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Tiszaeszlár Község Önkormányzatarvalamint a Tiszaeszlári Roma Nemzetiségi

Önkormányzatközőtt

.

t. ÁttaUhos szempontok

Tiszaeszlár KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Tiszaeszlári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-tástülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CDCOX. törvény 80. § (1.)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazái alapján, együttműködési

megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek.

A Tiszaeszlári Roma Nemzetiségi Önkorményzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
gazdálkodásának végrehajtó szerve - megállapodás alapj án
- az Tiszáeszlat települési

Önkormányzat (továbbiakban: Önkormrányzat) költségvetésiizerveként mtiködő polgármlsteri
hivatala, közös hivatala (továbbiakban: Hivatal).

A

megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési
lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kttelezettségek

teljesítésétés a közösen
2.

megfogalmazott célok megvalósítását.

Az együttműködési lehetőségek területei

és formái

A Hivatal

a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését,
-muzeális
telePülés, a'kulturális szolgáltatással, nyilvános ktinyvtári ellátással,
intézménYek fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített
és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtój ával, a szociális alapábtással, a irelyi

ellátja

a

közfo glalkoztatással kapcsolatos települési önkormányzati

feladatokat.

Öttkormányzat szervezeti és működési
*r.
Onkormányzat képviselŐ-testülete

szabáIyzata részletesen szabályozza az
feladatait a településen, megyében múködő ielepülési,
területi és országos nemzetiségi önkormán yzattal.

Az

a nemzetiségi önkormiányzat képviselő-testülete
kezdeményezésérea nemzetiségek ügyeivel foglalkoző bizottságothőzlétre, vagy e feladattal
megbízza valamely bizottságát A nemzetiségi ügyekkel foglalkoző bizottságban a települési
nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát.
A

ÖnkormánYzaí képviselŐ-testülete

nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézésiés egyéb alapvető feladatai

egYséges szabálYok szerinti elvégzése, átláthatősága érdekében kapcsolódik az önk ormányzat

Hivatala által működtetetett az állami informatikai rendsienel összekapcsolható
informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés esiközeként is
szolgál.

Az

Önkormányzat Hivatala a nemzetiségi önkorményzat részéte annak székhelyén_
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskádik a

műkÖdéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátástíról. A végrehajtásról u" Önkorányzat
Hivatala gondoskodik.

Az ÖnkormánYzat Hivatala a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett a nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követú az adott
évi
kÖltségvetésirendeletében - egyes feladatellátáshoz
- pénztigyi támogatást biztosít.

Az ÖnkormánYzat Hivatala Kormány Miklósné alkalmazottltín keresztül segíti a nemzetiségi
önkormányz at pály azati ehető

Az

1

sé geinek

a f eltár ását

és

azok elké szítését.

Önkormányzat Hivatalának jegyzője önkormányzati megbizottat (továbbiakban:
megbízott) jelÖl ki a nemzetiségi önkorményzattal történő kapcsolattartásra, melyről az
elnÖkÖt Írásban értesíti.Az Önkormányzat Hivatala és a nemzetiségi önkormányzatközötti

kapcsolattart ásra Kormány Miklósnar jeiOti

t<i.

Az Önkormrányzat megbízásaből és képviseletébena jegyző lvagyl jegyzőve| azonos
képesítésielőírásoknak megfelelő - megbizottla ftszt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az

oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérika roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítéseérdekébena tehetséges tanulók az
Önkormrányzat és a nemzetiségi önkorm ányzat döntése alapjantámogatásbankszesülnek.

Az

Önkorményzat Hivatala a nemzetiségi önkormányzat részérehavonta igény szerint, de
legalább tizenhat órában, az önkorményzatí feladat ellátáséhoz. működéséhez (a testületi,
tisáségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségek és fenntartási költségeket az Önkorményzat viseli. A Hivatal a nemzetiségi
örrkormányzat feladatellátásiúloz térítésmentesen külön helységet biáosít az
Önkormanyzat tulaj donában lévő 4 4 6 4 T iszaeszlár, Árp aa utca l 2 .

