
feltételeket.
(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a
jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein
és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

A fentiek miatt a megjelölt nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló Együttműködési
Megállapodást felül kell vizsgálni, és mert az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozni
kíván a megállapodáshoz (2. számú melléklet), kiegészíteni szükséges. (szerződő felek,
helyiséghasználat)
Módosítani kell azokat a rendelkezéseket, amelyek nem állnak
összhangban az időközben bekövetkezett szervezeti változásokkal (szervezeti egység
nevének változása), illetve ahol a nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján a
szabályozás változott (kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, utalványozás), továbbá azt a
rendelkezést, ahol az évek során kialakult gyakorlat meghaladta a megállapodásban foglaltakat
( 100 e. Ft-os célzott támogatás)
Az Együttműködési Megállapodás módosításokkal érintett pontjai:
-Az Együttműködési Megállapodásban a szerződő felek köre kibővül a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatával.
-”A megállapodás szabályainak kialakítása során irányadó jogszabályok” körében a 4/2013.
(I.11. ) Korm. rendelet címe változott, módosítani kell a következőkre: „az államháztartás
számviteléről”.
- A III. fejezet 21. pontjában a számlavezető bank megjelölése pontosításra szorul.
- A III. fejezet 23. pontban foglaltak: ”A nemzetiségi önkormányzatok adataiban bekövetkezett
változást, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei kötelesek haladéktalanul jelezni – az
önkormányzati hivatal jegyző által
kijelölt nemzetiségi ügyintézője útján – a Magyar
Államkincstár felé” a következőkre módosul:”A nemzetiségi önkormányzatok adataiban
bekövetkezett változást, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei kötelesek haladéktalanul
jelezni a Magyar Államkincstár felé, amelyhez az önkormányzati hivatal jegyző által kijelölt
nemzetiségi ügyintézője – a cégkapun keresztül történő adatszolgáltatást kivéve – segítséget
nyújt.” Az elektronikus ügyintézés során célszerű, hogy a nemzetiségi önkormányzat
képviseletére jogosult személy terjessze be a szervezet saját cégkapuján az általa aláírt
nyilatkozatokat, okiratokat.
- A IV. fejezet 25. pontjában módosul a kötelezettség vállalásra jogosultak köre („kizárólag az
elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult helyett a
következőkre: ….. az kizárólag az elnök vagy a képviselő testület által kijelölt nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult”.
A módosítás indoka, hogy az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzatok a
kötelezettségvállalókat, teljesítés igazolókat és utalványozásra jogosultakat az elnök mellett
nevesítetten megjelölték az elnökhelyettes személyében. A jelen módosítás szerint, ha az
elnökhelyettes személye változik is, nem igényel a megállapodás további módosítást, viszonyt
a módosítás szövege ténylegesen azt a tényt tartalmazza, hogy a képviselő testület jelölte ki
ezeket a személyeket.
- IV. fejezet 26. pontjának 3. mondatát, továbbá a 31. pontjában a pénzügyi ellenjegyzés
körében pontosítani szükséges.

