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Készült a J ózsefv álľosi Giiľii g Onkoľmányzat Képvĺselő.testületének

2017.január 30. (hétfő) napján 17:30 óľakoľ
a1'082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi onkoľmányzatokĺľodájában

megtaľtott 1. nyilvános ľendkívüli iilésén

Jelen vannak: Bozonasz Irini elnök
Topalidisz LászIő elncik-helyettes
Aĺgítász Marianemzetiségi önkoľmányzati képviselő

Meghívottak: dr. Sebestyén Réka jogász

Bozonasz Iľĺni elnök

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvtizlése után megállapítja, hogł az tjlés szabĺźlyszeľíĺen
került ĺjsszehívásra. Megállapítja, hogl a testijlet 3 Jiivel határozatképes.

Bozonasz lľinĺ elnök
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megÍargya|ásźra, továbbá felkéľi Aĺgírász
Mária képvi selőt a j egyzőkcinyv hitelesítésére.

Aľgirász Máľĺa
Elfogadja a jelölést.

Bozonasz Iľinĺ elniik
Szavazásra teszi fel Aĺgitász Mĺĺľia jegyzőkönyv-hitelesítővé töľténő megvźiasztź"sźľ-.

A Képviselő-testiilet az a|ábbi javaslatľól dönt:
A Jĺízsefoárosi Gtiľög Onkoľmányzat úgy dtint, hogy elfogadja AľgÍľász Máľia
személyét a j egyzőkiinyv hitelesítéséľe.

rosl
A Józsefváľosi Giiľtig ányzat úgy diint, hogy elfogadja Aľgiľász Máľia
személyét a jegyzőkönyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatúrozatot.

Bozonasz Iľini elntik
Szavazástateszi fel a napiľendi pontokat.

1. Együttmĺĺkiĺdésĺ megállapodás felülvizs gáIata
Előterj esztő : Bozonas z kiĺ.ĺ (íľásbeli előterj esztés)

2. Az Embeľi Eľőfoľľások Mĺnĺsztériuma által nyújtott2017. évi műkiĺdési kiĺzpontĺ
költségvetésĺ támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő : Bozonas z lrinl (írásbeli előterjesĺés)



Az Emberĺ Eľőfoľľások Minisztéľiuma által nyújtott2017. évĺ működési kiizponti
kiiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő : Bozonasz hini (íľásbeli előteľjesztés)
A településĺ iĺnkoľmányzat által nyrĺjtott20tl. évi támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Bozonas z kiĺĺ (írásbeli előteľj esztés)
Va gyo n ny i|atkozat.tétel Í kti telezetts é g
Előterjesztő : Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés)
Embeľi Eľőfoľľás Mĺnisztériumához benyújtott pź.Jy á.zatok
Előterj esztő : Bozonas z Iľini (írásbeli előterj esztés)
T álmogatáls b eszámolój ának elfo gadása
E1őterj esĺő : Bozonas z kini (írásbeli előterj esztés)
2016. évi települési önkoľmányzat által nyújtott műkiĺdési támogatás visszafizetése
Előterj esztő : Bozonas z Iľiru (íľásbeli előteľj esztés)
2016. évi műkiidési kiizponti kiiltségvetési támogatás visszaÍizetése
Előteľj esztő : B ozonas z Iĺiru (írásbeli előterj esztés)
2016. évi telepiilési önkorm ányzati pá.ly ázati támogatás visszafizetése

Előterjesztő: Bozonas z Iriru (írásbeli előterjesztés)
Józsefu árosi Gö ľii g onkoľmán y zat 2017 . évi kiilts égvetés i j avaslata
Előteľj esztő : Bozonas z lrjni (íľásbeli előterj esztés)
Romiosyni Kórus
Előterj esztő: Bozonas z lriĺll (írásbeli előterj esztés)
BKK bérletek
Előterj esztő : Bozonas z kini (írásbeli előteľj esztés)
Telefon ktiltségek meghatár ozása
Előteľj esztő : Bozonas z lľ.iru (írásbeli előteľj esztés)

A Józsefvárosĺ Giirłig Onkoľmányzat 1. nyilvános ľendkívĺili ülésének napirendi
pontjaÍt az a|átbbiak szeľint fogadja el:

1. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterj esztő : Bozonas z lrini (írásbeli előteľjesztés)

2. Az Embeľi Eľőforľások Minĺsztéľiuma áItal nyújtott2017. évi műkiidési központĺ
költségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Bozonas z Iľiru (írásbeli előterj eszés)

3. A telepĺilésĺ iinkoľmányzat által nyújtott}0Ĺl. évi támogatás tudomásul vétele
Előteľj esztő : Bozonas z kiru (írásbeli előterj esaés)

4. Vagyonnyilatkozat.tételi ktĺtelezettség
Előteľj esztő : Bozonas z Iriľĺ (írásbeli előterj esaés)

5. Emb eľi Eľőfoľľás Minisztéľium ához benyúj tott páůy ázatok
Előterj esztő : Bozonasz hini (ínĺsbeli előterj esztés)

6. Támogatás beszámolójának elfogadása
Előterj esztő : Bozonas z Iľiru (írásbeli előterj esztés)

7. 2016. évi települési tinkormányzat által nyújtott míĺködési támogatás
vĺsszafizetése

Előteľjesztő : Bozonas z lriru (írásbeli előterjesztés)
2016. évi

Előterjesztő: Bozonas z Iľiľu (írásbeli előterjesztés)
9. 2016. évi településĺ tinkorm ányzati pá,Jy ánati támogatás visszafizetése

Előterjesĺő: Bozonas z Iĺinl (írásbeli előterjesztés)
1 0. JĺĎzsefu áľosi Giiľti g Onkoľm á'ny zat 2017 . évi költségvetési j avaslata

Előterjesĺő: Bozonas z Iĺint (írásbeli előteľjesztés)
11. Romiosyni Kóľus

2.

3.

4.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Előterj esztő : Bozonasz kini (íľásbeli előterj esztés)
12. BKK béľletek

Előterj esztő : Bozonas z lĺiru (írásbeli előterj esztés)
13. Telefon kiiltségek meghatározása

Előterj esztő : Bozonasz kini (írásbeli előterj esztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nemo 0 tartőzkodás mellett elfogadta
u hatdrozatot.

1. Napirendi pont
Egyiittműktidési megállapodás felülvizsgálata
Előteť esztő : B ozonász Irini (íľásbeli előteľj esztés)

Bozonasz Irini elnök
Szavazásrateszi fel a napiľenđi pontot azitásbeli előterjesztés alapján.

Józsefvárosĺ Giĺriie onkormánvzat 3/201 7. (I.30.) számú hatáľozata:
A Józsefoáľosi Gtĺrtig Onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest Főváľos VIII. keľiĺlet

Józsefvárosi Onkoľmányzatta| megktitendő, feliilvĺzsgált egyĺittműkiidési
megállapodást.

2. felkéľi az elniĺkłit az egyíittmíĺködési megállapodás aláíľásáľa.

x.elelős: Bozonasz lľini elniik
Hatáľĺdő: 2017. januáľ 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

2. Napĺrendi pont
Az EmbeľÍ Erőfoľľások Minĺsztéľiuma által nyrlijtott2üĹ7. évĺ működésĺ kłizponti
ktiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteť esztő : Bozonász Iľini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz lľinĺ elntik
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azirźsbeli előteľjesztés alapjrĺn.

t 412017
A Jĺízsefuáľosi Giiľiig nyzat Képvĺselő.testülete úry diint' hogy tudomásul
veszi az Embeľi Eľőťoľrások Minĺsztériuma által nyújtott 2017. évi műkiĺdési kiizponti
kiiltségvetési támogatás (bruttó 782.000'. Ft, azaz hétszáznyolcvankétezer foľint)
összegét.

Felelős: Bozonasz Iľini elntik
Hatáľĺdő: 20t7.január 30.

Megátlapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatoL

3. Napiľendi pont
A teleptilési önkoľmányzat által nyújtott2017. évitálmogatás tudomásul vétele
Előteť esztő .. Bozonász Irini (írásbeli előterjesztés)



A Józsefváľosi Gii rti g on koľmán y zat KépvÍselő-testülete rĺ gy dtint, ho gy
1. tudomásul veszi a telepüIésĺ önkormányzat által nyújtott 2017. évi míĺkiidési

támogatás (bľuttĺó 211.000,- Ft, azazkettőszán-tizenegyezeľ foľĺnt) összegét,
2. felkéri az elniikłit az !. pont szerĺnti támogatási szeľződés a|áiráľlára.

Felelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľidő: 1. pont esetében: 20t7.januáľ 30.

2. pont esetében: 2017.januáľ30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 ĺgeno 0 nem, 0 tartőlzkodás mellett elfogodta
a hatdľozatot.

4. Napiľendi pont
Va gy o nny i|atkozat.tételi kiitel ezetts é g
Előteť esztő : Bozonász Iľini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz Iľĺni elnök
S zav azźst a te szi fel a napiľendi pontot az ír ásb e|i előterj e szté s alapj ĺín.

határozataz
A Józsefvárosi Gtiľög Képvĺselő-testülete úry dtint, hogy minden giiľtig
nemzetiségĺ képviselő, valamint a vele egy hántartásban é|ő hánastáľsa, élettáľsa és
gyeľmeke eleget tett vagyonnyilatkozat.tételĺ ktitelezettségének, mely nyilatkozatok
őrzésérő| - a Szervezetĺ és MíÍkiidési Szabń|yzatában foglaltak szerĺnt - Bozonálsz lľini
elniik és Aľgiľás z ľ.{ária nemzetiségi önkoľmá ny zati képvĺselő gondoskodnak.

ľ.elelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľidő: 2017.januáľ 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdľozatot.

5. NapÍľendi pont
Embeľi Eľőfoľľás Mĺnisztéľĺumához benyúj tott páiy ázatok
Előteťesztő : Bozonász kini (íľásbeli előterj esztés)

Bozonasz Iľĺni elniik
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés ďapján.

1. az Emberi Eľőfoľľások Minisztéľiumának 2017. évi nemzetĺségi pályĺĺzatán ľészt
vesz háľom pľogramjának @ohány5ĺáľi Emlékest, Zenés irodalmi est, szakmaĺ
kĺľándulás) támogatása céljából. A páiyázat ľegĺsztľácĺós díja 3000,. x't volt,
melyet átutalássa| fwetett be a Józsefuáľosi Giiriig Onkoľmányzat, amelynek
foľrásául a 201'6. évĺ feladatalapú kiiltségvetési támogatás szabad maľadványát
jeläli meg.

2. felkéri Đz elniikiit, hory a 2016. évi kiiltségvetési maradvány és annak
felhasználásánál, valamint a 2017. évi kiiltségvetés módosításánál az 1. pontban
foglaltakat verye Íigyelembe

A Józs efváľosi Głi ľti g on kormán y zat Képviselő.testĺilete rĺry diint, ho gy



2. felkéľi az elniiköt, hogy a 2016. évi ktiltségvetési maľadvány és annak
felhasználásánái, valamint a20|7. évi kiiltségvetés módosításánál az 1. pontban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: Bozonasz Iľinĺ elniik
Hatáľidő: 2017. április 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

6. Napĺľendi pont
T ámogatás b eszámolĺój ának elfo gadása
Előterj esztő : Bozonász Irini (írásbeli előteľjesztés)

Bozonasz Irini elnäk
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i e|oterjesńés alapjĺán.

JĺizsefuáľosÍ Giiľöe onkormánvzat 8/2017. (I.30.) számű hatáľozata:
A Józsefuáľosi Gtiľiig onkormányzat Képviselő.testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Helidonaki Giirög Hagyományőrző Eryesület ľészéľe nyújtott 60 ezer foľintos
támogatáłs beszámolóját és elszámolását, amely a 20 éves jubileumi gálamĺĺsoľ
Íinanszírozása során keľült felhasználásľa.

Felelős: Bozonasz lľini elntik
Hatáľĺdő: 20|7.januáľ 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő, 3 igeno 0 nem, 0 taľtĺízkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

7. Napiľendi pont
2016. évi települési önkoľmányzat által nyújtott műkiidésĺ támogatás visszafizetése
Előteť esztő : Bozonász kini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz Iľini elntik
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azirásbeLi előterjesztés alapjan.

Józsefváľosi Giĺriie onkormánvzat 9/2017. (I.30.) számú határozata:
A Józsefváľosi Gtirtig Onkoľmányzat Képviselő.testĺilete úgy dtint, hory

1. a 2016. évĺ települési łinkoľmányzat által nyújtott műktidési támogatás fel nem
használt iisszegét 952,. Ft.ot, azaz ki|encszázötvenkettő foľintot vĺsszautal a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkoľmányzatnak

2. foľľása a 2016. évĺ településĺ műkiidési támogatás szabad kiiltségvetésĺ
maľadványa.

3. felkéri az elntiktito hory a 2016. évi ktiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál' illetve a 2017. évĺ kiiltségvetés módosításáná| a határozatban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: Bozonasz lrinĺ elniik
Hatáľĺđő: 2017.januáľ 30.' 3. pontnál2017, ápľĺlis 30.ig

Megállapítja, hog;'ĺ a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkođás mellett elfogadta
a hatúľozatot"



2016. évi műktidési kłizponti ktiltségvetési támogatás vĺsszafizetése
Előteťesztő : Bozonész Irini (írásbeli előterjesztés)

Bozonasz Irini elnök
Szav azásr a teszi fel a napirendi p ontot az ír ásb eIí előterj esztés alapj án.

számú h
A Józsefuáľosi Gtirtig onkoľmányzat Képviselő.testülete rĺgy dłint, hogy nincs
visszafizetési köte|ezettsége a2016. évi műkiidési kiizpontĺ kłĺltségvetési támogatással
összefĺiggésben.

Felelős: Bozonasz Iľĺni elniik
Határĺdő: 2017.januáľ 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

9. Napiľendĺ pont
A 201'6. évi települési tinkorm ány zati p ály ánati támo gatás visszafizetés e
Előterjesztő : Bozonász kini (írásbeli előterjeszés)

Bozonasz lľinÍ elntik
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azlrćsbe|i előterjesztés ďapjrán.

11,t2017
A Józs efváľosĺ Gti ľii g onkoľmán y zat Képvĺselő.testĺilete rĺgy diint, ho gy

1. a 2016. évi telepiilésÍ iinkoľmányzati pá.1ryőnati támogatás iĺsszegét, 627,. Ft.ot,
azaz hatszázhuszonhét foľĺntot visszautal a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józs efváľo s i o nko ľm ány zatnak.

2. foľrása a 201'6. évi településĺ önkoľmányzat pá./lyázati támogatás szabad
kiiltségvetési maľadványa.

3. felkéľi az elniiktit, hory a 2016. évi ktiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál, ĺIletve a 2017. évĺ ktiltségvetés módosításánál a határozatban
foglaltakat verye figyelembe.

ľ.elelős: Bozonasz Iľinĺ elniik
Hatáľidő: 2017.januáľ 31.,3. pontnál 2017. ápľilis 30.ĺg

Megállapítja' hory a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
a hatórozatot.

10. Napĺrendĺ pont
Józs efváľosi Gii ľö g onkoľmán yzat 2017 . évi költségvetési j avaslata
Előteťesztő : Bozonász kini (íľásbeli előterjesztés)

Bozonaszlľini elniik
Szavazźsrateszi fel a napirendi pontot azltásbe|i előteľjesĺés alapján.

Józsefoáľosĺ
A Józs efváľosi Gii ľö g Onko ľmán y zat Képvĺselő.testülete úgy diint, h o gy
1.l a)2017. évi költsógvetési bevételi és kiadásÍ e|őirányzatált993,0 e ľ't.ban fogadja eI.



b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a műkiidésĺ bevétel e|őirányzata 993,0 e Ft, a
műkiidési kĺadás e|őirányzata 993,0 e Ft, melyet kiemelt e|őirányzatonként az 1. szálműl
melléklet tarta|mzz.
2.l a) a képvĺselő.testiilet a költségvetés mĺídosításának hatásktiľét fenntaľtja,
felhatalmaĺ.Iza az elntikiit a jóváhagyott előĺľányzatot kiemelt eLőirányzatot ľovatok
kłiztitti átcsoportosítás j óváh agy ásá.ľa.
b) az elntik átcsopoľtosítási hatásktiľe a míĺkiidési, felhalmozási célú támogatások
nyújtásáľa nem teľjed kĺ.
c) az elntik a saját hatáskiiľben jóváhagyott e|őirźnyzatok átcsoportosításáľóI
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31-ig a ktiltségvetés előĺľányzatainak
átv ezetésével egyidej iĺleg beszámol a képviselő-testületnek.
3.l ^ pénzkeze|ésĹéľtékkezelési szabáiyzatban foglaltak betartásával a kĺadások
készpénzben tiĺľténő teljesítésének eseteit az alálbbiakban hatáľoiz:zamegl
a) készlet és táľgyĺ eszkőz beszeľzése,
b) kikütdetés, reprezentáciĺós, vendéglátásľa kĺadások,
c) kĺsłisszegű szolgáltatási kiadások,
d) utĺólagos elszámolásľa felvett előlegek, ellátmányok
e) nem rendszeľes és külső személyi juttatások.
4.l fe|hata|marza az elntiktit a jogszabáltyĺ hatáľidő betaľtásáva| az elemi ktiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatáľozott kiiltségvetés kiemelt előirányzataĺnak és
tisszegének megtaľtása mellett.
5,l a határozat elfogadásával egyidejűleg a 20Í7. évĺ átmeneti gazdáikodásrĺól szólĺí
hatńr ozat hatáiy át veszti.
6.l a 2016. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaľadvány felhasználásának
jóváhagyásáĺg a 2017. évi eľedeti ktiltségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaľadvány
teľhéľe ktitelezettségváIlalásľól a képviselő.testiilet dtint.
7.ĺ tudomásul veszi az onkoľmányzatot éľĺntően a Jĺízsefváľosi onkoľmányzat
250l2016.(xII.01.) számú hatá.ľozatáľal elfogadot.zDĹ7. évĺ ellenőľzési teľvét.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Pénzĺigyi Ügyosztály, Belső Ellenőľzési
Iľoda

Felelős: Bozonasz Iľini elnłik
Hatáľidő: folyamatos,5. pont 2017. máľcius 07.,7.pont20|7. ápľilis 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

11. NapirendÍ pont
Romiosyni Kóľus
Előteťesztő : Bozonźtsz kini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz Irinĺ elniik
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azíľásbe|i elótĄesńés alapján.

Józsefoárosi 13t2017.
A Józsefuáľosĺ Göľtig t Képviselő-testĺilete úg5'r diint' hogy

1. az elmúlt évekhez hasonlóan a Romiosyni Kĺíľus részéľe a JőzseÍválrosĺ Gtiľög
onkormányzat irodahelyĺségét @udapesi' VIII. Vajdahunyad u. 1./b) hetente egy
alkalommal ĺngyenesen bĺztosítja pľóbáĺnak helyszínéül, továbbá hozzájáru|, hogy
az iĺnkormányzat zenei aľchívumát használja, valamĺnt kottáinak és szövegeinek a
fénymásolását biztosítj a.



tr'elelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľidő: 2017. decembeľ 31.

Megáttapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 taľtĺĎzkodás mellett elfogaďta
a hatđrozutot.

12. Napiľendi pont
BKK bérlet
Előteriesĺő : Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés)

Argiľász Máľia nemzetiségi iinkoľmányzati képviselő bejelentĺ, hogy jelen előteľjesztés
tárgy á.}.an személyesen érintett.

Bozonasz Irini
Ügyrendi javaslatként kéľi, döntsön a Képviselő-testĹilet aĺľól, hogy részt vehet-e Aĺgirász
Máľia jelen előterjeszés đöntéshozata|źtban. Ennek megfelelően felteszi szavazásra a
személyes érintettségben éľdekelt nemzetíségi önkoľmiĺnyzati képviselő személyét.

A Képviselő-testĹilet az a|ábbi javaslatról dcint, egyszenĺ többségú szavazés következik.

A Józsefuríľosi Görög onkoľmányzatKépviselő-testĹĺlete úgy dönt, hogy nem zĄa Aĺgirász
Máľiá képviselőt a |2. napitendi pont megtlíľgyďása soľiín a döntéshozatďból.

t |'412017. íI.30.) számú határozataz
A Józsefuáľosĺ Giiľtig rmányzat Képviselő.testiilete r'igy diint' hory nem zńrja |<i

Aľgiľász Máľĺát a t2. napirendĺ pont megtárgyalása soľán a diintéshozata|ből.

Megállapítja, hory a jelenlévő, szavazásľa jogosult 2 képviselő kiizůil 2 igen,0 nem, 0
ŕartőzkoiláts mellett elfogadta a hatdrozatoL

Bozonasz Iľini
Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napirendi pontot az ításbe|i előterjesztés alapján,
e gy szeríi t<lbb sé gu szav azás következik.

1. Argirász l[ária képviselő ľészére BKK béľlet teľmészetbenĺ juttatást állapít meg
10.500'./főlhó összeghatárig 2017. május 1.tő| 2017. decembeľ 31.ig, melynek
tisszege 84 e Ft és annak járulékai 37,0 e F't (SZJA 15,0 e Ft és 22,0 e Ft EHo).

2. foľrása 2017. évi ktizponti költségvetés miĺktidési támogatása, kĺadás fedezete a
személyi juttatás és a munkaadĺót terhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzata.

Felelős: Bozonasz Iľinĺ elntik
Hatáľidő: 2017. decembeľ 31.

Megátlapítja, ho5r a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartónkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot

13. Napiľendĺ pont
Telefonkölts égek m eghatáľ ozäsa

A Józsefuáľosĺ Görtig onkoľmányzat Képvĺselő.testülete r'igy diint, hogy



13; Napiľendí pont
TelefonkiiItségek m eghatáľ ozása
Előteťesztő : Bozonasz kini (Írásbeli előterjesztés)

Bozonasz Iľinin Topalidisz Lász|ő és Argiľász Máľia nemzetiségi önkormányzati
képvĺselő bejelenti, hogy jelen előterjesztés tárgyában személyesen érintett.

Bozonasz Iľini
Ügyrendi javaslatként kéri, döntsön a Képviselő-testtilet a:ľól, hogy részt vehet-e Bozoĺasz
Irini, TopalidiszLászIó illetve ArgkászMuiajelen előterjesztés dĺintéshozata|ában. Ennek
megfelelően felteszi szavazásra a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi
önkormányzati képviselők személyét.

A Képviselő-testület az a|ábbi javaslatról dönt, egyszenĺ t<ibbségíi szavazás kĺjvetkezik.

A Józsefrĺíľosi Görög onkormźnyzat Képviselő-testĹilete úgy đönt, hogy nem zarja |<l

Bozonasz Iľinit a 13. napirendi pont meg!érgya|ása során a dĺintéshozatalból.

I

A JózsefváľosÍ Göľtig ányzat Képviselő-testtilete úgy dtint, hory nem zárja |<l

Bozonasz lrinit a 13. napiľendi pont megtárgyalása soľán a döntéshozatalbő|.

Megállapítja, hogy a jelen|évő, szavazásľa jogosult 2 képviselő kłizül 2 igen, 0 nem, 0
tartőzkodás mellett elfogadta a hatdrozutot.

A Képviselő-testĹilet az a|ábbi javaslatról dĺint, egyszenĺ többségu szavazás kĺjvetkezik.

A Józsefuáľosi Görög onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem zźrja k'l
Topalidisz Lász|őt a 13. napirendi pont meg!źrgya|ása során a dĺjntéshozatalból.

On í.ľozataz
A Józsefváľosi ányzat Képvĺselő.testülete úry dtint, hogy nem zárjaki
Topalidisz Lász|őt a 13. napirendĺ pont megtáľgyalása soľán a diintéshozata|bő|.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásľa jogosult 2 képviselő közĺil 2 igen, 0 nem, 0
tartőzkodáls mellett e lfo gadta a h atúrozatot.

A Képviselő-testÍilet az a|ábbí javaslatról dönt, egyszerii tĺibbségrĺ szavazás következik.

A Józsefuĺáľosi Görög Önkoľmlĺnyzat Képviselő-testĺilete úgy dönt,- hogy nem zźĄa kj
ArgirźszlvÁáĺĺát a 13. napiľendi pont megtźrgya|ása során a döntéshozatďból.

mú hatá
A Jĺízsefváľosĺ Képviselő.testülete úry dtĺnt, hogy nem zárjaki
Argirász Máľiát a 13. napiľendĺ pont megtátgĺalása soľán a diintéshozata|bő].

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásľa jogosult 2 képvĺselő kiizül 2 ĺgen, 0 nem, 0
tartőzkodás mellett elfogadta a hatdrozatot.

Bozonasz lľini

9



Ennek megfelelően felteszi szavazásra a napiľendi pontot az fuásbďli előterjesztés alapján,
egyszeríi tĺlbbségtĺ szavazás kĺivetkezik.

A Józsefuáľosĺ Giiľiig Képviselő.testůilete úgy diint' hogy
1. Bozonasz Iľini elniik részére, a Jőzsefválrosi Gtiľłĺg onkoľm á'nyzat tulajdonát

képező sIM kártya és mobiltelefon hasznáłlatáłt nemzetĺségi ktizügyek zavaľta|an
ellátása céljából havi 7.000 Ft iisszeghatárig és kifizetőt teľhelő jáľulékáig 2017.
május 01-től 2017. decembeľ 31.ig biztosítja. A mobiltelefonon történő
beszélgetések kifizetése átutalással, számla ellenében tiirténik A ktiltségek viselője
a Jĺózsefváľosi Giiľög Onkoľmányzat. Az e határozati pontban foglalt
kiiltségkeľeten felülĺ iisszeget az elntik kiĺteles megtéľíteni az iinkormányzatnak.

2. Topalĺdisz Lász|ő elnök.helyettes és Aľgiľász Máľia nemzetiségi tinkoľmányzati
képviselő részére a Jőzsefvátrosi Giiriig Onkoľmányzat tutajdonát képező SIM
kártya és mobiltelefon basznä.Jatált nemzetiségi ktizügyek zavaľta|an ellátása
céljábóI havi 7.000 tr't/fő łisszeghatáľĺg és annak |<lÍwetőt teľhelő jáľulékáig 2017.
május 01.től 2017. december 31.ĺg biztosítja. A mobiltelefonon ttiľténő
beszélgetések kiÍizetése átutalással, számla ellenében ttirténik. A ktiltségek viselője

^ Józsefváľosi Gtiľłig Onkoľmányzat. Az e határozati pontban foglalt
kiiltségkeľeten felĺili tisszeget a képviselők kötelesek megtéľíteni az
iinkoľmányzatnak.

3. forľása a 183,0 e Ft (168'0 e Ft+ SZJA 6,0 e Ft + EHo 9,0 e Ft) eľejéĺg a2017. évi
ktizpontĺ kiiltségvetés mĺĺktidési támogatása, kĺadás fedezete a dologĺ kĺadás és a
munkaadĺít terhelő j á ľulékok e|őir ányzata.

x.elelős: Bozonasz Iľinĺ elntik
Hatáľidő: 2017. decembeľ 31.

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 furtózkodás mellett efogadta
a hatúrozatot.

Bozonasz Iľĺnĺ
Miutrín megállapítja, hogy egyéb téma nem meľĹilt fel' ni
bejelentés megköszöni a testĹileti tagok munkáját, aziilést 19:00

eLa,,7LĄot- |P
jegyzőkönyv.hitelesítő

Jegyzőkön yvet irta:Németh Edina Uô.a-Ł Car,--.

\\\\
a \\'.

ľ3o"t"ĺ-n y &r.

,ffiľ*ĺ..*
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.Józsefvárosi Górög onkományzat
Autoö toÍxqoą El}'ĺ1vĺ,lv tou Fró(eęapog Bouöanéoĺ4g

Jelenléti ív

a J őzsefv źrosi Göľĺig onkoľmányzat
1. nyilvános ľendkíviili testületĺ üléséľől, amelynek időpontja:

2017.január 30. (hétf.ő) Í#.30 őra

I. Bozonász Irini

2. Topalidisz László

3. Argiľósz Mária

A 2011.évi CL)O(IX. tĺirvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakĺa hivatkozva a Budapest
Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Polgĺármesteľi Hivatal jegyzőjének megbízásából:

dr. Sebestyén Réka ńlf4,

1l



.fózsefvárosi Görög onkormányzat
Autoöroírąoq EJ\Ärjvcov tou ľró(e9đpog Bouöanéotąg

ELoTERJESZTÉS
Együttműkiidési megállapodás felülvizsgálata

Előteť esztő : Bozonasz Iľini (íľásbeli előteľj esĺés)
Józsefuaľosi Görög onkormanyzat Képviselő-testĹiletének}}|7,januĺáľ 30. napján

1. nyilvanos ľendkívüli ülés 1.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő- testiilet!

TéĘékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. 80. $ (2) bekezdése éľtelmében a
helyi önkormźnyzatnak és a nemzetiségi önkoľmźnyzatoL<nak minden év januaľ 31. napjaig
felül kell vizsgálniuk a közfü létrejött együttmiĺkĺidési megállapodást. A Jőzsefvérosi Görög
otlkormźnyzat e t<irvényi kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a csatolt
együttműködési megállapodást, amely elfogadását j avaslom.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatározati j avaslat elfogadását.

}Jatá,ľozati javaslat

A Józs efváľosĺ Gtiľö g Onkoľmán y zat Képviselő.testülete ú gy dtint, hory
1. elfogadja 

^ 
határozat mellékletét képező, a Budapest Főváľos VIII. keľület

Józsefoárosi Onkoľmányzattal megkötendő, felülvizsgált együttmiĺkiidési
megáIlapodást.

2. felkéľi az elnöktit az együttműkiidési megállapodás aláíľásáľa.

F.elelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľidő: 2017. januáľ 30.

Budapest, 2017. január 27.

z BOZONASZ IRINI ELNOKELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELNOK JOZSEFVAROSI
oľronľlÁI\.YZAT
lľÍRľĺ.: ľnnłnľrr EDINA Ücyrľľnzo \-\ tn l
pnľzticyĺFEDEZETETIGEI\-YEt/NE!ĹIG|Dľ{I.EL,IGAZoLÁs'ĺilVJ
JoGr K9NTR6LL: pz f-z ' v'-
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.Tózsefvárosí Gorög tnkormányzat
Autoö to íKłor| EJ\J\ąvov tou ľtó(e9qpos Bouöcrnéotĺ1g

t'3rđk.

ELoTERJESZTÉS
Az Embeľĺ Erőforrások Mĺnisztéľiuma által nyújtottz0|7. évi műkiidésÍ kiizponti

ktiltségvetésĺ támogatás tudomásul vétele
Előteri esző : Bozonasz Irini (írásbeli előteľjesztés)

Józsefuaľosi Gtir<ig onkoľmrínyzat Képviselő-testületének2}|1.január 30. napján
1. nyilvanos rendkívüli ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testiilet !

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nekťv. 80. $ (2) bekezdése éľtelmében a
helyi önkormźnyzatnak és a nemzetiségi önkoľmlĺnyzatoknak minden év januar 31. napjáig
felül kellvizsgálniuk a közfiik létrejĺitt egyĹittmfüödési megállapodást. A Józsefuaľosi Görĺig
onkoľmányzat e töľvényi ktltelezettségének eleget téve felülvizsgálta a csatolt
egyĹittmfü<iđési megállapodást, amelynek javaslom elfogadását.

Fentiekre tekintettel kérem ahatźnozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosĺ Giiľiig onkormányzat Képvĺselő.testü|ete úgy diint, hogy tudomásul
veszi az Emberĺ Eľőfoľľások Minisztéľĺuma által nyújtott 20|7. évi műkłidésĺ központi
ktiltségvetési támogatás (bľuttĺó 782.000'- Ft, a,zaz hétszánnyolcvankétezeľ forint)
iisszegét.

Felelős: Bozonasz Irini elnök
Hatáľidő: 20Í7.januáľ 30.

Budapest, 2017. jarruar 27.
1

t'--\

BOZONASZ IRINI ELNOK JOZSEFV!!vl!l\UuĐuLv. Dvuvl,^Đu łlul\l

oľronnĺÁN-YZAT
r,n,ÍŔľĺ.: ŃÉMETH EDINA ticyrľľÉZo\LLEIRTA: NEMETH EDINA ÜGYINTEZÓ\}- l' i
pÉľzÜcyr FEDEZE TET I GEII.vEI/ry1ĺrĺr.ľr,, IG AzoLÁs : /|' i
JOGI KONTROLL: €/4 ,ż4 4..
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'Józsefvárosi Górög onkormányzat
Autoö roíxr1or1 E)rlt'{vov tou ľtó(e9cxpog Bouöclnéotąg

ELoTERJESZTÉS
A településĺ tinkoľmźnyzat által nyújtott2017. évi támogatás tudomásul vétele

Előteť esztő : Bozonasz Iĺini (írásbeli előterj esztés)
Józsefuiírosi Görög onkormanyzat Képviselő-testületének}O|7.janurár 30. napjan

1. nyilvlános rendkíviĺli ülés 3.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testiilet !

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuiíľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a262120|6' (XII.20.) szźlmihatźrozatźtbarl
úgy döntött, hogy a jőzsefváĺosi nemzetiségi önkormźnyzatol<tlak20|7. évben a2016. évivel
azonos ĺisszegú mfüödési és feladat eIlźtáséůloz kapcsolódó, cé|hoz nem kötött támogatást
biztosít. A Józsefuáľosi Gtirĺig Önkoľmányzat tészéte nyújtott tiímogatás összege bruttó
211.000'- Ft, azazkettőszélz-tizenegyezeľ forint. Ahatározati javaslat elfogadásának célja a
megnevezett tźtmogatás Józsefuaľosi Görög onkoľmanyzat á|ta|i tudomásul vétele, illetve az
elnök felkérése a szeruőďés alźńrásfua.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatáĺozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízsefváľosĺ Gtiriĺg onkoľmányzat Képvĺselő.testülete úgy dönt, hogy
1. tudomásul veszi a telepüIésĺ iinkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatás

(bľuttó 21 1.000'. Ft, azaz kettőszńz-twenegyezer forĺnt) iisszegét.
2. felkéľi az elniiköt az 1. pont szerĺnti támogatásĺ szeľződés aláíľásáľa.

Felelős: Bozonasz Irini elnök
Hatáľidő: 1. pont esetében: 20|7.januáľ 30.

3. pont esetében: 2017.januáľ30.

Budapest, 20|7. januźtr 27.

RJESZTO: BOZONASZ IRIM ELN

JOGI KONTROLL: Ł ..v

oľronuÁll-YzAT .c\
lnÍnľ,ł.: ľÉnĺľľĺ EDINA ticyĺľľÉZo\L- }.\
ľÉľzticyrFEDEZETETIGÉNYELAIE!4-IGLDI.I"I.EI,IGAZoLÁs:$,l
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.fózsefvárosi Gorög Önko:mányzat
Autoö toíKąoą EJ\.}'ąvĺĺv ĺou ľtó(e9dpoq Bouöanéotąg

ELoTERJESZTÉS
Varyonny ilatkozat.tételi kötelezetts é g

Előteťesztő: Bozonasz Iľini (írásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Göľĺig onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének}O|1.januaľ 30. napján

1. nyilvĺános rendkívüli tilés 4.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. 103. $ (1) bekezdése éľtelmében
minden nemzetiségi <inkoľmányzati képviselőnek, valamint a vele egy háztartásban é1ő
hź.zastársźnak, élettaľsának és gyeľmekének a Nektv. 2, melléklete szerinti
vagyonnyi|atkozatot kell tennie minden év januar 31. napjáig. A Józsefuaľosi Görög
onkoľmanyzat Szervezeti és Mfüödési Szabályzatábanfoglaltak úerint a vagyonnyi|atkozit
ellenőrzéséért és nyilvántaľtásáért Bozonasz Irini elnök és Aľgirász ily'Lźľra nemzetiségi
önkoľmanyzati képviselő felelősek.
TźĄékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testiiletet, hogy a Józsefuaľosi G<iľĺig onkoľmányzat e
törvényi kötelezettségének eleget tett, melyről javaslom hatáĺozatmeghozata|źi.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatáĺozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefváľosi Göľtig onkoľmányzat Képviselő.testůilete úgy dtint, hogy mĺnden giiľiig
nemzetiségi képviselő, valamĺnt a vele egy háztartásban é|ő házastáľsa, élettáľsa és
gyermeke eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kłitelezettségének, mely nyilatkozatok
őrzéséről. a Szewezeti és Műkiidési Szabá|yzatában foglaltak szeľint .' ász Iľini
elnök és AľgÍľás z M:ária nemzetiségi tinkormá ny zati képviselő gond

Felelős: Bozonasz lrini elniik
Hatáľidő: 2017.januáľ 30.

Budapest, 2017. jartuar 27.

2}_í-6"i'Á;''}t$

fľffiľä
ä''- ą:.-#' Ä#.

