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Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 30-i ülése 5. napirendi pontjához: 
 
Döntés a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megálla-
podásokról 
Előadó: Dávid Tímea polgármester, dr. Dobai Sándor jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (4a) a) bekezdése értelmé-
ben a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma a 100 főt nem éri el és nem rendelkezik gazdasági szervezettel, 
az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal, vagy az 
irányító szerv döntése szerint, másik költségvetési szerv látja el. 
Aparhant Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények, nem rendelkez-
nek gazdasági szervezettel, ezért a fentiekre tekintettel, valamint az alapító okiratban 
foglaltak alapján a gazdálkodással összefüggő feladatokat az Aparhanti Közös Önkor-
mányzati Hivatal látja el. 
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5a) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kerül sor.  
A munkamegosztási megállapodás tartalmi elemeit az Ávr. rendelkezései 
meghatározzák. 
A munkamegosztási megállapodás, Aparhant Község Önkormányzata, mint az 
irányító szerv által kijelölt Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal, ahol 
biztosítottak a gazdasági szervezethez rendelt feladatok ellátásához szükséges 
feltételek, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki. 
A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és 
ésszerű intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 
határozati javaslatot! 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Képviselő-testületének /2020. (IX. 
30.) határozata a munkamegosztás és felelősség-
vállalás rendjéről szóló megállapodásról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az Aparhanti Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Aparhanti Felhőcske Óvoda, 
valamint a Községi Önkormányzat Vízműve intézmények 
között kötendő – a határozat mellékletét képző – 
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megállapodást jóváhagyja és 2020. január 1-től hatályba 
helyezi. 
 
Felelős: Dávid Tímea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: Njtv.) 80. 
§-ában foglaltak alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik 
a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok végrehajtásáról. 
 
A működési feltételek biztosítása, a költségvetés előkészítése és megalkotása, a 
gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint az 
együttműködési kötelezettségek meghatározása érdekében a 2019. évi 
önkormányzati választásokat követően Aparhant Község Önkormányzata a helyi 
nemzetiségi önkormányzatokkal 2020. február 5. napján Együttműködési 
megállapodást kötött. Az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján a jogszabály szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodásokat minden év január 31. napjáig felül kell 
vizsgálni. 
2020. január 01. napjával módosult a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése, melynek értelmében a jogszabályban korábban 
„Megállapodás”-ként szerepelt elnevezés „Közigazgatási szerződés”-re változott. 
Fentiek alapján javaslatot teszünk a Német, valamint a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal kötendő Közigazgatási szerződés elfogadására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Képviselő-testületének /2020. (IX. 
30.) határozata a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötendő közigazgatási szerződésekről: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Aparhanti Német, illetve Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal kötendő „Közigazgatási szerződést” 
áttekintett és azt elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Dávid Tímea polgármestert a 
Közigazgatási szerződések aláírására. 
 
Felelős: Dávid Tímea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Aparhant, 2020. szeptember 24. 
 
 Dávid Tímea sk. dr. Dobai Sándor sk. 
 polgármester jegyző 