A Hivatal Molnár

Tímea köztisztviselőn keresztül biztosítja a postai levelezési, kézbesítési,
gépelési,sokszorosítási feladatok ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését
és az ezzel járő

költségek viselését.

A

Hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti hagyoményőrző
rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kí\,iil közös rendezvények
szervezésével népszerűsítikés mutatjrák be a teleptilést és annak értékeit.

Az Önkormányzattámogatja
szervezetek működését.

a településen működő hagyományőrző

egyűttesek, klubok,

civil

Az önkorményzat gazdálkodásával összefliggő sajátos feladatokat a számviteli politika
keretóben elkészített- eszközök és források leltárkészítésiés leltározási szabályzata, az
eszközök és források értékelésiszabályzata, apénzkezelésiszabályzat - továbbá a felesleges
vagyontárgyak hasznosíüísának és selejtezésének szabályzata és a.számlarend tanalmazza. A
szab ály zatok hatálya a nemzeti sé gi önkorman y zatr a i s kiterj e dnek.
3.

A költségvetés elkészítésénekés elfogadásának rendje

3.1.

A településí önkormúnyzat költségvetésí rendeletének és a nemzetiségíönkormdnyzat
költségvetésí hatdrozatúnak elkészítése

A nemzetiségi önkormányzat kérésérea jegyző készítieló a költségvetési határozaítervezetét,
amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjesá a nemzetiségi önkorményzat testülete
elé.

A nemzetiségi önkorményzat költségvetési hatérozattának előkészítésesorán a jegyző a
nemzetiségi önkormányzat költségvetési haténozatának előkészítéséhezsziikséges adatokat
a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően -közti a
nemzetiségi önkormanyzat elnökével.
A Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési törvényből
adódó részletes információk megismerése után, az Önkormányzat költségvetési

rendelettervezetének előkészítésesorán az Önkorményzat által megbízott személy folytatja az
egyeáetést
nemzetiségi önkorményzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul
rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez
szükséges adatokat.

a

Az

Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a nemzetiségi önkorményzatot érintő
tészéta megbizott egyerteiaz elnökkel és a vitás kérdésekettisztázzék.

A

nemzetiségi önkormányzat

költségvetésíhatározatának szerkezetére

az

Aht. 23-25.

§

rendelkezéseit az Ánt. Ze . § (1) bekezdése szerinti eltérósekkel, továbbá az Ávr. 24. §-t, a27.
§-t és a 28. §-t kell alkalmazni az Áw.29. § (1) bekezdésébenfoglalt eltérésekkel.

Az

Önkormányzat képviselő-testtilete a nemzetiségi önkormányzat részéremeghatározott
támogatás mértékérőljanuár 3l-ig tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot.

A

jegyző álta| előkészített költségvetési határozat-tewezetet az elnök

költségvetésről szóló törvény hatálybalépésétkövető negyvenötödik

a

központi

napig nyújtja be a

képvi selő-testületnek.

A

nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jőváhagyott éves költségvetéstőI, az
állanÁaztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat által irányitott
költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről a hatírozat-tervezet képviselő-testület
elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár
területileg illetékes szewéhez (a továbbiakb an: Igazgatóság).

A

nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért,az elfogadást
követő adatszolgáItatások határidőben történő teljesítéséért
Mátrai Katalin könyvelő a felelós.

Az

j

Önkormányzat

a

nemzetiségi önkormányzat költségvetésérevonatkozóan döntési

ogosultsággal nem rendelkezik.

Az

Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényesség{ért,
bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért,továbbá egymás
kötelezettségvállalásaiért és taftozásaiért nem felelős.

4.

A

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
nemzetiségi tlnkormányzat előirényzatai kizárőIag

költségvetésihatározataalapjánmódosíthatók.

a

nemzetiségi önkormányzat

Amennyiben a nemzetiségi önkorményzat az eredeti e|őirányzatai felett többletbevételt ér el,
bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban
az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat
kópviselő-testtilete dönthet.