: BOZONASZ IRIM ELNOK (JOZSEFV
oľroRľĺÁN-YZAT)
lľÍnľł: ľnľĺnľH,rorľ.ł. Ücyľľrrzo\-
ľnľzÜcyrF.EDEZETETIGEI\IYEL/NEMIGÉI\IYEL,IGAZDI,Ás:
JOGI KONTROLL: tr '4? 4,
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Józsefvárosi Görog onkormányzat
Autoö toírąor1 E}r2\r1vĺ,lv ĺou ľró(e9đpos Bouôcrnśorąg

ELoTERJESZTÉs
Emb eľĺ Eľőfoľrás Minisztéľiumához benyúj tott pá.Jy ánatok

Előteťesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterj esĺés)
Józsefuĺĺľosi Görtig onkormanyzat Képviselő-testületének}}I7.január 30. napjarl

1. nyilvanos rendkívĹili ülés 5.) napiľendi pontja

Tisaelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a Józsefuiĺľosi Görög onkoľmanyzat az
Emberi Erőforrások Minisztériumanak 20|7. évi nemzetiségi pá|yazatán résú. vesz három
programjĺĺnak (Dohĺínygyáľi Emlékest, Zenés iľodalmi est, Szakmai kirándulás) támogatása
céljából. A pá|yazati regisztráció díj 3000,- Ft volt, melyet átutalással ťtzetett be a
Józsefuaľosi Görög onkoľmĺĺnyzat. Forrása a20|6. évi feladatalapú állami támogatás.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatźrozati iavaslat elfogadását

Határozati javaslat

A Józs efváľosi Głi rii g onkoľmán y zat Képvĺs elő.testiilete ú gy diint, ho gy:

az Embeľi Eľőfoľrások Mĺnisztéľĺumának 2017. évi nemzeÚiségipź,Jyázatátnrészt
vesz háľom pľogľamjának @ohánygyáľi Emlékest, Zenés ĺľodalmi est, szakmai
kiľándulás) támogatása céljából. A pźiyázat ľegisztľácĺĺós díja 3000'. ľ't volt,
melyet átutalássa| fizetett be a Józsefváľosi Giiľiig onkormányzat, amelynek
foľľásául a 2016. évi feladatalapú kiiltségvetési támogatás szabad maľadványát
jelölĺ meg.
felkéri az elniiköt, hogy a 2016. évi kiiltségvetési maľadvány és annak
felhasználásánál, valamint a 2017. évĺ kiiltségvetés mĺídosításánál az 1. pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

x'elelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľĺdő: 2017. áprĺlis 30.

Budapest, 20t7. januar 27 "

Bozonasz lrini

1.

2.

łł,

i.rŕ Í .
i ĺ':Y
ĺ 
*{. ĺ']:.l

BOZONASZ rRrrv ELNOK (

oľronľlÁľwZAT)
lnÍRľĺ.: ľnnłn,ľH EDINA ÜcyrľrÉZoN-
pnNzÜcyr F.EDEZETET IGEII.YEL/NEM IGÉN-YEL, IGAZol,Ás:
JOGI KONTROLL: A,{ /2'-- -2.
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.rózsefvárosi Görög onkormányzat
Autoö roíxr1oą EMąvcov tou ľtó(e9dPog Bouöcnéotr1g

ELoTERJESZTÉS
Támogatás beszámolĺíjának elfogadása

ElŐteť esztő : B ozonasz kini (írásbeli előterj esztés)
Józsefuarosi Gtlrög onkoľmányzat Képviselő-testületéĺek}}I7.január 30. napján

l. nyilvanos rendkívüli üIés 6.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testĹilet tagsait, hogy a Józsefuiĺľosi Görĺig onkoľmĺínyzat
ĺĺltal nyújtott támogatás elszámolásának éľdekében szfüséges a tĺímogatott besziímolójának
elfogadása. Az aIábbi szewezet nyújtotta be beszámolót, javaslom az e|fogadását.

Besziĺmoló a Helidonaki Görĺig Hagyomrĺnyőrző Egyesület tészétę adott tiĺmogatás
fe|hasznéiásaľól:
A Józsefuaľosi Gĺlrtig onkoľmrínyzat igazol1a, hogy Helidonaki Görög Hagyomźnyőrzí|
Egyesület részéte nyrijtott 60 ezet forintos tźlmogatźs, a tźtmogatási szeruődés szeľint, a 20
éves jubileumi gala műsor ťlnanszíĺozása sorián keľiilt felhasználásľa.
A Helidonaki Görög Hagyomanyotző Egyestilet a tźtmogatátsi szeruődés szerint elszímolt a
hiteles szźrĺia benyújtásával és a részletes íľásos beszrímolóval.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺózsefváľosĺ Gtirtig onkoľ mányzat Képvĺselő.testülete
Helĺdonakĺ Giiľiig Hagyományőrző Eryesiilet részére
támogatás beszámolĺĎját és elszámolását, amely a 20
Íinanszírozása során keľĺilt felhasználásľa.

úry dönt' hory elfogadja a
nyújtott 60 ezer foľintos
éves jubileumi gálaműsoľ

ľ'elelős: Bozonasz Iľini elntik
HatárÍdő: 2017.januáľ 30.

Budapest, 2017. januar 27 .

z BOZONASZ IRINI

lBÍRľĺ.: ľBľrnľrr EDINA ticyrľľľZoW-
Fĺ_Ńzucvlrnunz_n-ľľľIcĺľril,@uIGAZILlrs,,,l,{',ł
JOGI KONTROLL: tź---z z-'-- wv \
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.Tózsefvárosí Gorog onkormányzat
AuroöroíKr|oq El}r1vov tou ľró(e9qpos Bouöcrnéotqg

ELoTERJEsZTÉS
2016. évĺ települési önkoľmányzat áltat nyűjtott míĺktidésĺ támogatás visszaÍizetése

Előteľj esztő : Bozonasz kini (írásbeli előterjesztés)
Józsefuĺĺľosi Göľög onkormlĺnyzat Képviselő-testületének 2017 .j anuĺáÍ 3 0. napj rán

1. nyilvĺános rendkíviili ülés 7.) napirendi pontja

Tisztelt Képvi selő-testĹilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 20|6. évi települési ĺinkoľmiínyzat á|ta|
nyújtott működési tĺĺmogatás fe|haszná|ásaľól a szöveges beszámoló és a felhasznźtlás,
elszámolás elkészĹilt. A támogatás összegéből fel nem haszná]t, így visszaťĺzetendó ĺlsszeg
952,- Ft-, azaz ki|encszźn-ötveĺ.lkettő forint. A jogszabály, valamint a 2016. évi támogatási
szerzőđésben foglaltak a|apján a maľadványt 201-7. évben nem haszná|hatő fe|, ezért a
támogatás nyújtónak vissza kell utalnunk. Foľľása a20I6. évi telepiilési működési tĺámogatás
szab ad' költsé gvetési maradvlánya.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatźrozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefuárosi Gtiriĺg onkoľmányzat Képviselő.testÍilete úgy dönt, hogy
1. a 2016. évi települési iinkoľmányzat által nyújtott műkiidési támogatás fel nem

használt iisszegét 952'- Ft.ot, azaz kilencszáz-iitvenkettő forĺntot visszautal a
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺízsefváľosĺ Onkoľmányzatnak

2. foľrása a 2016. évĺ települési műkiidésĺ támogatás szabad kiiltségvetési
maradványa.

3. felkéľĺ az elntiktit, hogy a 2016.
felhasználásánál, illetve a 2017.
foglaltakat vegye Íirye|embe.

F,elelős: Bozonasz Iľĺni elniik
Hatáľidő: 2017.január 30.' 3. pontnál 2017.

Budapest, 2017. januar 27.

évi kiiltségvetésĺ maradvány elfogadásánál és
évi költségvetés módosításánál a hatńrozatban

ápľilis 30.ig

($-."
Bozonar
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ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRII\I
oľroRľĺÁI{YZAT)
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Ľrt
^tl. .Tózsefvárosí Görog Önkormányzat

Autoötoíxr1oą E2\}'ąvov tou ľtó(e9qpog Bouöĺrnéotąg

ELoTERJEsZTÉS
2016. évi műkii désĺ ktizpontĺ költs égvetési tám o gatás vÍsszafizetése

Előterj esztő : Bozonasz kini (íľásbeli előterj esztés)
Józsefuarosi Görög Önkormĺányzat Képviselő-testületénęk}}|7.januáľ 30. napjan

1. nyilvános renđkívüli tilés 8.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testtilet !

Tájékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testĹiletet, hogy a 2016. évi múkĺjdési központi
költségvetési támogatás felhasználásráľól a sz<iveges beszámoló és a felhasználás, elszímolás
elkészült. A jogszabá|y, valamint a 20|6. évi támogatźsi szerzodésben foglaltak a lapján a
maľadvlányt 2017. évben nem haszná|hatő fe|, ezért a tźmogatás nyújtónak vissza kell
utalnunk. Foľrása a20|6, évi működési központi költségvetési tĺĺmogatás szabad költségvetési
maradványa.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatározati javaslat elfogadását.

Hatńrozatĺ javaslat

A Józsefvárosi Giiľög OnkormányzatKépvĺselő.testülete rĺgy dönt, hogy nincs
visszafizetésĺ kötelezettsége a2016. évĺ műkiidési ktizponti kiiltségvetésĺ támogatással
tisszefüggésben. ľ#n!ŕJ1 i:: '

Felelős: Bozonasz lľini elnök
Határidő: 2017. januáľ 30.

Budapest, 2017. jarluźr 27.

-ŕ:^;x if , ,,:''-

/H6PY:''".:) '
!äĺsľ";*.iq.đÉ-i

iłfĺĹuť*1}j$jäj!ř'ľÁ"....---l.:V#.

!!v rlr\uupuLv.

oľronnĺÁITYZAT
ELN OSI SZERB

lľÍRľĺ.: ľľnĺn,ľn EDINA ÜcylľľÉZo ts-
ľpľzticyr FEDEZETET IGEN-YEL/NEM IGEI\-YEL, IG Azol,Ás:
J.GI K'NTRSLL: aVTtzz.*- ĺ,ľt,ľ
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Jőzsefvárosi Gorög Önkormányzat
Autoö toíxąoą EJtJt.r1vĺov tou ľró(egapog Bouöanéotąg

ELoTERJESZTÉS
2016. évi teleptilési iinkoľm ányzati pá,Jy źnati támogatás visszafizetése

Józsefu aľo,,oo,"o,m:,i.."''ľ-,5:1x.'ľJ'":ľ'"ó1.'.ä]ilát30.napján
1. nyilvanos rendkíviili ülés 9.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testület !

Tájékońatom a Tisaelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi pá|yźnati támogatás
fe|hasznáIźtsaľól a szöveges besziĺmoló és a felhasznáIás, elszámolás elkészült. A támogatás
összegéből fel nęm haszná|t, így visszaťrzętęndő összeg 6f7,- Ft-, azaz hatsziŁhuszonhét
forint. A jogszabźiy, va|arlint a 2016. évi támogatási szerződésben foglaltak a |apjén a
maradványt 20|7. évben nem haszná|hatő fe|, ezért a tźtmogatźls nyújtónak vissza kęll
utďnunk. Forrása a 20t6. évi települési ĺinkoľmiányzat pá|yźnati tĺĺmogatás szabad
költségvetési maradványa.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Gii ľii g onko ľmán y zat Képvĺselő.testĺilete úgy diint, ho gy
1. a2016. évĺ telepiilésĺ iinkoľmányzatipályánatitámogatáls tisszegét, 627,.Ft.otazaz

Józsefo áľosi onkorm ány zatnak.
2. forľása a 201'6. évi települési tinkormányzat pź.Jyánati támogatás szabad

kłiltségvetésĺ maľadv ány a.
3. felkéľi az elnłikiĺt, hogy a 20|6. évĺ kiĺltségvetési maľadvány elfogadásánál és

felhasználásánál, illetve a 2017. évi kiiltségvetés módosításánál a határozatban

: BOZONASZ IRINI E
oľronuÁI{YZAT)
lnÍnľĺ,: ľnľrnľH EDINA tjcyrľľBzoĄ-LEIRTA: NEMETH EDINA UGYINTEZO" \- L . t
pÉľzÜcyr F,EDEZETET IGÉI\-YEL/I\[EM IGENYEL, IG Azol,Ás: ÄLWút,ľ
JOGI KONTROLL:
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Józsefvárosi Görog önkormányzat
Autoötoíxąoą E2$'r1vov tou ľró(e9crPoq Bou6anéotąę

ELoTERJESZTÉS
Jĺózsefu áľosi G iiľö g Onko rmán y zat 2017 . évi kiĺlts égvetési j avaslata

Előterjesztő : Bozoĺasz kini (íľásbeli előterj esztés)
Józsefuáľosi Göľög onkoľmanyzat Képviselő-testületének}Ol7.januaľ 30. napjrán

1. nyilvanos ľendes ülés 10.) napiľendi pontja

Tĺsztelt Képviselő.testtilet!

Az á||anhźztartástő| sző|ő 2Ol1. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.),-valamint annak
végrehajtásarő| szőIő 36812011. (XII.31.) Kormiĺnyľendelet (továbbiakban Avr.) értelmében
az elnĺiknek a 2017. évi költségvetést a Képviselő-testiilet elé a Magyarország 20|7. évi
ktĺltségvetéséről szó1ó2016. évi XC. tcirvény alapjźn20|7. februĺáľ 15-ig be kell nyijtani a
Képviselő-testĺilet elé.

A ktlltségvetés teľvezésének szabźůyát, kĺjtelező tarta|mát az Á'|lt, az Avt, va|aĺrint az
áI|anháztartás szímviteléľől szóló 4120|3. (I.11.) Koľmányľendelet írja elő.

A kiizponti ktiltségvetés műkiidésĺ támogatásának összege 782,0 e Ft, melynek
f e|hasznźiźlsĺĺľabruttóösszegekbenaza|ábbí javaslatotteszem:

személyi juttatósok:
- BKK béľlet |Zhőnapra
- rcprezentáció

összesen 326,0 eFt
munlraadót teľhelő járulékok és szociális hozzájárulási ądó:

(.BKK, telefon, reprezentźrció utan)
94,0 e Ft
65,0 e Ft

összesen: 159,0 e Ft

dologi kiadások:
- kommunikációs szo|gźltatás 8 hónapra 168,0 e Ft

126,0 eFt
200,0 e Ft

. EHO
- SZJA

. egyébkiadások
- kikiildetés

összesen: 228,0 eFt

10,0 e Ft
50,0 e Ft

műkodési általános tartalék: 69,0 e Ft

TelepüIési iinkoľmányzatĺ támogatás összege 2|l'0 e Ft, melynek

melynek felhasznáIásaľa bruttó összegekben az a|ábbi javaslatot teszem:

munkáItatót terhelő ĺ árulékok:
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i ( "t:"iffi) 3,0 e Ft
: SZJA 6,0 e Ft
. <isszesen: 9,0 e Ft
. dologikiadások

i - kommunikációs szolgáltatás telefoĺ4hőnapra 84,0 e Ft

: - :äí:i 
szolgíltatás ( bankköltség) 10,0 e Ft

i egyéb kiadás 3'0 e Ft

al összesen: 97,0 eFt

műkodési általános tartalék 105.0 e Ft

Mĺnd iĺsszesen: 993'0 e Ft

A kĺiltségvetési javasl at a fent leírtak alapján összesen 993,0 e Ft. A kiadások tarta|mazzźk az
előzetes kĺitelezettségvállalásokat. Az önkoľmĺányzatnak közvetett tĺĺmogatást 2016. évben
nem nyújtott és 2017. évben sem kíván nyújtani. A nemzetiségi önkoľmźnyzat saját bevétellel
nem rendelkezik, így önkormźnyzati saját bevételekľől és az önkormányzat adősságźi
keletkeztető tigyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a20|7. évi és azazt kĺivető 3 évľe
vrĺrható összegéről kimutatása nincs.

Az e|őterjesztés mellékletét képezó mellék]etek a következők:
- előzetes kötelezettségvállalás a képviselői BKK bérletre (4 hóľa) és 4 hónap

telefonköltségre töľtént, melynek összege bruttó 146,0 e Ft volt,
- 20|7-2019. évek kĺiltségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (2. szźmű melléklet)
- a ktjltségvetés felhasznźiási iitemterve (3. számú melléklet)

A hatfu ozat mellékletę a következő :

2017 évi költségvetés kiemelt elófuźnyzatonként, azon belül kĺitelező és önként vá|Ialt
fe|adatra bontva ( 1 . számú melléklet)

A benyújtott kĺiltségvetési javaslat kĺiltségvetési egyensúlya biztosított.

Az önkormźnyzataz e|őző években hitelt nem vett fel, 2017. évben nem kívĺĺn hitelt felvenni,
miután avisszaťlzetési kĺjtelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított.

Javaslom, hogy a költségvetés módosításĺĺnak hatásköľét a Képviselő-testtilet gyakoľolja,
jóvahagyott kĺlltségvetésen beliili átcsopoľtosítasra aze|nokkapjon hatásköľt.

A költségvetést év közben többsztir kell majd módosítani, a 2016. évi kĺiltségvetés
maradvźny, az évközben pźiyázatokon elnyeľt pétueszkozok, vďamint a fe|ađata|aptl
ktizponti kĺiltségvetési tĺĺmogatás miatt.

A Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilte a 2OI7. évi ellenőtzési tervét elfogadta,
melyről atájékoztatást azonkoľmányzatmegkapta, mely taľtalmában a ktĺvetkező:

,,Tźtjékoztatom, hogy a Polgráľmesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) belső ellenőrzési
vezetője a 370|20|1.CXII.31.) Kormiínyrendelet (továbbiakban: Bkľ.) 31.$ és 32.$ a|apjáĺ
elkészítette a Budapest Fővĺáľos VIII. kerĹilet Józsefurírosi onkormźnyzat ésHivata|a2017.
évi ellenőrzési tervét ahivata|, a helyi önkoľmányzat, a felügyelt költségvetési szervek és a
helyi nemzetiségi önkormĺányzatok tekintetében. Az ellenőľzési tervet - a jegyzoi előzetes
jővahagyást követően _ a Bkr. 32.$ (4) a Józsefuiárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a
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.' 25012016.Q{II.01.) szźLmű hatźtrozatával jóváhagyott. A 2017. évi ellenőľzési terv
] megtekinthető a wwwjozsefuaľos.hu honlapon.

A helyi önkoľmĺányzat és a nemzetiségi önkoľmányzatok kĺjzĺitti együttmfüödési
megállapodás IX' fejezete éľtelmében tájékońatom, hogy a 2017. évi ellenőľzési teľv 5.

i pontja szerint a helyi nemzetiségi önkoľmányzatokat a következő témak<jr vizsgá|ataérinti:
lj Tu.gy: Az állami támogatás elszámolásánakvizsgálata
; Cél: annak megźtllapítása, hogy a jogszabźiyi előíľásnak megfelelően töľtént-e a
i kormĺĺnyrendelet szerint kapott működési és feladatalapú támogatások nyilvantartása és
i elszámolása
ĺ Vizsgált időszak: 20t6. év

i Azonosított kockazati tényezők: he|yi szabáIyozás nem megfelelő kialakítása
i Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabźlyszenĺségi
i Az ellenőrzés ütemezése: 2017. negyedik negyedév
' Az ellenőľzés módja: adatbekérés, elemzés''

i Fentiekľe tekintettel kérem ahatfuozati javaslat elfogadását.

