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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző szakemberek 
hiányosságként tárták fel és a közbenső megállapítások között szerepeltetik, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik a gépjárművek igénybevételének és 
használatának rendjét, illetve a vezetékes- és mobiltelefonok használatát szabályozó belső 
szabályzatokkal. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bevezető szövegrésze szerint a költségvetési szerv vezetője 
belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait 
terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. 
 
A német nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik, és nem is tervezi, hogy rendelkezni fog 
nemzetiségi önkormányzati tulajdonú gépjárművel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat 
nevén szereplő mobil- vagy vezetékes telefonelőfizetéssel, így ezekből pénzügyi kihatással 
bíró, működéshez kapcsolódó költség nem keletkezik. 
 
Szintén hiányosságként tárták fel, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik 
iratkezelési szabályzattal.  
 
Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat által a 
jogszabály szerint megkötött együttműködési megállapodás úgy rendelkezik, hogy „A 
Nemzetiségi Önkormányzat iratkezelési rendszerére, iratkezelésére, iratőrzésére, 
iratselejtezésére, nem selejtezhető iratok levéltárba adására, valamint az azzal összefüggő 
tevékenységekre (iratkészítés, nyilvántartás, iktatás, továbbítás stb.) a helyi önkormányzat 
hivatala iratkezelési szabályzatában meghatározott előírásokat kell alkalmazni.”, továbbá, 
hogy valamennyi iratkezeléssel összefüggő feladatot a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, 
mint az önkormányzatok munkaszervezete látja el, a nemzetiségi önkormányzat külön 
iratkezelési szabályzatot nem alkot. 
 
A leírtak alapján a szabályozás tárgyául szolgáló eszközök hiányában, illetve az iratkezelés 
vonatkozásában a már meglévő, hatályos iratkezelési szabályzatra tekintettel a fenti 
szabályzatok megalkotására nincs szükség. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szabályozás tárgyául 
szolgáló eszközök hiányában a gépjárművek 
igénybevételének és használatának rendjét, 
illetve a vezetékes- és mobiltelefonok használatát 
szabályozó belső szabályzatot nem alkot. 
 

II. 
 
A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Tagyon Község 
Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján 2019. december 
5. napján kötött együttműködési megállapodás 
65. pontjára tekintettel, mely szerint a 
nemzetiségi önkormányzat iratkezelési 
rendszerére a helyi önkormányzat hivatala 
iratkezelési szabályzatában meghatározott 
előírásokat kell alkalmazni, iratkezelési 
szabályzatot nem alkot. 
 

Szentantalfa, 2021. január 29. 
 
 
 

Horváthné Simon Marianna  
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