A nemzetiségi önkorményzat által végrehajtou előiranyzatváltozásának határozat-tervezetét a
jegyző készítielő. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját
hatáskörben végrehajtott, valamtnt a nemzetiségi önkormanyzat költségvetési szervei által

javasolt előírányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáről a jegyző
által t<irténő előkészítéseután, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testiilete dönt.

A

nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirényzatai saját
hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatők. Az
elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól,
átcsoportosításairól a képviselő-testiiletet harminc napon belül tájékoztatja.

A

nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete az első negyedév kivételével
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének
határidejéig (februar 28-ig), december 3l-ei hatállyal módosítja a
költségvetési hatétrozatát. Ha év közben az Otszággyűlés - a nemzetiségi önkormínyzatot

érintő moáon _meghatarozott hozzájárulasok, támogatások előiranyzatait záro|ja, azokat
csökkenti, töití, azlntézkedéskihirdetésétkövetően haladéktalanul a képviselő-testület elé
kell terj eszteni a költségvetési hatáttozat módosítását.

A nemzetiségi önkorm anyza! előirányzat módosításainak képviselŐ-testiileti előterjesztésének
előkészítéséérta jegyző a felelős.

nemzetiségi önkormányzat e!őírínyzatairól és az abban bekövetkezett váhozásairÓl az
önkormanyzatihivatalMátrai Katalin könyvelő naprakész nyilvántartástvezet.

A
5.

Beszámolási kötelezettség

nemzetiségi önkormrányzaí kérésérea jegyző készítielŐ a zétrszámadási határozat
tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzaí elnöke terjesá a nemzetiségi ÖnkormánYzat
testülete elé. A nemzetiségi önkormányzat zárszátmadási határozatát az elnök az
önkormányzat zérszámadási rendelettervezetének elkészitéséheztovábbítja a polgármester

A

részéte.

A

nemzetiségi önkormányzat

költségvetéshez hasonlóan

az éves gazdálkodásáről szóló zárszámadását

a

- hatérozatbanköteles elfogadni.

A köttségvetési gazdálkodás szabályai
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal által
alkalmazott Éönyvelő, aki a költségvetósi szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok
6.

betartása mellett végzi feladatait.

A

nemzetiségi önkorm ínyzat operatív gazdá|kodásával összeftiggő döntési hatáskörök éS
ellenőrzési jógkörök gyakorlásanak rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
Hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés,
meghatározásit
érvényesítés,teljesítésigazolás rendjének szabáIyzata (továbbiakban; szabáIYzat) tartalmazza.

a

6.

1. Kötelezetts

églúllalús

A

nemzetiségi önkormanyzat költségvetési haározatában szereplő előirrinyzatai terhére
kizatő|ag a nemzetiségi önkormányzat elnöke lvagil az áItala írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormanyzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

A nemzetiségi önkorm ányzatnevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt kivételekkel
csak pénzügyi eltenje gyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességétmegelŐzően, Írásban
1ehet. A pé-nzugyi étlenjegyzőnek meg kell győződnie árró1, hogy a szabad eLŐÍrányzat
rendelkezésre áil, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzigyi fedezet biztosított, és a
köte

1

e

zettsé gvállal ás nem sérti a gazdáIkodásra vonatk

oző szab ály okat.

nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás
az olyan kifizetés teljesítéséhez,anely:
a) értékeaszánezer forintot nem éri el,
b) fizetési számlákról a számlavezető áLtal leemelt díj, juttatás, vagy
Q az Áht.36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
Az a)-c) pontokban rögzitettkifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére(érvényesítés,
utalványőzás) és nyilvantartására vonatkoző szabáIyait alkalmazni kell. Az előzetes Írásbeli
kötelezóttségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Hivatal pénzkezelési és utalvánYozási

A

szabáIyzatarögzítí,amikiterjedanemzetiségiönkormányzatraís.