. Határozatijavaslat

i A Józsefváľosĺ Gtirtig Onkoľmányzat Képviselő-testülete rĺgy diint, hogy
: 1 .l a) 2017. évi költségvetésĺ bevételi és kĺadási előiľányzatát 993,0 e Ft.ban, fogadja el.
. b) az a) pontban foglalt e|őirńnyzaton belül a műkiidési bevétel e|őirányzata993,0 e x't, a
. műktidésĺ kiadás e|őirányzata 993,0 e Ft, melyet kiemelt e|őirányzatonként az |. száműl

melléklet tarta|maz.
' 2.l a) a képviselő.testiilet a ktiltségvetés mĺídosításának hatásktiľét fenntaľtjao

felhatalmaaza az elniiköt a jóváhagyott e|őirányzatok, kiemelt előiľányzatok, ľovatok
. kőzötti átcsopoľtosítás jóváhagyásáľa.

b) az elnök átcsopoľtosítási hatáskiire a műkiidési, felhalmozásĺ célrĺ támogatások
nyújtására nem teľjed kĺ.
c) az elnök a saját hatásköľben jóváhagyott előirányzatok átcsopoľtosításáľĺĎl
negyedévente, de legkésőbb 2017, december 31.ig a kiiltségvetés előĺľányzataĺnak
átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testĺiletnek.
3.l a pénzkezelésĹéľtékkezelési szabáiyzatban foglaltak betaľtásával a kiadások
készpénzben tiirténő telj esítésének eseteĺt az aláhbiakban határ ouza meg..

a) készlet és tárgyĺ eszkiiz beszeľzése,
b) kĺkĺildetés, reprezentációso vendéglátásľa kiadásot
c) kĺsösszegű szo|gź'Jrtatálsĺ kĺadások'
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok
e) nem rendszeľes és külső személyi juttatások.

4.l felhatalmazza az elntĺktit a jogszabályĺ hatáľĺdő betaľtásáva| az elemĺ ktiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatáľozott kiiltségvetés kiemelt e|őirányzatainak és
összegének megtaľtása mellett.
5.l a hatálrozat elfogadásával eryidejíĺleg a 2017. évi átmeneti gazdáikodásľól szĺólĺí
határ ozat hatáily át veszti.
6.l n 2016. évi pénzmaradvány elfogadásáĺg' a pénzmaľadvány felhasználásának
iővőthagyátsáĺg a 2017. évi eľedetĺ kiiltségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaľadvány
teľhére kiitelezettségvállalásról a képviselő.testtilet diint.
7.t tudomásul veszĺ az onkoľmányzatot érĺntően a Józsefvárosi Onkoľmányzat
250l2016.(Xil.01.) szĺĺmú határozatźlval elfogadott}0Ĺ7, évi.ellenőľzési tervét.

23



Felelős: Bozonasz Irĺnĺ elnök
Határidő: folyamatos,5. pont 2017. máľcĺus 07.,7.pont2017. áprilĺs 3-0.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Pénzügyĺ Ü
Iroda

Budapest, 2017 . janun 27 .

6pĘąą

ElóľnnĺnSzľŐ: BoZoNAsZ IRINI ELNOK J
oľronnĺÁlwzĺ'ľ
LBÍnľĺ,: Mor,ľÁn Aľr,łr-ľÉ PÉľzticyl ÜcyoszľÁLY KolTsÉcvnľÉsI És ľÉľzÜcyr
FELÜGYELETI IRoDA vuzĺ.To HELYETTEsE, PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉľ{YEL'
IcłzolÁs: \ę\

Jocr roľľľo"\"' ,./{ /7 ź / '
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.Tózsefvárosí Görog onko::nányzat
Autoö toíKr|orl E)t}'ąvrov tou ľtó(eęcpoq Bouöanéotąg

ELoTERJESZTÉS
Romiosyni Kĺíľus

Eőteť esztő : Bozonasz kini (íľásbe1i előterj esztés)
Józsefuaľosi Gördg onkoľmanyzat Képviselő-tęstületéĺek}Ol7.januláľ 30. napjĺín

1. nyilvános rendkívüli ülés 11.) napirendi pontja

Ti saelt Képvi selő-testiilet !

A Romiosyni kórus kulturális rendezvényeinken a múltban ľendszeresen feltépett és a j<lvőben
is számítunk szereplésiikre. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kórus munkájĺít, mfüĺjdését,
konkľét céljainak megvalósítását továbbra is segíteni kívránjuk azzal,hogy Józsefuáľosi Görög
onkormanyzat az irodahelyiségét (1082 Budapest' väiaanunyaa u. vb) hetente egý
alkalommď ingyenesen biztosítja próbáinak helyszínéül, a zenei archívumát hasznźůhatja,
valamint kottáit, CD.t és DVD-t biztositja és esetleges vásárlásiíhoz !0,0 e ft összeghatrĺrig
hozzájaruhnk.

Fentieke tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A JózsefváľosÍ Gtiľög onkoľmányzat Képvĺselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az elmúIt évekhez hasonlĺían a Romiosyni Kóľus részére a JónseÍválľosi Gtirög

Onkoľmányzat ĺrodahelyĺségét 1ľp., vrrr. Vajdahunyad u. 1/b) hetente egy
alkalommal ingyen biztosítja prĺóbáinak helyszínéül, továbbá hoz'zájáru|,hogĺ az
önkormányzat zenei aľchívumát használja, valamint kottáinak és szövegeinek a
fénymásolását biztosítj a.

2. 2017. évre CD, DvD és a kották vásáľlásához 10.0 e ozzájáru|,
melynek foľľása a 2017. évi központi költségvetési
dologi előirányzat.

ľ,.elelős: Bozonasz Iľinĺ elntik
Hatáľidő: 2017. decembeľ 31.

Budapest, 2017. januar 27.

a

Bozonasz Iľĺnĺ elniik

- \YJ,.\'

€ľ

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI E
oľxoRnĺÁITYZAT)
lpÍRr,t: ľÉnĺnľrr EDINA ÜcyĺľľÉZot\* l l łpnľzticyr FEDEZETET IGÉN.YEL/NEM IGÉI\-YEL,IGAZoĺĺs,//ĺntĺl,lllĺilyľ łLłlL
JOGI KoNTROLL: ĺ7ĺĺ 7,luz ?
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Autoö to írr1oą
.rózsefvárosi Görög onkoraányzat
EJtJ\{vrov tou ľ ró(egapog Bouöanéotr1g

ELoTERJESZTÉS
BKK béľlet

Előteť esző : Bozonasz kini (írásbeli előteľj esztés)
Józsefuiáľosi Göľög onkoľmanyzat Képviselő-testületének2}|7.január 30. napjĺán

1. nyilvanos rendkívüli ülés 12.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet !

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testĹiletnek, hogy Argkász Mríľia képviselő ľészére BKK
bérlet természetbeni juttatást állapítsunk meg 10.500,Jfóĺhő összeghatiĺľig20|7. május 1-től
2017. đecember 31-ig. Ennek összege melynek összege 84 e Ft és annak jĺírulékai 37,0 ęFt
SZJA 15,0 e Ft és 22,0 e Ft EHo, melyre a Józsefuaľosi Göľög onkoľmrĺnyzat e|őzetes
kĺitelezettséget vállal a 20|7, évi működési ktizponti kĺiltségvetési támogatásanak terhére. A
szźtm|ateljesítője a Jőzsefvárosi Gĺiľög onkoľmanyzat,Iĺťlzetése péĺutáľbő| száłrla ellenében
történik.

Fentiekľe tekintettel kéľem ahatźrozati iavaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefváľosĺ Giiľiig onkoľmányzat Képviselő.testülete úry diint, hogy
l." Aľgiľász Máľĺa képviselő részére BKK béľlet teľmészetbenĺ juttatást állapít meg

10.500'./főlhó iisszeghatáľig 2017. május l-től 2017. decembeľ 31-ig' melynek
tisszege 84 e F't és annak járulékai 37,0 e F.t(SZJA 15,0 e Ft és 22,0 e Ft EHo).

2. foľľása 2017. évĺ ktizponti ktiltségvetés mĺiktidési támogatása, kiadás fedezete a
személyĺ juttatás és a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hor'zájá.ľaliási adó
előirányzata.

Felelős: Bozonasz Iľĺni elniik
Határĺdő: 2017. december 31.

Budapest, 2017. januar 27.

1:!'''."^-'á

:i:'..:.yzď
ńll'.t{

: BOZONASZ IRINI ELNOK (JOZSEFV
oľronnĺÁľ\IYZAT)
lnÍRľa.: NEMETH EDINA Ücyrľľn,ZoW l, ! , t
ľnľzÜcyĺ F.EDEZETET IGEII.YEL/NEM IGEI\-YEL, IG 

^Zoĺ,Ás:,{,łĺlaÜwľJOGIKoNTROLL: á4m
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Józsefváľosi Göľiig Onkoľmányzat
Aotoôrcíxr1oq E}.}'r[vĺov torl ľró(eĺpapoq BooôaĺéotĘg

ELoTERJESZTÉS
T elefonktilts égek m eghatáľ ozása

Előteťesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterj esztés)
Józsefuaĺosi Görög onkoľmányzat Képviselő-testtiletének}}|T.januaĺ 30. napjan

1. nyilvrĺnos rendkívĹili testületi ülés 13.) napirendi pontja

Tisztelt Képvi selő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Józsefuaľosi Gĺirĺig Önkoľmĺányzat
iigyeinek intézésének céljából a telefonkciltségek meghatźlrozásźna hozott keretösszegek
megtaľtásával kérem, hogy a költségeket 20|7 .januráľ 01. napjátóI _ 20|7. április 30. napjĺáig

i smételten szav azn,lk meg.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatfuozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízsefoáľosi Göľtig Onkoľmányzat Képvĺselő.testülete úgy dönt, hogy
1. Bozonasz Irini elniik ľészéľe, a JőnseÍválľosi Gtiľiig onkoľmányzat tulajdonát
képező sIM káľtya és mobiltelefon haszná|atát nemzetiségi ktizügyekzavartalan ellátása
céljából havi 7.000 Ft iisszeghatárig és kĺÍizetőt terhelő jáľulékáig 2017. május 01-től
2017. decembeľ 31.ig biztosítja. A mobiltelefonon tiiľténő beszéIgetések kĺfizetése
átutalással, számla ellenében töľténik. A kiiltségek viselője a Józsefuáľosi Giiriig
onkoľmányzat. Az e határozati pontban foglalt ktiltségkeľeten felülĺ tisszeget az elniik
kiiteles megtéľíteni az tinkoľm ányzatnak
2. Topalidisz Lász|ő elntik.helyettes és Aľgiľász Máľĺa nemzetiségi iinkoľmányzati
képvisető részére a Józsefvárosĺ Giiľiig Onkormányzat tulajdonátképező SIM kártya és

mobiltelefon használatát nemzetĺségi kiizüryek zavartalan ellátása céljából havi 7.000

Ft/fő iisszeghatáľĺg és annak WÍwetőt teľhelő jáľulékáĺg 20|7. május 01.től 2017.
đecember 31-ĺg biztosítja. A mobiltelefonon történő beszélgetések kĺ{zetése átutalással'
számla ellenében töľténik. A kiiltségek vĺselője a JőzseÍválľosi Göľiig onkoľmányzat. Äz
e hatärozatĺ pontban foglalt ktiltségkereten felülĺ tisszeget a képvĺselők kötelesek
megtéľíteni az iinkoľmányzatnak
3. forrása a 183,0 e ľ.t (168'0 e F't+ SZIA 6,0 e ľ,t + EIIO 9'0 e Ft) eľejéig a2017. évi
ktizponti ktiltségvetés műkiidésĺ támogatása, kiadás fedezete a dologĺ kiadás és a
munkaadĺót teľhelő j árulékok e|őir ányzata.

Felelős: Bozonasz lľini elntik
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Ilatáľidő: 2017. december 31.

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI E
oľxonľlÁNYZAT)
LEÍRTa: ľÉľrnľH EDINA Ücyrľľnző^-LI|IRTA:NEMETHEDINAUGYINTEZOY\- 1,, t tr
ľnľzÜcyr FEDEZETET IGEI\IYEL/NEM IGEI{YE L, IG 

^Zoy 
i3;; ft;Wľlu/ł W,

JOGIKONTROLL: e@. tl

Budapest, 2017. januar 27.
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ilózsefvárosi Gorög Önkornányzat
Autoötoíxqoą E)tJ\r1vcov tou ľró(e9qpog Bouöanéotąg

MEGHÍvó
a J őzsefváłľosi Gtiľtig onkoľmányzat Képvĺselő-testůilete

20Í7. január 30. (hétfő) 17z30 óľai kezdettel taľtandó
1. nyĺlvános ľendkívüli testületi üléséľe

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségĺ Onkoľmányzatokirodája

Napĺľend:

1. Együttműkiidési megállapodás fetütvizsgálata
Előterj esztő : Bozonas z kíru (írásbeli előterj esztés)

2. Az Embeľi Eľőfoľľások Minisztériuma által nyújtott}0l7. évi működésĺ
ktizponti kłiltségvetési támogatás tudomásul vétele

Előterj esaő : B ozonas z Iĺirĺ (íľásbeli előteľj esztés)
3. A települési önkoľmányzat által nyújtott20t7. évi támogatás tudomásul vótele

Előterj esztő : Bozonas z Iľiru (írásbeli előterj esztés)
4. Vagyonnyi|atkozat-téÚeli kötelezettség

Előteľj esztő : Bozonas z kilĺ (írásbeli előted esztés)
5. Emberi Eľőfoľľás Mĺnisztéľiumához benyrlijtott pá.ily ázatok

Előteľj esztő : Bozonas z Iľiru (íľásbeli előterj esztés)
6. Támogatáls beszámolójának elfogadása

Előterj esztő : Bozonasz Irini (íľásbeli előterj esztés)
7. 201'6. évi telepĺilési iinkormányzat által nyújtott mĺĺködési támogatás

visszafizetése
Előterjesztő: Bozonas z lĺini (íľásbeli előterjesztés)

8. 2016. évi műkiidósi kiizpontĺ ktiltségvetési támogatás vĺsszafizetése
Előteľj esztő : Bozonas z Iľiru (írásbeli előterj esztés)

9. 2016. évĺ települési łinkoľm ányzati pá.Jy ánati támogatás visszaÍizetése
Előterj esztő : Bozonas z kiru (írásbeli előterj esztés)

1 0. Józs efváľosi Gti rii g onkorm ány zat 2017 . évi kiiltségvetési j avaslata
Előterj esztő : Bozonas z Iĺiru (írásbeli előteľj esztés)

11. Romiosyni Kóľus
Előterjesztő : Bozonas z lľinl (írásbeli előterjesztés)

12. BKK béľletek
Előterj esztő : Bozonasz kini (írásbeli előterj esztés)

13. Telefon křiltségek meghatáľozása
Előterjesztő: Bozonasz lriru (írásbeli előterjesztés)

i

'ł Budapest, 20t7. januat 27.
é

lł
"Í
lł

Bozonasz kini
elnrik s.k.

Üdvĺjzlettel:
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l. Nolti*-ua-' po.-4
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|ľ.ą. ,U.,t.utrilĺ-alŁ

Együttműktidésĺ megállapodás

?Pely létrejött egyrészľől a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ
o n ko rm á ny zat (a továbbiakb an : helyi önko rmány zat)
székhely:
adőszám:
tötzsszám..

képviseli:

másľészről a
önkormányzat)
székhely:
miiködési hely:
ađőszám:
torzsszám:

1082 Buđapest, Baľoss v 63-67.
r573s715-2-42
7357Ĺs

statisztikai szám: |5735715-84II-32I-0t
bankszám|aszám: I0403387.00028570-00000000

dľ. Kocsis Máté polgáľmester

Józsefváľosĺ Giiriig Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16926185-l-42
679187

statisztikai szám: |6926t85-841 1-37I-01-
bankszámlaszźtm: |0403387 -00028599-00000005
képviseli: Bozonasz Irini elnĺjk

ktlzött (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi
CLXXX. tö'rvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezđésében foglalt felhatalmazás
a|apjźn, figyelemmel az á"IlarrlháztartásrőI szóló 20II. évi CXCV. töľvény (a
továbbiakban: Áht.), az áIlamhźztartásról szóló töľvény végrehajtásźrol szőIő 36812011.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és bęlső ellenőľzéséről szóló 370120|1.CXII.3l.) Koľm. renđelet (a
továbbiakban: Bkľ.), a Magyarország helyi önkormányzatairó| szóló 20lT. évi
CLXXXX. ttiľvény (a továbbiakban: Mtitv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|ított
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkoľmányzat je|en egyĹittműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormźnyzat tészére biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzati
miĺködés személyi és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos
végrehajtźtsi feladatok ellátásaľőI, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabá|yokból adódó

kötelezettségek teljesítését és a közĺisen megfogalmazott ĺemzetiségi közügyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok ľészletes szabályait
hatátozzőtkmeg.

2. A táľgyi évľe vonatkozőan a helyi ĺinkormźnyzat költségvetési helyzetének Íigyelembe
vétele mellett - önként vĺítlďt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatta| töÍténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében míĺkĺjdési
hozzájaru|ásként pénnlgyi támogatást biztosíthat, amelyről tĺĺmogatottat elszámolási, míg
tźtmogatőt ellenőrzési k<jtelezettség terheli. A helyi önkoľmĺĺnyzat álta| a nemzetiségi
önkoľmányzat részéte műkĺjdési hozzájáru|źsként nffitható ĺámogatási összegről
tamogatási szerződést kell kötni. A támogatas felhaszná|źsa soľán a nemzetiségi
önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szeľint köteles eljĺáľni.



a
J. A helyi önkoľmányzat áItal nffitott mfüödési hozzájáralás tekintetében Felek rogzítik,

hogy a nemzetiségi önkoľmźnyzat nemzetiségi kĺizügyeinek ellatasa céljából támogatást
ađhatkĺilsőszervezeteknek,intézményeknekazzal,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuarosi göľög nemzetiségi polgĺáľoknak részesülnitik kell a
tiĺmo gatott kĹil s ő szew á|ta| v é gzett tevékenysé g ereůrrérryeibő 1,

b. elszámolási és beszrímolási kötelezettség mind a tiímogatott külső szer:vezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi ĺĺnkoľmtányzatot terheli. A nemzetiségi
önkormĺínyzat elnöke köteles a kiilső szęw tészéről benyújtott _ a továbbadott
támogatás fe|hasznźiásaról szóló _ elsziĺmolási dokumentáciőt, valamint atámogatási
cél megvalósulásaľól szóló saját nyilatkozatát a benyrijtást kĺivető leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon beliil a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi Polglíľmesteľi
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzĹigyi feladatait el|tĺő szęrvęzęti egysége
(továbbiakban: pénzugyi felađatokat e||źtő szewezeti egység) tészére źiadĺĺ.

A helyi ĺinkoľmĺĺnyzat źital nyújtott mrĺktidési hozzájarúás tekintetében Felek rogzitik,
hogy a nemzetiségi önkormrínyzat elnĺjke k<iteles tźrgyévet kĺjvető janulár 31. napjáig
írásban beszámolni a mfüödési trímogatás felhasznrĺlásráľól. A Hivatal a pénnjgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keľesztĺil köteles a mfüödési tlĺmogatas
fę|haszná|ását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekéľni, valamint
jogosult az ęIszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat kötelező és önként vá||a|t
közfeladatainak e||átását szolgáló ľendezvények megtaľtását _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori kĺiltségvetésében elkülönített foľrásból
pályáztatás útján vagy egyedi kérelem a|apjźn, támogatási szerzodés kötése mellett
támo gathatj a, ame lyrő | a támo gatottat e|számo lási k<ite l e zettsé g teľhe li.

