
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 4/2014. (I. 21.) RNÖ. számú határozatának 
melléklete  

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

2. számú MÓDOSÍTÁS 
 
 
mely létrejött a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  80. §-a, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése 
alapján  
 
egyfelől Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat (képviseli: Prof. Dr. Turcsán Zsolt 
polgármester, székhelye 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176.) 
másfelől Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli: 
Vitális Gábor elnök, székhelye 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176.) együttműködésük 
szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 
1. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük 2012. április 26. napján kelt 

Együttműködési Megállapodás van érvényben. 
 
2. Felek az 1. pont szerinti Megállapodást közös megegyezéssel a lentebb részletezettek 

szerint módosítják. 
 
3. A Szerződés 2.1 A költségvetési koncepció elkészítése című alpontja első 

bekezdésének második mondata hatályát veszti, helyére az alábbi szöveg kerül: 
 

A megbízott a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodavezetője által kijelölt 
pénzügyi dolgozó (továbbiakban: önkormányzati megbízott) 

 
4. A Szerződés 3.1. Információ-szolgáltatás a költségvetésről című alpontja hatályát 

veszti, helyére az alábbi 3.1. alpont kerül: 
 

3.1. Információ-szolgáltatás a költségvetésről 
 
A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési irodavezető által kijelölt pénzügyi 
ügyintéző útján az elfogadott költségvetéséről az Áht-ben meghatározott határidőig 
az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a 
Kormányt. 

 
5. A Szerződés 3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje című alpontjának 

utolsó mondata hatályát veszti és helyére az alábbi mondat kerül: 
 

A nemzetiségi önkormányzat felülvizsgált éves és féléves beszámolóit, a beszámoló 
elkészítését követően az elnök a költségvetési irodavezető által kijelölt pénzügyi 
ügyintéző útján nyújtja be a MÁK-nak. 

 
6. A Szerződés 4.1 A költségvetés végrehajtása alpontja b.) Utalványozás pontjának 

utolsó mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi mondat kerül: 
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Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 
helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt 
megelőző napon a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodavezetőjénél jelzi. 

 
7. A Szerződés 4.1 A költségvetés végrehajtása alpontja d.) Pénzügyi ellenjegyzés 

pontjának harmadik mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi mondat kerül: 
 

Pénzügyi ellenjegyzésre a költségvetési irodavezető, vagy akadályoztatása esetén 
helyettese jogosult. 

 
8. Az 1. pont szerinti megállapodás  módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

formában érvényben maradnak. 
 
9.  Jelen módosítás az aláírását követően lép hatályba. 

 
 

Mezőkovácsháza 2014. ………….. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Turcsán Zsolt                 Vitális Gábor 
      polgármester                                                     Román Nemzetiségi Önkormányzat                             

 elnöke 
 
 
 
Törvényességi ellenjegyzés:                                             Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 
Izsákné Hetényi Valéria                                                    Ágostonné Dohányos Ivett 
             jegyző                                                                     költségvetési irodavezető 
 
 
 
 
   Dr. Szilbereisz Edit 
        aljegyző 
 