A

nemzetiségi önko rményzat kötelezettségvállalásainak
könyvelő gondoskodik.
2. Kö

6.

A

te le zetts

égv tíll alds p étt zügl

i

e

nyilv ántartásárőt Mátrai Katalin

lle nj e gl zés e

nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi
ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az áItala írásban kijelölt, Hivatala
áIlományábatartoző Bertók Józsefjegyző,valalnitVajda Lászlőpolgrármesterjogosultl.

A

a

nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek
pérungyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tewezett kifizetési időpontokban
a pénzúgyifedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésébenelőírtakn*, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a
köte lezetts é get vállaló szew v ezetőj ét é s gazdaságí v ezetőj ét.

A

pénzügyi ellenjegyz.ést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénúigyiellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényéretörténő utalás megjelölésével, az ana jogogult
személy a|űrásával kell igazolni.
3. Telj esítésigazoltís

6.

A

nevében a kötelezettségvállaló írásos

A

teljesítéstaz igazolás dátumának és a teljesítéstényéretörténő utalás megjelöléséve|, az
kell igazolni.

teljesítésigazolására a nemzetiségi önkormányzat
kijelölése alapjan a Kiss Gusztáv írásban jogosult.
arra jogosult személy aláírásáva|

6.4. Ervényesítés

A

nemzetiségi önkormányzat kiadási előtrányzataí terhére vállalt kötelezettség
érvényesítésére
a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a hivatal
áIlományábatartoző Vajda LészIő polgármester, és Bertók lőzsef jegyző jogosult2.

Az

éwényesítésnektartalmaznta kell

az

érvényesítésreutaló megjelölést, a megállapított

összeget, az éwényesítésdátumát és az érvényesítőaléúrását.

Az

érvényesítőneka nemzetiségi önkorm énytzat gazdasági eseményeinek vonatko zásában
ellenőriznie kell az összegszeniséget, a fedezet meglétét és aú., hogy a megelőző
ügymenetben az Áht, az államhááartási számviteli kormányrendelet és e reúelet előíiásait,
továbbá a bel s ő szab ály zatokban fo glaltakat me gtartották- e.
6.5. Utalvdnyozás

Utalvényozásra a nemzetiségi önkormanyzat elnöke lvagl az áitala írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

l A

gazdasági szen)ezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetében a jeglző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal

á llo

mányába tartozó köztiszn

i

se

lő.

2 A gazdasági sleryeaettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetében a jeglző által írásban kielölí, az önkormányzati hivatal
á l lományá

ba tar tozó köz tisz

tv ise

lő,

Utalványozhi készpénzesf,rzetési mód esetén az érvényesítettpénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra ateljesítésigazolást követően
kerülhet sor.

Nem kell utalványozni az Ávr.59. § (5) bekezdésébennevesített esetekben.
6.6. Ósszeferhetetlenségi követelmények

A

nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
lgyanazon gazdasági esemény tekintetében írzonos személy nem lehet. Az éwényesítő
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazolő személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi
ellenjegyzési, érvényesítési,utalványozási és teljesítésigazolásétra irányuló feladatot nem
végeáeti az a személy, aki ezt a tevékenységéta Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozőja, vagy maga javánalátná el. Az önkormanyzatihivatal a kötelezettségvállalásra,
péttzijgyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására. érvényesítésre,
utalványozásra jogosult
személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában) foglaltak szerint naprakész

nyilvántartást vezet.
7.

A

Pénzellátás

nemzetiségi önkormányza| Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
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A
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A

számla

nemzetiségi önkormányzat pétuforgalmi számlát- a meghaíározott kivételekkel - egy
belfirldi hitelintézetnélvagy a Kincstarban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számláva|
rendelkezhet. Költségvetési gazdáIkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán - ideértve az elszémrclási számla alcímű számiáit is
- köteles
lebonyolítani.