-A IV. fejezet 32. pontjában a szakmai teljesítés igazolására jogosultakra vonatkozó
szabályozást kell módosítani(„Kiadás vagy bevétel szakmai teljesítés igazolását kizárólag a
nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a teljesítés igazolási jogkörrel felhatalmazott, a
képviselő testület által kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.”)
-A IV. fejezet 34. pontjában a 2. mondat törlése mellett, helyébe a következő szabályozás
kerül: Az érvényesítő az ellenőrzést követően, a szabályszerűség megállapításának
igazolásaként aláírásával és dátummal látja el a kiadási, illetve a bevételi bizonylatot
(utalványrendelet).
-A IV. fejezet 35. pontjában az utalványozási jogkörre vonatkozó szabályozást, mi szerint „A
nemzetiségi önkormányzatoknál utalványozásra kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a következőkre kell módosítani:
„A nemzetiségi önkormányzatoknál utalványozásra az elnök vagy a nemzetiségi önkormányzat
képviselő testülete által kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.”
-A IV. fejezet 36.pontjában az első mondatból kimarad:””a bevétel beszedésének „ kitétel,
továbbá kiegészül a következő mondattal: Nem kell utalványozni a költségvetés teljesítése
kapcsán keletkezett bevételeket, azonban utalványrendelet ebben az esetben is kiállításra
kerül.
-A IV. fejezet 37. pontjában az „okmány” kifejezés helyébe a dokumentum kifejezés lép.
-A IV. fejezet 45. pontban a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya megjelölésre kell
változzon a korábbi, „ Hatósági Igazgatóság Szociális Osztálya „ megjelölés.
- A VI. fejezet 53. pontjában módosítani kell a véleményező bizottság nevét.
- A IX. fejezet 64. pontja további egy francia bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„-DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata kölcsönvette a helyiségcsoportból a műszaki
vázrajz szerinti 24 m2 alapterületű irodahelyiséget. „
-A XI. fejezet 72. pontja első mondatát miszerint „Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatokkal évente közös nemzetiségi napot (napokat)
szervez. A nemzetiségi rendezvények költségeire az önkormányzat legfeljebb évi 500.000,- Ft
(100E
Ft/ nemzetiségi önkormányzat) költségvetési támogatást biztosít. A költségvetési
támogatás konkrét felhasználása a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
egyetértésével, polgármesteri határozattal történik.” javasoljuk módosítani a következőkre:
”DMJV Nemzetiségi Önkormányzatai évente megszervezik a „Nemzetiségi Nap” rendezvényt
és más, az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó nemzetiségi rendezvényeket tartanak. Ezen
nemzetiségi rendezvények költségeire az önkormányzat 100 E Ft/nemzetiségi önkormányzat
kiegészítő, költségvetési támogatást biztosít, amelyről a döntés polgármesteri határozattal
történik, az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság előzetes véleményezése
alapján.”
A Nemzetiségi Önkormányzatok évek óta maguk szervezik a Nemzetiségi Naphoz köthető
rendezvényeiket, így a jelenlegi szabályozás meghaladott. A hatályos szabályozás sem
mondta ki, hogy csak ilyen célú a rendezvényre adható a támogatás, azonban az
egyértelműbb, a tényleges igényekhez és programokhoz jobban igazodó, egyértelműbb
szabályozást javasolunk a fentiek szerint.
Az együttműködési megállapodást a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2020. január hónap
folyamán véleményezik, és hoznak határozatot a módosított megállapodás elfogadásáról.
A bizottságok elnökei a bizottsági véleményeket szóban terjesztik elő.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.…/2020. (I. 23.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás
4. számú módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2018. február 1-én létrejött
Együttműködési Megállapodás 4. számú módosításához hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1
– 2. mellékletét képező Együttműködési Megállapodás 4. számú módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési Megállapodást az
Önkormányzat képviseletében írja alá, egyben felkéri a határozat közlésére.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és közgyűlési osztályvezető

Határidő:

- a határozat közlésére: 2020. február 05.
- a megállapodás aláírására: 2020. február 10.

Dunaújváros, 2020. január 23.
Szántó Péter s.k.
Oktatási, Kulturális és Társadalmi
Kapcsolati Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

A ………../2020.(I. 23.) határozat 1. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a 4. számú módosítása
Amely létrejött egyrészről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviseli: Pintér Tamás polgármester
adószám: 15727000-2-07
törzsszám:727002
statisztikai azonosítószám:15727000-8411-321-0, a továbbiakban: önkormányzat),
másrészről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763446
adószám: 15763442-1-07
képviseli: Miskolczi László elnök),
Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763435
adószám: 15763435-1-07
képviseli: Ewa Modrzejewska elnök)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763457
adószám:15763459-2-07
képviseli: Hosszú János elnök),
Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata,
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763413
adószám: 15763411-1-07
képviseli: Mudra József elnök )
Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763424
adószám:15763428-1-07
képviseli: Benkovics Nóra elnök) valamint a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 841755
adószám: 15841755-1-07
képviseli: Kaszó Róbert elnök)(a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzatok)
Együtt: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek rögzítik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi
Önkormányzatok között 2018. február 1-én Együttműködési Megállapodás jött létre, amely
megállapodásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiség Önkormányzata még nem volt
szerződő fél. Szerződő felek a megjelölt Együttműködési Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A fent megjelölt Együttműködési Megállapodásban a Szerződő felek megjelölését az alábbiak
szerint módosítják és egészítik ki:
„Amely létrejött egyrészről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviseli: Pintér Tamás polgármester
adószám: 15727000-2-07
törzsszám:727002
statisztikai azonosítószám:15727000-8411-321-0, a továbbiakban: önkormányzat),
másrészről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763446
adószám: 15763442-1-07
képviseli: Miskolczi László elnök),
Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763435
adószám: 15763435-1-07
képviseli: Ewa Modrzejewska elnök)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763457
adószám:15763459-2-07
képviseli: Hosszú János elnök),
Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata,
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763413
adószám: 15763411-1-07
képviseli: Mudra József elnök )
Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 763424
adószám:15763428-1-07
képviseli: Benkovics Nóra elnök) valamint a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 841755
adószám: 15841755-1-07
képviseli: Kaszó Róbert elnök)(a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzatok) között az alábbi
feltételekkel:”
2. „A megállapodás szabályainak kialakítása során az alábbi jogszabályok az irányadók” cím alá
a korábbi jogszabályi felsorolás hatályon kívül helyezése mellett a következő felsorolást léptetik
a Szerződő felek:
„az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.),
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.),
a mindenkori költségvetési törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.),
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet”
3. A III. fejezet 21. pontjának hatályon kívül helyezésével Szerződő felek a következő szövegű
21. pontot fogadják el:
„21. A nemzetiségi önkormányzatok pénzeszközeit a székhely szerinti helyi önkormányzat által
választott számlavezető banknál nyitott bankszámlán kezeli.„
4. A III. fejezet 23. pontjának hatályon kívül helyezésével Szerződő felek a következő szövegű
23. pontot fogadják el:
„23. A nemzetiségi önkormányzatok adatiban bekövetkezett változást, a nemzetiségi
önkormányzatok elnökei kötelesek haladéktalanul jelezni a Magyar Államkincstár felé,
amelyhez az önkormányzati hivatal jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője – a cégkapun
keresztül történő adatszolgáltatást kivéve – segítséget nyújt.”
5. A IV. fejezet „IV/B. A kötelezettségvállalás rendje” 25. pontját Szerződő felek hatályon kívül
helyezik és helyébe az alábbiakat léptetik:
„ 25. A nemzetiségi önkormányzatok nevében a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy a képviselő testület által kijelölt nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult.„
6. A IV. fejezet „IV/B. A kötelezettségvállalás rendje” 26. pontja 3. mondatát Szerződő felek
hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbiakat léptetik:
„Kötelezettségvállalás csak a pénzügyi ellenjegyzési jogkörrel írásban felhatalmazott
önkormányzati ügyintéző pénzügyi ellenjegyzését követően történhet.”
7. A IV. fejezet „IV/C. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése” 31. pontját Szerződő
felek hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbiakat léptetik:
„A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak terhére vállalt kötelezettség esetén a
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését az önkormányzat pénzügyi ellenjegyzési jogkörrel
felhatalmazott ügyintézője, de elsősorban az önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi
Osztályának osztályvezetője látja el. „
8. A IV. fejezet „IV/D. A szakmai teljesítésigazolás” 32. pontját Szerződő felek hatályon kívül
helyezik és helyébe az alábbiakat léptetik:
„ 32. Kiadás vagy bevétel szakmai teljesítés igazolását kizárólag a nemzetiségi önkormányzat
elnöke vagy a teljesítés igazolási jogkörrel felhatalmazott, a képviselő testület által kijelölt
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.”
9. A IV. fejezet „IV/E. Az érvényesítés” 34. pontjának 2. mondata helyébe Szerződő felek a
következőket léptetik:
„Az érvényesítő az ellenőrzést követően, a szabályszerűség megállapításának igazolásaként
aláírásával és dátummal látja el a kiadási, illetve bevételi bizonylatot ( utalványrendeletet).”
10. A IV. fejezet „IV/F. Az utalványozás” 35. pontját Szerződő felek hatályon kívül helyezik és
helyébe az alábbiakat léptetik:

„35. A nemzetiségi önkormányzatoknál utalványozásra kizárólag az elnök vagy a képviselő
testület által kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.”
11. A IV. fejezet „IV/F. Az utalványozás” 36. pontját Szerződő felek hatályon kívül helyezik és
helyébe az alábbiakat léptetik:
„36. Az utalványozás a kiadás teljesítésének vagy elszámolásának meghatározott írásos
formában való elrendelése. Nem kell utalványozni a költségvetés teljesítése kapcsán keletkezett
bevételeket, azonban utalványrendelet ebben az esetben is kiállításra kerül.”
12. A IV. fejezet „IV/F37. Az utalványozás” pontjában a szerződő felek „az okmány” megjelölést
a Szerződő felek „a dokumentum” megjelölésre módosítják.
13. A Szerződő felek rögzítik, hogy a IV. fejezet IV/H. 45. pontjában a „Hatósági Igazgatóság
Szociális Osztálya” megjelölést, Szociális Osztály megjelölésre módosítják az egyéb
rendelkezések változatlanul hagyása mellett.
14. A Szerződő felek rögzítik, hogy a VI. fejezet 53. pontjában a véleményező bizottság neve az
„oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság „ megnevezésre változik.
15. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a IX. fejezet 64. pontja három francia
bekezdése egy további bekezdéssel egészül ki – az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
helyiséghasználatára vonatkozóan - a következők szerint:
„- DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata kölcsönvette a helyiségcsoportból a műszaki
vázrajz szerinti 24 m2 alapterületű irodahelyiséget.„
16. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a XI. fejezet 72. pontját hatályon kívül
helyezik és helyébe az alábbi rendelkezést léptetik:
„72. DMJV Nemzetiségi Önkormányzatai évente megszervezik a „Nemzetiségi Nap” rendezvényt
és más, az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó nemzetiségi rendezvényeket tartanak. Ezen
nemzetiségi rendezvények költségeire az önkormányzat 100 E Ft/nemzetiségi önkormányzat
kiegészítő, költségvetési támogatást biztosít, amelyről a döntés polgármesteri határozattal
történik, az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság előzetes véleményezése alapján.”
Szerződő felek rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás jelen módosításokkal nem érintett
rendelkezéseit változatlan tartalommal fenntartják, illetve fogadják el és a jelen módosító okiratot

elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Dunaújváros, 2020. január ……………………..
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