A nemzetiségi önkormrĺnyzat bevételeivel és kiadásaivď kapcsolatban a tewezési,
gazđźikodási' ellenőľzési, finanszírozási, adatszo|gáItatási és beszĺímolási feladatai
ellátrásaľól_ az elnök közremfüödésével _ a vonatkozó jogszabá|yokban, valamint a helyi
szabáIyozásokban, és utasításokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdá|kodás rendjét szabá|yoző belső szabáIyzataiban _ a
számviteli jogszabáIyok és az Avt., valamint a Bkľ. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabáIyzatokban. rcnđezi, amelyeket a jegyz(5 és a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke hagy
jővá.

A támogatások felhasznáLástxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőľzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkoľmányzat műkiidésének személyi és tárgyi feltételei,
mĺĺkiĺdéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

Felek fiĺgzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes haszná|atźtt. A nemzetiségi ĺinkoľmanyzatnak az irodai munka során
felmeriilt míĺködési költségeit a helyi ĺinkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhéľe _ viseli.

4.

5.

6.

7.

8.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺjnkormányzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|atĺa|, a helyiség infrastrukttrájával kapcsolatban felmertilő
ľezsiköltségeit, valamint karbantartźsi és fenntaľtási kĺiltségeit a helyi onkormányzat _
aHivata| kĺiltségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alábbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fütés díja, valarlint a víz-és csatornadĹj, a közös
költség, továbbá a szęmétszźi|ítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat működéséhez szĹikséges eszközök kaľbantaľtási díja,
az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel foglalkozó ngyiĺtézo áita1' igénybevett telefon
szo|gá|tatásának díja, kivéve a Í7emzetiségi ĺinkormányzat testületi tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas znalatábő| eredő költségeit.

3. A helyi önkormány zat aII.l.pontban foglďtak megvalósulása érdekében a Budapest VIII.
kerület, Vajdahunyad u. 1./b, szám (hĺsz.:35604lN3) a|attta|áIhatő 145,5 ÍÍŕ ďapteľĹiletrĺ
iľodahelyiséget ingyenesen a Jőzsefuźrosi Bolglíľ, Göľ<ig, Lengyel, ormény, Romiĺn,
Ruszin, Szlovák, Szerb, Ukľán, NémetNemzetiségi onkormányzatkozoshaszná|atbaadja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmanyzat
száłnźxa munkaallomás biztosított legyen. A fentiekben megjeltilt ingatlan tĺĺbb ľészből
ál1ó helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, kĺjzlekedőbőI, ga|ériából, mosdóbő| źlI|. Az
ingatlan akfrla|izźit forgalmi értékbecslése alapjrán az iĺgat|an foľgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Fr.
A nemzetiségi ĺlnkormtnyzat tudomásul veszi, hogy az iĺodahelyiség haszná|ata a
Józsefuiĺľosi oľmény és Ukľan Önkoľmanyzattal közĺisen történik. A nemzetiségi
önkormányzathaszná|ati jogĺínak gyakoľlásával a tdbbi iľodahelyiséghasznáIatźra jogosult
nemzetiségiĺ jnkoľmányzatokmunkájátnemakadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźlban a nemzetiségi önkormźnyzat részére kizárólagosan,
valamint a tĺibbi nemzetiségi ĺinkormányzalta| közös haszná|atba átađott táľgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapođás elváIaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkorményzat a lista szerinti eszkĺizöket és helyiséget kizźrő|ag
alapfeladatanak e||átásĺĺhoz szĹikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és

ésszerű gazđźůkodtts szabá|yai szerint, a jő gazda gondosságźxa| kclteles keze|ru, a
basznźiat jogát a helyi önkoľmányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok haszná|atijogát másra nem ľuháżlatja át. A helyi önkoľmanyzat ahaszněiatba
adott báľmely ingóságot . a lisüán történő átvezętés mellett . bĺáľmikor indoklás nélkĹil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlása soľán nem
v eszéIy eztetheti a nemzetiségi önkorm źny zat feladatellátasát.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmányzat hétkoznaponként reggel 8 órától 20 őráig
nemzetiségi ĺinkormĺányzati feladatellátástilloz hasznát|hatja. Az e pontban megjelĺilt
időrenden tul töľténő helyiséghasznźůatra előzetes írásbeli kérelem a|apjan a Hivatal
jegyzőjének írásbeli engedélye a|apjanvan mód. Azlrásbe|i kérelemben meg kelljelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség haszná|attól eltéľő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időpontu helyiséghasmźt|at állandó vagy eseti jelleggel
adható. Inđokolt kéľelemľe a helyiség eltérő hasnlá|ata á|Ianđőjelleggel is biztosÍthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghaszntiat indokoltságát a jelen egyiittmrĺködési
megállapodĺís feliilvizsgáIatával egyidejűleg meg kell vĺzsgźĺ|li, és amennyiben aľra a
továbbiakbanmźr nincs szĹikség, az engedélý vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľmźnyzatazingyenes helyiséghaszná|at jogźúmástanem ruhízľratjaéú.



5.

Az ingyenes hasznďatba adott iľodahelyiségen felújítást, źLtalakitást, bármilyenvěitoztatást
eszközĺjlni csak tulaj donosi dĺjntéssel lehet.

Felek rogzítik, hogy az ingyenesen hasznźt|atba adott irodahelyiséget magĺáncélú
Ilaszná|atra igénybe venni a nęmzetiségi önkoľmtnyzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkoľmĺányzat az e pontban foglaltaktól eltéľ' tlgy köteles a helyi
önkormányzat írásbeli feLsző|ításfua amagźncé|tĺhaszná|atot haladékÍalanul megsztintetni,
valamint e magźn célú hasznźůatből' eredő kĺiltségeket a helyi ĺinkoľmĺányzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznźiatba adott irodahelyiséget a ľendeltetésszerú haszná|attől eltérőn veszi igénybe,
vagy ań. a másik nemzetiségi önkoľmĺányzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyvahaszná|1a,
tĘy a helyi önkormźnyzat által ĺjnként vállalt feladatként a nemzetiségi önkoľmźnyzatok
tészére nyújtott nemzetiségi önkoľmányzatitźlmogatási ľendszerbőL|<lzźnhatő.
A nemzetiségi ĺinkoľményzatnak az źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
ĺinkoľmanyzatta| egyetemleges elszĺĺmolási, visszaszo|gá|tatási és káľtérítési kötelezettsége
ĺĺll fenn.

Az ingyenesen hasznźiatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmtnyzat
képviselője a Hivatal poľtájrán veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség
elhagyásakoľ. A nemzetiségi önkormźnyzatnem jogosult saját kulcs haszná|atźľa.

A helyi önkormányzat váIta\ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység)
vezetője felé benyrijtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormźnyzat
feladatellátása során jelentkező szfüséges mértékig - a Hivata| á|tala biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközĺik cseréjét, karbantartźtsát, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi ĺinkoľm źnyzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántartásáért a Hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szewezeti egység vezetője, mig
leltár szerinti hiánytalan á||apotáért a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke felel.

A helyi tinkormányzat a nemzetiségi önkoľmiínyzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pro gľamj ainak me gv a|ő sítźs źlho z
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez aHivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

kcizfeladatainak e|IáÍásělt nem akađźiyozza ideiglenesen, ingyenesen
ľendelkezésľe bocsáthatja, azza|'hogy az eľľe irányuló kérelmet legalább l5 nappal
a kéľt időpont előtt el kelljuttatni a Hivatal jegyzojéhez.

b) ahelyi önkoľmányzatva|amennyi kĺiltségvetési szeľvének, gazdaságí társaságainak
kĺizľemfüödését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
többletköltséggel nem jaľ.

A nemzetiségi ö'nkoľmányzat postaköltségét a helyi önkormányzat _ a Hivatal
költségvetésének terhére _ viseli.

A helyi ĺinkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs ľendszeľ
hasznźůaténakbiztosítását.továbbásziikséseseténtolmácsalka|mazását.

6.

7.

8.

9.



l0. A helyi önkoľmányzat az jelen megállapodásban meghatźrozott költségeket a Hivatal
ktiltségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi ĺjnkorményzatok mfüĺjdtetése
költségvetési címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az
Önkoľmányzat kciltségvetésében a Polgiíľmesteľi Hivatal és nemzetiségi önkoľmtny;zatok
ép iileteinek takaritása címen

1l.Felek rogzítik, hogy a helyi ĺinkotmźnyzat bíztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
műktĺdéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivata| jegyzőjéĺ keresztül a szervezési és
tigyviteli, törvényességi, pénzueyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat e|Iátő
szervezeti egységei látjĺĺk el.

12. A Hivatallaljogviszonyban ál1ó személy(ek) adminisztratív felađatai különösen:
a. a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az ĺjléseken, az

ülések j egyzőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormétnyzat elnökének, vagy tagsźlnak informźrciői a|apján írásbeli

előterjesztések, dĺintések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgáIatźnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal tĺirvényességi és pénzügyi feladatait e||źńő szeruezeti
egységei részéte,

d. a kormĺĺnyhivatal tĺlrvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyz(5 és a
nemzetiségi ĺinkormányzat elnĺike felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (p|. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postĺŁási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok eLlźúása,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elsziímolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnĺjkének felhata|mazása a|apjźn a Nemzeti
Jogszabá|ytźr Töľvényességi Felügyelet Íľásbeli Kapcsolattaľtás elektľonikus
ľendszeľ hasznźiata.

13. Felek rcgzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat iilésein - beleéľtve a zárt tilést is . a
jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbizásából és képviseletében résztvesz a nemzetiségi önkormányzat
testtileti tilésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést ész|e|.

III. A nemzęfi5{gi önkoľmányzat kiiltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkoľmáĺyzat költségvetésével és gazđźikodásáva| kapcsolatos
feladatokat aHivata| pénzíjgyi feladatokat e||źńő szervezeti egysége ĺatja e| az a|ábbiak
szerint:
a) a ktiltségvetésről, átmeneti gazdźikoďźtsról szóló határozat, a költségvetés teľvezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a ĺemzetiségi önkormĺĺnyzat kĺiltségvetési előirźnyzatok nyilvántartása, az éves

gazdáIkodás és döntések során amennyiben szfüséges a nemzetiségi ĺinkormźnyzat
fi gyelmének felhívása a kĺiltségvetés módosításta,
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c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos
feladatok e||átása,

d) a szőtmviteli szabályok szerint a szźlmviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szaL<ĺnai ellenőrzések el|źltźsa, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok
eL|átása,

e) kĺiltségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejííleg a kötelezettsé gvállalás
nyilvántartásba vétele, akotelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény kĺjzött
eltérés esetén annak je|zése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztźri vagy banki átutalással,
g) havi pénzforga|mi jelentések, méľlegjelentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabźiyban megadott hatfuiđi5 betartásával, a Magyat Allamkincstáľhoz
tclrténő b enyúj tás ával kapc solato s fel adato k ę||átása,

h) a zźrszźtmadźs szźlmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok eL|átása (bankszámla-
szerződés módosítása, vá|tozások bej elentése),

j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
k) támogatásonként (központi kĺiltségvetésből, települési önkormányzattól,

páIyázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozott dĺjntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozatalában, támogatások
elszámolásában,

1) támogatások felhasználásának pérungyi elszámolásźůloz segítségnyújtás (szźmiźk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m) p énzĹigyi, szĺĺmv it e|i szab á|y zatok aktua|izźiźs a,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zárszźmadás honlapra

töľténő feltétele éľdekében intézkedés.

Iv. A nemzetĺs é gĺ önko ľm ány zat kiilts é gvetés e

A jegyző a pénzugyi feladatokat eIIćtő szetvezetí egység tftján az áI|anháztutásrő|
szóló jogszabźiyok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési törvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormĺányzat elnĺikének kĺizremúkĺjdése és
adatszolgá|tatása a|apján hatĺáridőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmanyzatko|tségvetési
hatźrozatźnaktervezďét, amelyet megküld a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat elnökének.

A nemzetiségi önkotmányzat a kĺiltségvetését önállóan, költségvetési határozatban
á||apítja meg. A nemzetiségi önkoľmĺínyzat költségvetési hatáľozatának az irányadő
jogszabá|yban meghatározott szerkezet, tartalom szeľint kell tarta|maznia az
e|őirányzatokat.

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat költségvetésihatátozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól sző|ő hatźnozatát az elnök - annak elfogadását kĺĺvető három
munkanapon belül _ írásban megktildi a pénzugyi feladatokat ellátő szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési
e|oirźnyzatainak vá|toztatźsfua hényuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat e||éúő
szetv ezeti egysé g közľeműkĺidésével ké szíti elő.



5.

6.

7.

Az e|őirźnyzatok módosításárőI a nemzetiségi önkormźnyzat képviselő-testülete
költségvetési határozatát módosító . hatátozattaI dĺjnt' E határozat egy pé|đányát,
valamint az e|őirźnyzat-módosítás részletezését (az e|őirényzat-nyilvántaľtáson töľténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi tinkorményzat elntike a döntést kĺivető 3 napon belül
juttatja e| apénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi tinkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozata tĺirvényességéért, bevételi és kiadási eloirźnyzatainak megá||apításáért és
teljesítéséért,továbbákötelezettségvá||alásaiértéstartozásaiértnemfelelős.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdá|kodás biaonságáért a testiilet, a szabáIyszenĺségéért
az elnök felel.

v. A n emzetiségi önko rm ányzat költségvetésének végľehaj tása

Felek rögzitík, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat onźĺ||őan đĺĺnt saját költségvetési
előirźnyzatainak felhasznä|źtsáról. A nemzetiségi <inkoľményzat költségvetési, pénzügyi
gazdá|koďásának végrehajtása során a pénzĹigyi feladatokat ellátó szewezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat foruásai teľhére
készpénz, valamint átutalás fotmájában teljesíti a költségvetésében meghatźtrozoÍt
e|őirźnyzatok,illetveanemzetiségiönkoľmźnyzatihatźtrozatokalapjźn.

A jegyző a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egységen keľeszttil |átja e| - a
nemzetiségi ĺinkormanyzat e|nokének közľeműköđése és informaciői a|apjźn - a
nemzetiségi önkormányzat oĺá|lő fizetési szétmla nyitásával, tĺirzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskĺinyvi nyilvántartásban sztikséges módosításával, az aďőszám
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében az
aďőszám igénylése, valamint a tĺiľzskönyvi nyilvántartásban szĺikséges módosítások
źúvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A nemzetiségi ĺinkoľmźlnyzat önálló
fi zeté si szám|źx a| ľendelkezik.

A nemzetiségi önkormźnyzat az źů|amháztartási információs rendszeľhez a Magyar
Allamkincstáľon keresztül a pénzügyi feladatokat ellátó szervezęti egység
kĺĺzremfü ö dé s ével az a|ábbiak szeri nt kap c s o l ó dik :

a. Információszo|gá|tatźlssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az áI|arĺháztartźs infoľmációs rendszere
számáta.

b. Iđőkt'zi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péluforgalmával összefüggésben eleget tesz az źil'amhźnÍartásí infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gáItatź.si kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a kciltségvetése
végľehajtásával összefiiggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
ađataitazáI|anhźztaľtásiinfoľmációsrenđszerszźlmźlra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezęttséggel: költségvetésének
végľehajtásával, gazdá|kođásával ĺjsszefüggésben eleget tesz az á|Iamhaztartási
infoľmáció s rendszere felé irányuló adatszol gźitatási kötelezettségének.

1.

)

J.
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1.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatźrozatźnak elkészítésééľt, vďamint
az e|fogadást követő adatszolgáItatások haüíľidőben töľténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzi3jén keresztül apénzigyí feladatokat el|átő szervezeti egység a felelős.

vI. A nemzetis é gi tinko ľm ány zatok gazdá|ko dásával kap cs olato s b eszám o lás i
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkorményzat gazdálkođásának
éves alakulásáról a zárszámadás keretében szźmol be. A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat
gazdáIkođásának éves alakulásáról sző|ő zátszttmadási e|őterjesztést és a hatźľozat
tenezetét a jegyzőn keresztül a pénzügyi feladatokat ęIIátő szeľvezęti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkoľmányzat e|noke a képviselő.testület elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testiilęt elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjźighatáIyba lépjen.

2. A ĺemzetiségi ĺinkormányzat az éves kĺiltségvetési beszámoló aLapjáĺ évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zźrszélmadásihatározattal dĺjnt.

vII. A nemzetiségi önkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatásktiľök

1. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvéilalásaival kapcsolatos részletes
hatásktjľ<jket és az ellenjegyzési, érvényesítési, utalviínyozási, szakmai
teljesítésigazolćsi felađatokat, továbbá a felelősĺik konkĺét kijelölését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szervezeti és Mfüödési Szabáůyzatźnak mellékletét képezo, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzo által kiadott közös utasítás
renđezi.

2. A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat fizetési szźtĺrlJátkizźrőIag a helyi önkormányzat szźtmLáit

v ezetó pénzintézetnél nyithat, vezethet.

A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat gazdalkođásával és pénze|Iátásával kapcsolatos minden
péĺufotga|mát a nemzetiségi ĺinkormanyzat fortźsai terhéľe a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat
fizeté si száľľĺźĄán bonyo lítj a.

A helyi ĺinkormanyzat á|ta| adott tiímogatás folyósítása a helyi tinkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat közötti szeľződésben foglaltak szerint történik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat műkĺjdési és működéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasználódó eszközĺjk, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmanyzat a he|yi önkormányzat
áIta| folyósított támogatást külső szerveknek (pl.: társadalmi szeľvezetek,
a|apítvźnyok, természetes személyek tészéte, stb.) nyújtoti pélueszköz átadźs cé|jára
hasznźůjafel, a nemzetiségi cinkoľmányzat köteles akozpéluekből nyijtott támogatások
ćLt|áthatőságźről sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatályos önkoľmányzati
költségvetési ľendelet szerint eljárni. A nemzetiségi ĺĺnkormźnyzat a támogatott cél
megvalósulásáľól szóló elszámolás elfogadásáról a pénzugyi feladatokat e||átő

szętv ęzęti e gy s é get írásb an ktitel e s táj ékoztatni.

4.
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A központi költségvetési támogatásilpáIyázati igény benyújtására, ľészvételre a
nemzetiségi önkoľmźnyzatjogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkorměnyzat és a
Hivatal felelősséget nem vállal.