A

nemzetiségi önkorményzatot a számlavezető megváltozátáséről hozott döntést követően
azonnaltájékoztatni kell. A nemzetiségi önkormányzatdöntése alapjanés forrásai terhére:

a) fizetési számlájáútoz kapcsolódóan alcímű szémlákat (a központi költségvetésből folyósított
hozzájáruIások, támogatások jogszabályban meghatánozott esetben; rövid lejáratű betétei

elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatrározott célúpétueszkőzök etkülönítésére
szolgáló alszámla és programonként az európai uniós fonásból ftnanszirozott programok
lebonyolítására szolgálő alszémla.)
b) letéti pénzeszközök

kezeléséreletéti számIát,

c) devizabetét számlát vezethet.

A

nemzetiségi önkormányzat önálló pénztírat nem tnűködtet. A Hivatal hazipénztéréhőla
készpénzben történő kiadások teljesítéséreapérutériórák figyelembe vételével kerülhet sor.

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételévelés adőszétm igénylésével
kapcsolatos feladatokat a Hivatal köztisáviselőj e Moln ár T imea látja el.
8.

A

Vagyongazdálkodás

nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről
nyilvántartástvezet, melyért a könyvelő a felelős.

a Hivatal

elktilönített

A nemzetiségi önkormányzat vagyona, - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés elkülönítetten a könywiteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zérszémadási
hatén ozatb an

kerül

b

emut atásr a.

.

A

vagYonleltarozása a Hivatal leltározási
és leltárkészítésiszabályzatábanelőírtak
szerinti
rendszerességgel és módon történik. A
nemzetiségi önkorm ányzatvagyonának
leltérozásában
az elnök, és az általaírásban kijelölt képviselő
miá.Átittioit.
A vagYontárgYak selejtezésével összeftig gő szabályokut
felesleges
-i"ir vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének
?..lirr.utal
sÁaaryzatiuan előírtak
.r.rirrt
elvégezni. A
nemzetiségi ÖnkormránYzat a selejtezésre javasolt
eszközei.e az elnök _ u n"^retiségi
ÖnkormánYzat kéPviselŐ-testrileténet< votemenyet
nterve - t"sriauuslatot a jegyző felé.

a

A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
A Hivatal a nemzetisési. Ö$orm ányzat vonatkozásában köteles
a belső kontrollrendszer
keretében kialakítani, műkÖdtetni es re;tes
áeni a r<ántrorrbrn yezetet, a kockázatkezelési
9.

rendszert, a kontrolltevékenységeket,
az információ és komm.r.rikációs rendszert,
továbbá a
nyomon kÖvetési rendszert. A nemzetiségi
önkorm iŰ;;^vonatkozó belső kontrollrendszer
kialakításáé rt a jegyző a felelős.

A

belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe
kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséiől
szóló 370tl20ll. (xII. 3l.) Korm. rendelet
előírásait, továbbá az áIlamháztartásért felelős
miniszter áItal közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat.

A

nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését
krilső szakértő végzi. Belső ellenőrzésre
a
kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső
ellen arririt.*t"n meglatározottak szerint
keriil
a ier.o'.rr.no,"e,Í uJ"ta-iial jóvahagyott

i!Í;.1,i.',1fr':§Tg,T;"fiX|,tr::*rena.;et

A

nemzetiségi önkormányzat részt vesz
a belső ellenőrzés értókeléséről készülő éves
- rá vonatk oző részének- elkészítésében,amit a Hivatal készítel.

beszámoló

10.

Zárő réndelkezések

A

megállapodás 2019. december 4. napjátől lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól
kezdve kell alkalmazni.

A

megállapodást minden év.január 3l. napjáig, általanos vagy időközi
alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Kelt,

Ti s z ae s zl ár, 20 19

választás esetén az

.

rc$,,cu§.íÁ/
elnök

Záradékz Az együttműködési megállapodást a Tiszaeszlár Község települési önkormányzat
kópviselő{estülete a 46/2019. (XI.25.) száműhatározatával, a Tiszaeszlári Roma Nemzetiségi
Önkormányzar képviselő-testülete a 6/2019 (XI.26.) számuhatírozatával jóvráhagyta.
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