A hetyi önkormányzat köteles a nemzetiségi cinkoľmĺány zat tészére elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi <inkormányzat
eleget tehessen az információs ĺjnrendelkezési jogľól és az infoľmźrciőszabadságról szóló
20II. évi CXII. törvényben foglalt kozzététe|i kĺitelezettségének. Jelen pontban
meghatérozott feladat e||átásáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatérozott ngyintéző
ađatszoIgźĺItatása a|apjźn _ aHívata| szervezési felađatait ellátó szervezeti egység vezetóje
a felelős, me|y az adatvédelméľől és adatbizonságźrőI, valamint a közérdekú adatok
megismeľéséľe iranyuló igények teljesítésének ľendjéľőL sző|ő jegyzoi rendelkezései
szeľint iranyadók alapjarl jar e1'.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormiĺnyzat
rendelkezésére álló önkoľmiĺnyzati forrásból biztosított előirányzatok felhasznźiźsáta,
az e|őfuányzatok teľhéľe kĺitelezettségek vállalásźlra naptári éven belül a nemzetiségi
önkormányzati vźůasztások időpontjához igazítottan, időaľányos ütemezés szerint
kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgáltatás során közö|t adatok va|ődiságáért, a
sziímviteli szabályokkal és statisztikai renđszerrel va|ő tartalmi egyezőségé&t a
Hivatal jegyzójén keľesztiil az adatszolgáltatási feladatokat eIIátő szetvezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke együttesen felel.

VIII. osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi el|enjegyző
nąyanazongazđasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az éľvényesítő vgyaľ.c;zon gazdaságí esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségval|a|ásra,uta|ványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvá||a|ási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, lta|vźnyozási és teljesítés
igazo|ásěra iľrĺnyuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, akí eń a tevékenységét a
Polgáľi Tĺirvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. töľvény szerinti kĺjzeli hozzátaftozőja vagy
maga javźra Iátná e|. A pénzügyi felađatokat ellátó szervezeti egység vezetoje a
kĺĺte1ezettségvá||alásra, péĺlzíjgyi ellenjegyzésľe, teljesítés igazolźlsaľa, éľvényesítésre,
úa|ványozásra jogosult személyekľől és aláírás-minüájukľól belső szabályzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvlĺntaĺtást vezet.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi önkoľmźlĺyzat belső kontrollľendszerének kiďakít.ísrĺnál figyelembe kell
venni a Bkľ. e|őírásaít, továbbá az áIlamhártafiáséľt felelős miniszter á|ta| kizzétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszer kialakításáért a jegyzo a
felelős, a nemzetiségi önkormźnyzat elncikének észrevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

2.
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A Hivatal integrált kockiízatkezelési és a szervezeti lntegntźtst séľtő események kezelési
felelőse binosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat kockĺízatkeze|ését, a szervezeti integľiĺĺst
sértő események lefolytatását a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal gazdaságĺ szewezetének a vezetoje a nemzetiségi ĺinkormrĺnyzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi ĺlnkoľmźnyzat belső ellenőrzését a Hivata| belső ellenőtzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljáľási ľendet a Bkľ. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készített belső ellenőrzési kézikönyv szabáIyozza.

5. A nemzetiségi önkoľmáĺyzatra vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a jegyzőhagyja jővá,
mely beéptil a helyi önkoľmányzat éves ellenőrzési tervébe. A jegyző a jóvríhagyott
ellenőrzési tervet megküldi a nemzetiségi önkoľmźnyzat elncikének a jőválhagyásta
vonatkozó jogszabáIyi hataľidőt követően 5 napon beliil.

6. A nemzetiségi <inkormźnyzatra vonatkoző éves ellenőrzési jelentést a jegyzi5 hagyja jővá,,

mely beépiil a helyi önkoľmányzat éves jelentésébe. A jegyző a jővźů:rlgyott éves
ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a nemzetiségi <inkormźnyzat elnökének a
jőváhagyźtsra vonatkoző jogszabáIyi hatlĺridőt kĺjvetően 5 napon belül.

7. A nemzetiségi önkormźnyzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzi az e|noktĘékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak aláfuása napján |ép hatá|yba és hatéltozat|an időľe szól.
Ezze| egyidejtĺleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi ĺlnkoľmányzat közĺjtt jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttmrĺkĺidési megállapodás, valamint
helyiséghasznáIati és fenntaľtatási szerződés a közös feliilvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként _ j elen megállapodás hatályba lépéséve I _ hatá|y át veszti.

2. Felek rilgzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműködési
megállapodást 20|7. febľuár 28. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat á|tal _ önként vállalt feladatként _
biztosított támogatásban nem részesül.

3. A helyi tĺnkoľmányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségi
önkoľmány zat mukódé si feltétel eit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľülő egyéb
feladatmegvalósítások soľán a vonatkoző jogszabá|yi e|őírźlsok figyelembevételével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente
legkésőbb januźr 3 1-ig, általános vagy időkö zi vá|asztás esetén az a|aku|ő ülést kĺjvető
harminc napon belül felülvizsgáIják, és sziikség esetén azt módosítják.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabźt|yozoÍt kérdésekbeĺ az ÁJú.,
Avľ., Bkľ., Mötv., Nekt. ľendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódľő| és az

2.
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esélyegyenlőség e|őmozđítélsáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
v o natkozó j o gszab áIyo k rend elk ezé s ei az ir źny adő ak,

7. Jelen megállapođást, amely 1l oldalon 6 eredeti példányban magyaľ nyelven készült,
Felek elolvasás és éľtelmezés utáĺ, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j ó vĺĺhagyó |ag a|áírták.

Melléklet: HasznáIatba adott tátgyi és technikai eszközĺjk listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺĺĺosi Gĺirĺig Önkoľmĺányzat
Józsefuaľosi onkoľmanyzat képviseli:

képviseli: Bozonasz Irini
dľ. Kocsis Máté elnök
polgĺĺrmesteľ

Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem

Dátum: Budapest, 2017.

Pĺáľis Gyuláné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada-Rimrĺn Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészrĺr Erika
aljegyzo
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Bp. Fgv' Vll|.ker. Jozsefvárosi tnkormänyzat ô A

Budapest, 1082 o' l '

Cikkszám Megnevezés Gyáľiszám

Könyvelés éve: 2016

KészIet

FeI haszná|ói Ie|tári ľész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 120.120

Raktárkód Fe|haszná|ó
I 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT||VD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen. 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH|PE 1DB

1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lĺde 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 28'9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) 1DB

1 31 28-9-091 93 Számĺtogép Comód office|V/1397/08/C |vl1397lo8lc
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,1 DB

Osszesen 1 31 28-9-091 93 Sz á m ĺti gé p Co m ód off i ce I V/l 3 97/0 8/C 1DB

13138-2-02002 ĺroasztal
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Osszesen: 1 31 38-2-02002 ĺroasztal 8DB

1 31 38-2-02003 GépĺróasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02003 Gépĺriasztal 1DB

13138-2-02004 Asztaĺ vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,I DB

Osszesen 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes lDB
1 31 3B-2-02005 AsztaItárgyaló

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DB
Osszesen.' 1 s1 38-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13138-2-02007 Ál|vány, polc
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen 1 31 38-2-02007 Átlvány, potc 2DB

13138-2-02010 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB

tsszeselr 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13'i38-2-02013 Á|loĺogas
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

Osszeseł 1 s1 38-2-0201 3 Allifogas 4DB

13138-2-02017 Forgiszék
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB

Osszesen. 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

tsszesen 1 31 38-2-02031 Reprodukc' képek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 4DB

Ôsszesen 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Verzió: 2017.1.1 .1

2017.01.31 9:31:52
1 .oldal



uo. .ou. V|||.keĺ. Jozsefvárosi tnkormányzat o' o.1.
Budapest, l082 FeI haszná|ói IeItáľi ľész|etező

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód FeIhasználó

Könyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Gváriszám KészIet
13138-2-02035 Szekrény aIacsony zárható 1 po|cos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 'I DB

Osszeserr 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi álló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsĺ álló 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 28 DB

Osszeselr: 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1 31 3B-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen: 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-felsó 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Osszesen: 1 31 38-2-02071 Számĺtogépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB
13138-2-02078 HŰtőszekrény

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02078 Hutőszekrény 1DB

13138-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos aĺacsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Ôsszesen 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony zUĎ

13138-2-02159 AsztaIi |ámpa

120 Nemzetiségi Önkormányzatok I LJIJ

Osszesen. 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa lUĎ

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

tsszesen 1 s1 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony 1DB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02246 Boyĺer 50l-80 L-Es 1DB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsoves
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Osszeserr l J l Ja-z-Ulzcö Lámpa koľfénycsoves 1DB

Program: Raktár/Kész|el
Készítő: olahe
ý erzió.. 2017 '1 .1 '1

2017 ,01.31 9:31:52
2 .oldal
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Bp Föv. Vl||'ker.'Józsefvárosi onkormányzat a .|Budapest',lOB2 ö..l' Fe|haszná!ói |eltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 120

Könyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Kész|et
13138-2-02363 uĺ;toszekrénv Zanussi

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DBi.. osszesen; 131 38-2-02363 Hútószekrénv Zanussi luĎ
13138-2-02408 fempotc100X18SX4O cm

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
osszesen: 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 szekrénv 10 aitis íakkos
120 Nemzetiségitnkormányzatok 1DB

osszesen'. 1 31 38-2-02442 Szekrény 1 0 ajtós fakkos lDB
lJ lJÖ-lUc/5 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
osszesen.. 13138-20575 Szekrény 2 ajtis 2DB

13138-3-03165 Mĺkrohu||ámú sÜtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

osszesen; 13138-3-03165 Mikrohutlámú sütő 1DB
13138-3-03,ĺ68 Mikrohu||ámú sütő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
osszesen.' 131 38-3-03168 Mikrohuttámú sütő 1DB

13138-5-05003 rLiggöny ny|on
120 Nemzetiségi onkormányzatok 5DB

osszesen'' 131 38-5-05003 Függony nylon 5DB
13,l38-5-05009 Zász|o

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB
osszesen: 13138-5-05009 Zászló 3DB

13138-5-05064 Zász|i
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

osszesen: 13138-5-05064 Zászĺo 1DB
13138-7-07029 ruggönytartó rÚd

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
osszeserl: 131 38-7-07029 Fljggonytaĺto rúd lDB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

' Osszesen'. 1 3138-7-07037 Pénzkazetta lDB
13138-7-07059 Fali táb|a

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
osszesen; 131 38-7-07059 Fati tábla ZUD

,13138-7-07098 
Poro|tó kész.

120 NemzetiségiÖnkormányzatok zUÉ
tsszesen.. 13138-7-07098 Porolto kész 2DB

13138-8-08035 Spĺrá|ozogép
120 Nemzetiségi onkormányzatok íntr

osszesen.. 13138-8-08035 Spirálozigép 1DB

Program: Raktár/Kész|et 2017.01'31 9:31|52
Készitő: o|ahe 3 .oldal
V erzio: 2017 .1 .1 .1



Bo F,ov. V||l.ker. Jozsefvárosi Önkormányzat 
8.1.

Budapest,10B2

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám

Konvve|és éve: 2016

KészIet

FeIhasználói leItári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná|ó
1 31 38-8-08072 Számo|ogép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen: 1 31 38-8-08072 Számológép SHÁRP 2607šHARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD Iró Lo 41638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszeselr. 1 31 38-8-08277 DVD ĺro Lq 41638 oEM 1DB

1 31 38-B-08282 Papĺrvágógép
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép 1DB
'13138-8-08295 Iratmegsemmisíto

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 s8-8-08295 lratmegsemmisĺtő lDB

13,ĺ38-8-08299 Telefax
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

P rogram : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Verzió: 2017 .1.1 .1

2017.01 ,31 9:31:52
4 .oldal



Bp' Fóv. VIII.ker' Jozsefuárosi onkormálryzat
Budapest,10B2

000190-111932 Telefondíj szám|á|Ó(insta||á|ássa|)

000680-1311922 Tárgya|Óasztal fekete 2 db

001180-1311912 NyomtatÓ HP U 1100

002008-131i922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

()sszesen: 5 db

Beá||ított szĹjrési fe|téte|ek:

Minden nem tcirolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi tnkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évö eszkozok

1119

13139

T3I29

13 139

13r29

Tárgyi eszkłizłik Iistája tartozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

120

r20

120

120

120

Nemzetĺsé9i tnkormányzatok

Nemzetiségi onkornrányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Program : CT- EcoSTAT Tá ľgyi eszkłi z 20 L7 .t'.1'.5
Készító: o|áh Éva

2004.1 1.10

2000.12.1s rv/60s/00

f004.04.2r

2010.06.24

Gyártási /
he|yľajzi szám

Bruttő éľték

s

Konvve|és éve: 2016.'

96 250

22 699

r44 2f0

391 375

4f9 r25

Értékcsĺikkenés Nettőérték

1 083 669

96 250

f2 699

r44 220

391 375

4f9 r25

1 083 669

0

0

0

0

0

2017.01,31 09:33:49
lofl



Bp. Főv. V|||'ker. Jozsefvárosi onkormányzat

Budapest, .1082 8.1. Fe|használói |e|táľi rész|etező

Gyáriszám

Könyve|és éve: 2016

Készlet

Cikkszám: .

FeIhaszná|ó: 059 - 059

Raktárkód Fe|haszná|óCikkszám Megnevezés

13118-07379 Memóriakáńva 8 GB
Görög tnkormányzat 1DB

1DB
Osszesen: 1 31 1 8-07379 Memiriakártya 8 GB

13118-7-07311 Mobiltelefon Nokia 6300(+bluetooth adapt'
o59 Görog tnkormányza| 1DB

13118-7-07311 Mobittelefon Nokia 6300(+bluetooth adapter) 1DB
Osszesen:

1 31 2B-9-09589 Nyomtató Canon
Gorog tnkormányzat 1DB

1DB
Osszesen: 1 31 28-9-09589 Nyomtató Canon

P rog ram : Raktár/Kész|el
Készitő: oĺahe
Y eĺzió: 2017 '1 '1 .1

2017 .01.30 9:?5:31

1 .oldal
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?Fely létrejött egyrészró| a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat (a továbbiakban: Támogató)
székhely:
adőszźlm:
totzsszétm.,

adőszźm:
torzsszám..

statisztikai szźtm: |5735715-84I|-32|-0T
bankszámlaszám: |0403387.00028570-00000000
képvise1i: dr. Kocsis l;ľĺ4.źfté po|gármester

másrészről a Józsefvárosi Giiľiig Onkoľmányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross tt. 63-67.
mrĺköđési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad l.Ilb

1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
157357t5-2-42
735715

16926r8s-r-42
679187

statisztikai szém: |6926185-841l-37I-0I
bankszámlaszám: 10403387-00028599-00000005
képviseli: Bozonasz Irini elnök

együttesen a Felek kĺĺzött az a|a|írott napon és helyen, az a|źbbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, kiiľiilményeĺ

A Tĺĺmogató a Tźmogatottnak a Képviselő-testület 26212016.6II.20.) szźĺrń hatfuozata
a|apjtn vissza nem téľítendő bruttó 211.000,- Ft, azazkettőszźztizenegyezer forint ĺisszegÍĺ
működési tĺĺmogatást nyuj t.

2. Aszerződés táľgya
A Tĺĺmogatott az 1. pontban meghatfuozott tamogatást lr.lzźrő|ag nemzetiségi közügyeinek
zavarta|an ellátásanak biztosítása céljából' e közfeladata teljesítése sorián felmeľülő mrĺködési
és működéshez kapcsolódőberuhźuási (éven tul elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése)

költségeire foľdÍthatj a.

3. A támogatás foľmája, łĺsszege, foľľása
3"1. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefurĺľosi onkormányzat2017. évi költségvetésről
sző|ő 36/2016. (XII.LI.) ĺĺnkormźnyzati ľendelet szerint, Támogató a2017. évre biztosított
összesen bruttó 211.000'- Ft, azaz kettoszźztizenegyezer forint <lsszegíi tłĺmogatast jelen

szerzódés aluráséúőL szźlmított 10 napon belül utalja źt aTámogatott 10403387-00028599-
00000005 szźtmt szźmlájaru. Amennyiben az együttrnfüödési megállapodás mindkét fél
részérő| 20|7. februĺáľ 28-ig nem kerĹil aláírásľą abban az esetben ktiteles az źfiltalt
tamogatási összeget l 0 munkanapon belül visszautalni.

3.2. A tĺámogatás fomlája: vissza nem téľítendő tamogatas.

3.3. A tamogatás forľása: a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuiírosi onkormźnyzat
20t7 . évi kĺĺltségvetése a 26212016. CXII.2O.) képviselő-testiileti hatfuozat a1apjźn, a 1 1105-ös
cím műkĺjdési célú tiímosatás éi|amháztaÍtáson belülre e|őirźnvzatantalálhatő.



3.4. Kormźnyzati funkció: 011140 országos és hetyr nemzetiségi ĺinkoľmanyzatok
igazgatási tevékenysé ge.

3.5. Trímogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatarozott támogatĺsi összeg a
rendelkezésére á1l.

4. A tálmogatás folyósítása
4.1. A Tlámogató atźtmogatást pénzintézeti źLtvta\źLssal teljesíti aTźlmogatott jelen szerzóđés

3.1. pontjában megadott bankszámlájara egy ĺisszegben a jelen szerzódés mindkét fél
rĺltal töľténő aláításátíI számitott 10 napon belül.

5. A támogatás felhasznáIásának szabályai
5.1. Támogatott a műkĺjdési támogatást kizaľólag a jelen szerzódésben meghatźrozotĺ 2.

pontbanmeghatározottcélrahaszná|hatjaf eI.

5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott mfüödési támogaüíst Támogatott tovább
adhatja az 1. pontban meghatĺáľozott feladatęllátással ĺisszefüggésben kiilső
szeľvezetekn ek, ĺntézményeknek azza|,
. hogY ebben az esetben is józsefuaľosi gör<ig nemzetiségú polgaľoknak kell

ľészesÍilniiik a támogatott külső szerv áItaIvégzett tevékenység eľedményeiből,
. hoBY elszámolási és beszámolási ktĺtelezettség mind a tźlmogatott külső

szervezeteket, intézményeket, mind a Tlĺmogatottat terheli. A Tĺĺmogatott
köteles a külső szerv részérőI benyújtott a továbbadott támogatás
felhasználasarő|' sző|ő _ elsziímolási dokumentáciőt, valamint a tźtmogatźlsi cél
megvalósulásĺáľól szóló saját nyilatkozatát a benffitást követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Tlámogató részéte átaďn.

5.3. A trímogatás felhasználásának, kĺitelezettségvíllalásĺának

kezdő időpontja:
véghatáľideje:

2017.január 1.

2017. decembeľ 31.

A felhasználást dokumentáló szám|źk, szĺĺmviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjrínak a felhasznáIási időszaknak megfelelő keltezésúnek kell lennie.

5.4. Felek a jelen szerződés teljesítése éľdekében kapcsolattaľtó személyeket neveznek meg:

a Támogatő részéróI: Németh Edina 06120.2588874
n emeth@j ozsefvaľos.hu

a Trímogatott részéről: Bozonasz Iľĺni elniik
06ĺ20-20Í93290
bozonaszi@gmail.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolásĺ kiitelezettség
6.1. Atźtmogatźlsi igény jogosultságát és a üĺmogatás felhasznźiását a Tiĺmogató, atźlmogatás

fe|hasznalźlsanak ellenőľzésére jogszabĺĺly áIta| meghatfuozott szervek, a felhasználás
kezdő időpontjától a beszźlmoló benyújtásźra a jelen szerződésben rogzített hatĺáľidőt

követő 5 év elteltéig, báľmikor, barhol ellenőrizheti.



6.2. A Tlímogatott köteles a felhasználast dokumentlíló száłriźi<at, bizonylatokat,
szerződéseket, egyéb okiľatokat a Tĺámogató vagy egyéb ellenőrzésľe jogosult szervek
ií]tal ellenőnzhető módon kezelni és nyilvlántartaIi, valamint a beszámoló benyujtĺsáľa a
jelen szetződésben rogzített hatĺĺľidőtől kezdődően a vonatkoző jogszabźllyi előíľások
szerint megőrizni. A Támogatott ezeĺ ful is köteles minden, az el|enőrzéshez sztfüséges
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Támogatott a tiĺmogatás felhaszná|ásźrőI legkésőbb 2018. január 31.ĺg kĺiteles
írásban szakmai zźrő beszálmolót és pénzĹigyi zérő eLszźtmolást készíteni és átadĺll a
Támogató szakmailag illetékes szervezetiegysége (Vaľosvezetési Ügyosztźiy)részére.
A Támogató részérőI a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a
teljesítés igazo|áséra a polgáľmester jogosult jelen szęrződés 6.5. pontjában feltiintetett
hatáľidőn belül.

6.4. A beszĺímolónak és az e|szźlmolásnak a következőket kell tartaknazłlla:
a) szakmai besziímoló: szakmai értékelés atźtmogatás céljának megvalósulásaról;
b) pénzĹigyi elszĺímolás: a felmeľült költségeknek a fe|hasznźiás jogcíme szerinti _ a

támogatás céljának megvalósuLásźúloz köthető - tételes felsorolása, a felhasználási
idősza|<hoz igazodő, a Tiĺmogatott nevére szőIő szám|źk, béqegyzékek, egyéb
szĺímviteli és adóhatósági felhasznáIásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb
dokumentumok (megľendelő, szerzódés stb.) hitelesített másolatĺĺnak, kiťrzetést
igazolő dokumentumok _ bankkivonat, péĺlztźtbizonylat _ hitelesített másolatlának
benyrijtásával, valamint a szállllźk és bizonylatok adataival megegyezoen kitöltött, a
jelen szerződés 1. számímellékletét képezó Elszámoló Lap benffitásźxa|.
A Támogatott a felhasznélást dokumentlíló eredeti számlti<ra, bizonylatokĺą egyéb
okiratokra köteles rźńmi: ,,Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat felé Ft (azaz . foľint) tisszegben
elszámolva, dátum, elntik aláíľásao'. Nem magyaľországí fizetőeszközbęn történő
pénzjgyi elszámolás esetén a szĺĺmlaĺjsszesítőn a szám|a targyát magyat nyelven is,
továbbá a szźľn|a összegét a szźtmla teljesítése napjan érvényes MNB
k<ĺzépĺĺrfolyamĺĺn foľintra źńszémítv a i s fel kell tÍintetni.

6.5. A Tlímogatott a beszĺĺmolót és az e|szźlmolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen atźĺnogatźls felhasználásrínak ľészletes ellenőrzésére. A Tĺĺmogatő a beszímolót
és az e|számolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést kĺjvető 60 napon
belül dönt annak elfogadásĺĺľól vagy elutasításiíľól. A Trámogató döntéséről és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett tamogatiĺs visszafizetésének kĺitelezettségérő| a döÍItéstől
szźmlított 10 napon belül írásban éľtesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a
beszĺímolásra, elszámolásľa vonatkozó kötelezettségét hatźndĺĺľe nem teljesíti vagy a
hatáľidőben benyújtott besziímoló, elszámo|ástarta|manem megfelelő vagy nem a jelen
szeruodés 1. sz. mellékletét képezó Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, űgy a
Támogató 30 napos hatándő megjelĺilésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány
pőt|ásáĺa, melynek beéľkezését követőęn 30 napon belül dĺjnt annak elfogadásaľól. Felek
rogzitik, hogy a hianypótlás elmulasztĺĺsa lehetetlenné teszi annak megá|Iapítását, hogy a
tĺĺmogatást a Tźmogatott renđeltetésszenĺen haszná|ta-e fel. A Tĺĺmogatott fuđomásul
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes köľűen el nem
számolt a támogatás összegével, azonos célľa újabb vagy további tánogatźlsban nem
részesíthető.



6.6. Tĺĺmogatott a felhasznalás és az e|szárĺlolás határidejének módosításźra irźnyu/rő
kérelmet írásban egy ďkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási hatźnđeje a
felhasználás hatáľidejének móđosítása esetében a szęrzodés 5.3. pontjában
meghatátozoĹt, felhasználási hatĺáľiđő. Támogatő a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. A Támogatott köteles a kĺiltségvetési tlámogatások lebonyolításában ľészt vęvő és a
kĺiltségvetési támogatást ellenőrzo szewezetekkel egyĹittmfüĺĺdli, az ellenőľzést végző

. szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szźĺrlźk, a
megvalósítiĺst igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a
ťĺzikai teljesítés vizsgáIatźhan a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállásĺo felmondási joga, ĺ-támogatáls visszafizetése
7.1. A Támogató a jelen szetződéstol való elállásra vagy a szeruődés azonna|i hatáLý

felmondásaľa j ogosult, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe atźmogatźtst, vagy
b) a Tlímogatott atźlmogatásról szóló döntés tarta|mźú érdemben befolyásoló valótlan,

hamis vagy megtévesztó adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan köriilmény meľül fel, vagy jut a Tĺĺmogató tudomásĺíra, amely a|apjźn az

á||amháztartási törvény végrehajtásań| szőIő 36812011. CXII. 31.) Koľm. rendelet
(a továbbiakban: Avľ.) 81. $-ában foglaltak szerint nem köthető tamogatási
szetződés,vagy

d) a tĺĺmogatott feladat megvalósítása meghilisul, taľtós akadá|ybaiitközik vagy a jelen
szerződésben foglďt titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felľóható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabályokból eredő kĺjtelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstĺĺrési kötelezettségének (az el|enőrzés során felľóható magatartásátva| az
ellenőtző szeľv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a tĺĺmogatott
tevékenysé g szabźiyszenĺ megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

Đ a Tĺímogatott a jelen szeruőđésben meghatarozott vagy a szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály áLtaI e|őírtnyilatkozat bráľmelyikét visszavonja,vagy

g) a Tiámogatott a jelen szerződésben meghatźrozott (rész)beszámoló,
(rész)elszámolás benýjüísĺĺnak (pót)hatĺáridejét elmulasztotta vagy a
(ľész)beszĺĺmolót, elsziĺmolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Tiímogató
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott atźlmogatźts folyósításáimegelőzően olyan nyi|atkozatot tesz, vagy a
Trímogató olyan köľiilményrő| szercz fudomást, amely a jelen szerzodés felmondását,
illetve az attőI vďó elállást mega|apozza, a Tźlmogató felfiiggeszti a támogatás
folyósítását,éseĺrőlaTlímogatottatítźsbattajékoztatja.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt ĺisszeg maľadt vissza, vagy el nem
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt aTánogatott
az e|számolási hatĺáľidőt követő 15 napon beliil, egy ĺisszegben köteles visszaÍizetni a
Tĺĺmogató részéte a Támogatő altzll meghatáĺozott (10403387-00028570-00000000)
szźlmllźr a, a szer ző désszĺĺm me gj el öl é sével.

7.4. Amennyiben a Tiímogatott a jelen szerződésben meghatźrozott visszafzetési
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk..ban
me ghatáĺ ozott ké sedelmi kamatot fizetĺli.

8. Egyéb rendelkezések



8.1. ATámogatottajelerl szetzóđésa|áírásźtva| . -.

a)nyilatkozik arrőI, hogy a tiímogatási igényben foglalt adatok, infoľmációk és
dokumentumok teljes köriielq valódiak és hitelesek

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető üímogatasi szerz(5dés azza|, akivel szemben
Ávr. 8 1 . $-ában megiatározott feltételęk valimelyike fennáll;

c)fudomásul veszi, hogy ađőazonosító szárnát a Magyar Állarr*incstaĺ és a Támogató
felhasználják akoztartozás bekövętkezése tényének és összegének megismeľéséĹez,
illetve a |ej źrt konarbzások telj e síté se éľdekében ;

d)fuđomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szęrvęzetnek, amely az e|őző
években a Támogatő á|tal azoiros célľa biztosított költségvetésből nýjtott támogatás
felhasználasźlval a jogszabéiyban vagy a támogatói okiratbaĺr vagy tamogatási
szerződésben foglalt kĺitelęzettségét megszegve még nem szĺĺmolt el;

e)tudomásul veszi, hogy a támogatási-igéńy szibáiyszeruségét és a tźimogatás
rendeltetésszerű felhaszná|ását aTámogató és a jogszabćĺ|yban meghatfuozott egyéb
szeľvek ellenoľizhetik;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, atámogatźls cé|jźna,tisszegéľe
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a)olyan könilmény meľĹil fel, amely a|apján az Avr.81. $-a a|apján nem kcĺthető

támogatási szerzodés;
b)a Támogatott a je|en szerződésben meghatátozott vagy a szerződés megkötésének

feltételeként jogszabá|y á|ta| e|őirtnyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
c)a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taľtós akadályba ütkĺizik, a jelen

szerződésben foglalt ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;
d)a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabźtly vagy

a Tiĺmogató áIta| e|őírt, a Támogatott áIta| benyujtott nyilatkozatban,
dokumentumban, a tlímogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggő köľülményben vźitozás ktivetkezik be,

e)az e|szátmolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott
fellelhetősége megváltozik

azt aTétmogatott a tuđomásiíľa jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a
Támogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapjarr 30 napon beliil megteszi a
szĹikséges intézkedéseket.

8.4. Jelen szęľződés módosítása a Felek közös akaľatából |<lzarő|agírásban llrténhet az
eľedeti vagy akoľábban módosított támogatási szerződésben méghatĺírozott beszámolási
hatándő leteltéig. A Tlĺmogatottnak a szerzóđés-módosításra irĺínyuló kérelmét írásban,
részletes indokolással e||átva kell a Támogató rész,ére előterjesztenie. Tlímogatott
k'lzarő|ag olyan indokkal kezdeményezhet szetzĺĺdés-módosítást, amely a trímogatás
megítélésének körulményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a
Tlĺmogatott nem kellően mega\apozott szerződés-módosítlísi kérelmét elutasítani.
Amennyiben a módosítás szĹikségessége a Támogatottnak felróható okból ered, űgy az
eset összes kĺjrĹilményeit mérlegelve a Támogató jogosult vźt|asztaru a szerződés-
móđosítĺís és szerződésszegés esetén aka|mazható jogkcivetkezmények ktizött.

8.5. Felek a jelen szęrzóđésből eľedő esetleges jogvitáikat elsősoľban tiárgyalásos úton
kötelesek ľendezni.



8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabáIyozott 
'kérdésektekintetében a magyar jog szabáIyai _ elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. _ az

iľányadók.

Jelen támogatási szęrződés alélírásźra a felhatalmazást a Támogató ńszérol a 26212016.

CXII.2O.) szźtmű képviselő-testiileti hatźrozat, aTámogatott részéről az 5l20I7.(I.30.) számú
képvi s elő -te stiileti hatáľ o zat adj a.

Jelen szetződés mindkét fel áka|í a|áírás napjától a jelen támogatási szęrzóďésben foglalt
kĺjtelezettségek mindkétféIÍészéről töľténő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból źůIő szetződést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal
mindenben megegyezot jóvríhagyő|ag írták aIá. A szeruodés 6 db eľedeti, egymással teljes
egészében megegyező példĺányban késziilt, amelyből 5 db a Támogatőná|, 1 db a
Tiímogatottnéimarad.

Mellék|etek:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 20ĺ7.

Budapest ľ'őváros VIII. keľüIet
Józsefvárosi Onkoľm ány zat

képviseletében

Jĺízsefváľosĺ Gtirtig onkoľmányzat
képviseletében

dr. Kocsĺs lľĺ.áúé
po1gĺĺrmesteľ
Támogatĺí

Fedezet: a címen Budapest, 2017.
PénzĹigyileg ellenj egyzem :

Bozonasz Iľini
elnĺjk

Támogatott

i Páris Gyulané

i gazdaságivezető

Ij Jogi szempontbólellenjęgyzem:
l Danada-Rimlán Edina
i jegyző

i "evében 
és megbízásából

I dľ.Mészźĺ. Erika
aI1egyzó
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ELSZAMOLO LAP

Józsefu aľosi Göľog Önkormány zat tita| nýjtott támogatás felhaszrálásáľól

A támogatott neve: łer-, ,'on.,,4o.,
EGąesvt.€ĺ

ň n-o' e Ą p$ąęm AĺsY 1 *zl, Képviselője: .ý'T€iĺłs uLoś2. |J^Q- Í L L 6L

CÍme: lob1 &Jb^}tsĺ , 'läą:9 p s
A támogatás jogcíme:
A' tá'm o gatáls célj a a tím o gatálsi s ze ľző d és sze ľint :
A felhasználás kezdő időpontja:
A felhasználás végső hatáľideje

Az elnyeľt támogatás
összege: Go.oą2

Az e|számoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzugyi és számviteli
jogszabáIyok szeľinti elszámolását, továbbá a támogatźsnak a támogatási szerződésben foglalt célra
töfténő felhasználását igazoljuk, Az e|számolásban felttintetett és csatolt bizonylatmásolatok eľedeti
példányainak záradéko|ása meglörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más
ę lszárno lásban neln szerepeltetj ĺik / szeľepeltettĹik.

..p.9.P.ĄľÝ9i

a Támogatott aláíľása... :,,- : :ii;l,i. 
.Í 
81ffi5a?-1 41

Telj esítés i$azolás:.'.''. ĺ',. 1 1 7c9D02.20 1 24049

Soľ-
szám

A bizonylat A kifizetés

kiállítója kelte szama jogcíme kifizetési bizonylat
száma

(bankkivonat/
pénńárbizony|at

száma)

összege

tĄ\Ďą.os |(*ŕ 2-Ą"ł6. |Ł. lo. 3Í2sĄg+l8+ot oa+ leot e ^oi tat /rn*

Osszesen: 6o-úÖ

łý"ilnĺ?
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dáľum, aláíľás):..tĐfa.u'ffi:ł,'|'Ŕłĺ.ĺ"ł,1. Whť#, 2a ĺT.o 4Megjegyzés:...... . ' 4R.

A szakmai beszámolót

A pénzi.igyi elszámolást:

ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

ELFoGADoM NEMFoGÁDoM

teljesítés igazo|ő
a|áíĺás

Ł\

m
Jä',lž

#s
A pénzügyi Elszámoló lap - sztikség szerint _ sokszorosítható
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Aďószán: 18183502-1-41 {Bantszálnfaszám: 11709002-20124049

Józsefvárosi Görög on kormányzat
Bozona lrini
eInök asszony részére

Tárgy: Beszámo|ó a He|idonaki táncegyüttes 20 éves estjének támogatásáró|

Tĺszte|t EInök Asszonv!

A He|ĺdonaki Görog Hagyományőrző Gyermek- és |fjúsági Táncegyüttes 1996 óta működik, az e|te|tévek során majd 20O gyermek és fiatal vo|t tagunk. Szoros kapcsoIatban á||unk a görög
ön korm á nyzato kka l, szá mos haza i és kü |fd Id i fesztĺvá |on vetti.i n k részt sĺke resen.

Az e|mú|t 20 év során fő célunk mindĺg is az vo|t, hogy a magyarországi görögök fiata|abbgenerációĺhoztartozó gyerekek és fiataIok megismerjék szü|eik, nagyszÜ|eĺk hazájának (Görögország)
ku|túráját, foIk|órját annak érdekében, hogy már kisgyermekkoruktól kezdve lehetőség nyí|jon a
nemzeti hagyományok e|sajátítására, és azonosságtudatuk kiaIakítására.

2016-ban fenná||ásunk 20 éves jubĺ|eumát december 1.O-én nagyszabású gáĺaműsorral iinnepe|tĹik
meg, ame|ynek kö|tségeit saját forrás me||ett támogatásokbó| fĺnanszíroztuk.

Természetesen, táncosaĺnk és barátaĺnk ezúttaI is segítettek, amiben tudtak, de mégis, a
rendeIkezésünkre á||ó források tekintetében mĺndez nem tudott voIna megva|ósulnĺ kĹi|ső pá|yázatok
és támogatások né|kÍ.jl.

- A Műve|ődési Ház aulájában az e|múĺt 20 évet bemutató fotókiá||ítás és gorög bÜfé- A ku|turá|ĺs műsorban a je|en|egi táncosok me|lett kozreműködtek az a|apító tagok (többen
egy színpadon saját gyermekeikkel) és az e|mú|t 20 év táncosaĺ.- A táncbemutatót da|ok, versek és zenekari betétek színesítettékgörögországi zenészek
közrem űködéséve|.
A műsort követően a görögországi zenészek és a
várta a táncos lábúakat.

Mydros részvételéve| hajna| 2-ig táncház

A rendezvényen közremíikijdćj zenészek kĺizreműködői díja összegének egy részét a Józsefvárosi
Gĺirög önkormányzat 60.000.- forintos támogatásábó| finanszíroztuk.

Ezúton szeretnénk onnek és a testĹi|etnek megköszonni az anyagi támogatást, me||yeI hozzájáru|tak
az Est sĺkeres megva|ósításához.

A további jó szakmaĺ együttműködés reményében,

TĺszteIette|:

1054 Buca$nökcsł?'/ u. 5'
Al isz."n,',l 8 i ü 5a2- i 4 1
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1. számú mellék|et ezer forintban

Józsefváľosi Giiľög Onkormán1z at2011 . évi
költségvetése eľedeti

S.sz.
Előirány-

zat
csoport

Kiemelŕ
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiitelező
feladat

eFt

onként
válIaIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

KIADÁs 0,0

f ĺ MI]KODESI
KIADÁsoK 0,0

J 1

SzeméIyi jutťatas -
20l'7. évi települési
önl. mĺĺköđésí
támosatásbó]

0,0 0,0 0,0

A

Személyi juftatás -

2017. évi központi
működési támogatásból

326,0 0,0 326,O

5 2

Munlĺaadót terheltĺ
járulékok és szociális
hozzájáruIásiadő -
2017, évi települési
önk. működési
támosatásból

9,0 0,0

6

Munkaadót terhelő
jáĺulékok és szociális
hozzájáľulási adó -
f017. évi központi
mtĺködési támoeatásból

159,0 0,0 L59,0

7

Dologi kiadások - 20lr7,
évi kö4pontí mŕiködési
tlámoeatásbóI

228,0 0,0 228,O

8

Dologi kiadások .2017,
évi települési mrĺködési
támogatásból

9't ( 0,0 97,0

9 oo 0,c 0r0

10 4
Ellátottak pénzbeli

iuttatása
0,0 0,c ą0

ll 5
Eryéb mÍĺköđési célri
kia*ĺs 0,0 0,0 0,0

72
gbböl: e.lvonások és

befizetések 0,0 0,0 0,0

13
ebből: míĺkiidési célú
kölcsÖnÖk nýjtása 0,0 0,0 0,(

14
ebböl: mĺĺködési célú
kölcsönök töľlesztése

0,0 0,0 0,c

15

eoDol: muKooesl celu
lámogatĺísok
államhízrartáson
hôliil-^

0,0 0,0 0,0

t6

3ĐDol: mttKotlesl célú
!ámogatások

i|Iamháztartáson
<íviilrp

0,0 0,0 0,0



Józsefvá ľosi Giiľög Onkoľmányz at 2B17 . évi
kt'ltségvetése eredeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csoport

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őiráĺyzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

onként
vállalt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

1',l

flujiooesl altalanos

:arta1ék20l7. évi
;elepiilési onk.
mííkŕirléęi fámnoaf4chÁl

105,0 0,0 105,0

l8

működési általános
taftalék 201,7. évj
kö4onti múködési
támosatásból

69,0 0,0 69,0

L9
MUKODESI
KIADÁSoK
ossznsEľ:

993,0 0r0 993,0

20 2
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁSI
KIADÁsoK

0,0

2l I Beruhazások 0,0 0,0 0,c

22 2 Felúiítások 0,0 0,0 0,0

3
Egyéb felhalmozási
kiadások

0,0 0,0 0,0

nÁ ebb ő1: felha]nozási célú
kölcsön nuiitása

0,0 0,0 0,0

f5 ebből: felhalmozási célú
kölcsön töľlesztése

0,0 0,0 0,0

fo

ebbĺĺl: felhalĺnozási célú
tĺĺmogatások
államháztartáson
belĺilľe

0,0 0,0 u,u

27

ebből: felhalmozasi célÚ

táĺnogatások
állarnháztaľtáson
kíviiIre

0,0 0,0 0,c

28
ebből; felha]rnozási
céltaľta1ék

0,0 0,0 0,c

29 1
FELH.ĄLMoZÁSI
KIÁDÁSoK
osszasnľ

0'0 0'0 0'0

30
KOLTSEGVETESI
KIADÁSoK
osszľspľ

0,0

3l BEvÉTELEK 0,c

32 I MÜKoDEsI
BEvÉTELEK

JJ

MĺÍködési célú
támogatasok

államháztaĺtason
belülľől

0r0

14

ebbőlköz,ponti
költségvetés mÍĺködési
támosatás

782,0 0'0 782,0

35
ebből: települési önk'
mĺĺködési támosatás

271,0 0'0 zLl,F



Józsefvárosi Göľög Cnkormányz at 20|7 . évi
költségvetése eredeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľány-

zat

Kieme|t e|őirányzat
megnevezése

KöteIező
feladat

eFt

onként
vá|laIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

36
ebbői településí önk.
Célhoz ktitott működési
tánrosatás

0,0 0,0 0r0

37
ebből: ęlvonások és

beťzętések 0,0 0,0 0rc

38

ebbő]: rnűködési cé]ú
visszatéritendo
támogatások, köIcsönÖk
visszatéľii1ése

ál1amháztaltĺison

bęli'i1ľő]

0,0 0,0 0r0

39

ebből: múkĺjdési célri
visszatérítęndĺĺ
támogatások, kölcsönök
igénybevétele
áIIamháztartáson

beltilĺől

0,0 0,0 ą0

40 2 Közhata]mi bevételek 0,0 0,0 0,0
4l 5 Mtĺködési bevételek 0,0 0,( 0,0

+L 5
Műkt'dési céhi átvett
pénzeszköz 0,0 0,c 0,0

43 I
MUKODESI
BEvÉTELEK
ossznspľ

993,0 0'0 993,0

44 7
FELHALMozÁs'
FELÚJÍTÁsI
BEVÉTELEK

0,c

+) I

Felhalnozási célú
támogatások
államháaaľtáson
belülĺő1

0'0 0'0 0,0

40

ebböl: helyi
önkorrnĺfuryzatok

általĺĺnos műkiidéséhez
és ágazatl feladataihoz
kapcsolódó áIlami
tĺímogatások

0,0 0,0 0,0

47

ebből: felhalnozási célú
visszatérítendő

tlímogaĺásot kölcsönök
visszatérülése
á11amháaatáson

belĺi]ĺől

0,0 0,0 0,0



Józsefvárosi Göľög onkormányz at 20|7. évi
kłiItségvetése eľetleti

S.sz.
E|őiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
eIőiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFŕ

onként
vá|laIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

48

ębbol: felha]ĺuozási célÚ

visszatéľĺtendő
támogatások' kölcsönĺik
ígénybevétele
áliamháztaĺtáson
beltilľőI

0,0 0,0 0,c

Áo

ebből :fęlhalmozásí célú
támogatások
á]Iamháaafiáson
be]ülről

0,0 0,0 0,c

50 z Ingatlan ok értékesítése 0,0 0,0

51 3
Egyéb tárgyi ęsżĺözcĺk
értékesítése

0,0 0,0 0,c

52 4

Részęsedések
éľtékesítése és

megszŕĺntetéséhez

kapcsolóđó bevételek

0,0 0,0 0,0

53 ) Felhalmozasi célú átvett
oénzeszl<özök

0,0 0,0 0,0

54

ebből: felhalmozĺísi célú
visszatérítęndő
támogatások, kÖlcsönök
vissaéľĺilésę
áIlamházfľatáson
kĺvĺihől

0,0 0,0 0,0

55

ebből: egyéb

felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0,0 0,c 0,0

56 7

FELHÁLMoZÁsI,
FELÚJÍTÁSI
BEvÉTELEK
ossznsrN

0'0 0'0 0'0

5i
KOLTSEGVETESI
BEVETELEK
ÖsszBsľľ

0,0

58 3
FINÁ.NSzIRoZÁSI
nrĺrxoľnsl
KIÁDÁSoK

0'0 0,0 0,0

59 I

IranyÍtó szervi
tamogatásként
folyósított támogatás

kiutalása

0,0 0,0 0,0

60 4
FINÁNSZIRozÁSI
FELHALMozÁsI
KIÁDÁsoK

0'0 000 0'0

6t 1

Iľányítószervi
üĺmogatasként
folyósított támogatas
kiutalása

0,c 0,0 0,0



Józsefvárosi Giiľiig Onkoľmányz at 2t17 , évi
kiiltségvetése eľedeti

S.sz.
Előirány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

onkénÍ
r'állalt
Íeladat

eFt

0sszesen
eFt

62 L
Hosszulejáľatu hitełet
váltó törlesztése

0'0 0'0 0,c

63

FINANSZĺRoZÁSI
KTADASOK
ÖsszBsnlĺ

0'0 0r0 0'0

o4 5
FINÁNSZĺRoZÁsI
nĺÚrooÉsl
BEvÉTELEK

0,0 0'0 0o(

o) I

Iĺányítószervi
támogatásként
folyósított támogatás

Ĺzętési számlán töfiénő
ióváírása

0,0

66 L
Szabad pénznlaradvány
igénybevétele

0,0 0,c

67 J

Fe]ađattal tęrhelt
pén.anaľadvány

isénvbevétele
0,0 U,L

68 6
FINANsZiRozÁsI
FELHALMozÁSI
BEvÉTELEK

0'0 0,0 0'0

69 I

Iľanyítószeľvi
támogatásként
folyósított támogatás

fizetési számlán töľténő
ióváírása

0,0 0,0 n ŕ.

70 ,, Szabad pén.anaradvány
igénybevétele

0,0 0,0 0,0

ą7
IL J

Feladattal teľhęlt
pénanaradvány
igénybevétele

0,0 0,0 0,0

72
FINANSZIRoZÁsI
BEvÉTELEK
osszBsnľ

0,0 0,0 0,0

t3
KIADÁsoK
MINDOSSZESEN 993,{ 0'0 993,0

,1Á BEVETELEK
MINDOSSZESEN 993,{ 993,0

t)

MUKODESI
BEVÉTELEKÉs
KIÁDÁsoK
EGYENLEGE

0,0 0'0 ą0

76

FELIĺALMoZAsI
BEVETELEKÉs
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0'0 ą0



Józsefváľosi Göľög onko rmányzat faŰ, évi
kłĺ|tségvetése eľedeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľán1^

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

onként
váIlalt
feladat

eFt

Összesen

eFt

7',7

MUKODESI
FINANSZÍROZÁsI
BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSoK
EGYENLEGE

0'0 0,0 0r0

78

FELHÁLMoZÁsI
FINANSZÍRoZÁSI
BEVÉTELEKÉS
KIÁDÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0'{ 0,0

79 MÜKoDESI
EGYENLEGEK 0'0 0,c 0,0

80 FELHAL]\{OZASI
EGYENLEGEK 0'0 0'0 0,0

8l EGYENLEGEK
osszBsnľ 0'0 0'Ú nr



Göľóg onkormányzat ezer forintban

JoGCÍM
ONKORMÁIIYZATI FELÁ.DATOK

2015. EVI
TÉI{Y

2016. E\{t
VÁRHAT
ó ľÉľw

2017,É:v7
TERV

I{IÁDÁS

ľĺŰxonÉsl KI'ĄDÁsoK

Személyi juttatás 302 609 3f6

Munkaađót terhelő járulékok és
szo c iáli s ho zzáj árulási ađő 111 259 168

Do1ogi kiađások I 144 1 529 325
Ellátottak pénzbeli juttatása 0

Egyéb műkc]dési célú kiadás
0

ebből: elvonások és bęfizętések
12 0

e.bbol : miĺködési célri kĺĺ]csonök
nffitása 0

ebből: mĺĺködési célú kĺi]csönök
törlesztése 0

=bből mĺĺköđési célú támoeatások
i||anháńartáson b elĺilĺe

140 0

lbből működési célú támogatások
íl]aľ,hźgtartás on kívĺ.ilre

120 160 0

ebből : múködési céI és általĺĺnos
tartalék

t74

}{ťIKoDÉSI KIADÁSOK
issznsnľ: I 683 2 109 993

nĺrixooÉsl BEuĺTELEK

Míĺködési céIú támogatások

ä||aft ]háúarttLson b eliilĺől

lbből: helyi önkoľmányzatok általĺíĺros
niiködéséhez és źęazati feladataihoz
ĺapcsolódó állami támogatások

2 113 2310 782

ębből: elvonások és befizetések
0

ebbö]: miĺködési célú visszatérjtendő
támogatásot kölcsöniik visszatéľülése
áIlamháztartason beltilľőI

0

ebbő]: múködési céhi visszatéľítendő
támogatasok, kölcsönök igénybevétele
ál]ra mháztartáson beliilĺő]

0

)



JOGCIM
oľxom,lÁM/zATl FELADAToK

zors' Évl
ľÉlw

2016. E\rI
vÁnrrĺľ
o ľÉlw

zoll.Éw
TERV

ebbö]: műköđési célú támogatások
bevételęi áLlauháztartáson bęliilľől

411 361 211
Kij2fiata]ni bevéte]ek 0
Múködési bevételek tl I1 0

Működési célú áwett pénzeszkoz
0

nĺuxonÉsl BEVÉTELEK
Összpspľ

? tą< 2 682 993

vĺuxonÉsl EGYENLEG
852 0

FINANSZÍROZÁSI uÚronÉsI
KIADÁsoK

0 0 0

IüínyÍtó szeľvi támogatásként
ťolyósított tíimogatás kiutalása és
áLlalmháZtaTtás on belül i megelőlegezés

FINANSZÍRoZÁSI nĺÚxoonsl
BEVETELEK

219 883 0

Irányító szervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlan
történő j óváÍrása és államháztartason
belĺili megelőlegezés

0

Szabad pénzľnaradvány igénybevétele
)19 883 0

Feladattal terhe lt p éĺ.anaľadvriĺry
igénybevétele

0

ryrĺĺxooÉsl FINANSZÍRoZÁSI
EGYENLEG

219 883 0

nĺÚxonÉsl EGYENLEGEK
ÖssznsBľ

I 071 856 0

F'ELHALMoZÁSI KIADÁSoK

Beruhfuások 188 486 0

Felújítĺások c

Eryéb felhalrnozási kiadások
0



JoGCÍM

o ľu<o nnĺÁľ Y Z 
^TI 

FELA-DAToK

zors. Évr
ľÉlw

2016. EVI
vÁRru.ľ
o ľÉľĺy

2Đ|7.Ew
TERV

ębbőI : felhalĺnozási célú kölcsin
nyijtasa 0

ebbĺj]:felhalmozási célú kolcsön
Ĺorlesztése 0

bből: felhalmozási célú támosatások
llanůáĺaltáson belülĺe

U

ębbĺĺl : felhahnozási cé]ú támogatások
átlarĺhźtúaľtáson kívii lĺe

0

ebből : fe]halnrozási céltarta]ék
0

FELIIALMozÁsĺ xrĺoÁsox
osszBsBľ

188 486 0

FELHÁLMoZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások
í|Ianhánartáson b e Iü]ĺő l 0

:bbĺĺl: helyi önkormányzatok általanos
nűkö déséhęz és ágazati feladata ihoz
ĺapcsolódó állami trĺmogatások

0

:bbĺĺl: fęlha]ĺnozási célú
i.isszatérítendő támogatások,
ĺölcsÖnĺĺk visszatérülése
ilIamhćlzĺiaftźts on b elülĺől 0

:bből: felhalmozási célú
yis szatérÍtendő táĺnogatások,
ĺölcsönĺik igénybevétele
.lllaĺnbáztartźts 

on b e]ü lľő l 0

:bből:felhalmozási célú támogat.ĺsok
í||anháztartásonbelti]ről 0

lngatlanok értékesítése
0

Egyéb taľryi eszközök értékesítése
0

Részesedések értékesítése és

negsziÍĺrtetéséhez kapcsolódó
revételek 0

Fęlhalnozasi célú áweü nénzeszközök
0

I



JoGCÍM
om<onľ,ĺÁI{YZATI FELÁDATo K

zors. Évĺ
ľolĺy

2016. E\łI
vÁnnĺľ
ó ľuw

f0L7.EVI
TERV

ebbĺjl; felhaim ozási célíl
visszatérítendő tamogatások,
kö]csönök vissztéľĺilésę
á|Iamháztr atáson kívĺilĺől

0

lbből: egyéb felhalmozási cé]ú áweĺ
rénzesztrĺözok

0

FELHALI\{ ozÁsl n BvÉTELEK
Összpspľ

0 0 0

FELHALMOZÁSI EGYENLEG
-188 -486 0

FtNANSZÍRoZASI
FELHALMoze.sl xraľ,tsox

0 0 0

Iĺányító szervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása

0

Hosszulej áľatu hitelek, váltó
törlesztése

0

FINANszÍRoZÁsI
FELIIALMozÁsr nnvÉTELEK

0 0 0

Iľanyító szervi tamogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán
töľténő jóváíľása

0

Szabad pénanaradvany igénybevétele
n

Feladattal teľhelt pénzĺnaradvány
igénybevétele

Hosszilej rĺľatu hitel felvétele 0 0 0

FELHÁLMoZASI
FINANsZÍRoZASI
EGYENLEGEK 0 0 0

FELITALMOZASI EGYENLEGEK
ÖssznsBľ

-188 -486 0

MIND osszBsnn KIADÁSoK
I 871 3 r95 993

MIND ossZESEN BEVÉTELEK
2 754 3 565 993



|(icmo|t cl iľányzat
msgncvcz sc

I{IADÄs
MTlI(ODBSI
IflADÁsoK
Személvi iut1atás

MunlĺaadÓt Íeľhelo
jáľulékok és szociiilis
hozzáiáľulĹsi acl

oľedeti
elŕĺiľ:ĺnyzirt

Doloei kiadások
Ellátottalĺ pétlzbeli
iuttatasa
Egyéb miĺlĺoctési célti
kiadás

J

ebbŐl: elvonások és

befizetések

I.hÓ

ebból: mrikt'dési cél
kŕiIcsĺjncik nvťtitrĺsa

326,0

:bból: mĹĺkcjdési célĺl
<ŕi|1śłlnŕik t.irles7|ése

tr.h

r68,0

:bbiĺl: mrĺlciidési célťt

:áĺrogatások
ĺllartilrázĹartĺĺsolr bel Ĺi h.e

325.0

27.0

máI|vzat 2017. é

ItI. h

0,0

ebbol : mĹĺktidési célťl

tárnogatások
á1lan áztaľtason kív till.e

t4,0
)1 n

0,0

27,0

0,0

míikĺ'dési álta]ános
tntl'ą |rś|r

ĺV.hĺí

0,0

t4,0

0,0

JVIUI(ODESI
l ÁDÁsoK
ossznsBľ:

27,0

0,0

27,0

Í.elhaszná]

0,0

0"

v.h

0.

FllLl.IALlvloZÄsl'
ľELÚJÍTÁSt
KtÁnÁsoK

0

0

14.0

0,0

27,0

Lási Íitenrteľv

0.

f7,0

n

0,0

0.0

BeluhrŁások

0.

vl.hÓ

0,0

0

FeI iítfuok

14.0

0,0

Egyéb felhalnozasi
kiadások

27,0

27,0

0,0

0.0

0,0

0,

ebból :felha]niozasi cé lĺt
kiilcsťln nvťIiÍfua

t74,0

0-0

0

VII.hÓ

0,0

14.0

0.0

0,0

27,0

27 ^0

993.0

0.0

0,0

0.0

0.

VIII.h

0.

0,0

0

0

t4,0

0.

27,0

0.

27^0

0

0,

0"0

0

0

68.0

0,0

0,0

0.0

0.

Ix.hÓ

0^0

0,0

0,

n

74,0

0

0,0

27,0

0.0

27.0

0,0

0.

68.

0,0

0

0,0

0.

0,0

0

0.0

ĺ|

x.hÓ

0.0

0,0

0,0

r4.

0,0

0

0"

27^0

0.0

27-0

0.0

0

0,0

68.

0.0

0,0

0,0

0,0

0

xI.hő

0.0

0,0

0,0

14.

0,0

28.0
0

0,0

czeľ Íbľirrtbalr

0.0

27,0

0,0

68-0

0,0

0,0

0,0

0,0

87.

0.

XII.h l

0,0

0,0

0

0

4"0

0,0

2?.0

0_0

0,0

27.0

r55.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

osszesen

0"0

0,0

0. 0

14.0

0-0

)1 |

0.0

0,0

29,0

0.0

68.0

0.

0.0

0.

0

0,0

0.0

0

0,0

0,0

0.0

t4.0

0.0

326,0

27,0

0.0

0.0

0,0

68,0

0"

0,0

0,0

0

0,0

0.

0.

0.0

0.

0

168,0

U

0,0

325,0

0,0

0.0

0,0

ő8.

0.0

0,0

0-0

0.

0

0"0

87.

0-0

0,0

0

0

0,0

0,0

0.0

156"0

0.0

0.0

0,0

0.0

0"0

0.
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