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Készült a J őzsefv álrosi Lengyel Onkorm ányzat Képviselő.testiiletének

2017.januáľ 26. (csütiiľtiik) napján 16:00 órakoľ
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségi Onkoľmányzatokiľodájában

megtartott 2. nyĺIvános rendkívüli iilésén

Jelen vannak: Nagyné Trzcinska Renata elnĺik
D anka Zo|tźn elnĺik-helyettes
Dľ. Várnai Dorota Izabela nemzetiségi önkoľmányzati képviselő

Meghívottak: dľ. Sebestyén Réka jogász

Nagyné Tľzcĺnska Renata

Megnyitja az tilést és a megjelentek iidvozlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszeľĺÍen
került tjsszehívásra. Megállapítja, hogł a testület 3 fővel határozathépes.

Nagyné Tľzcinska Renata
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok meglargyalásár1 továbbá felkéri Dr.
Váľnai Doľota lzabe|aképviselőt a jegyzt5könyv hitelesítéséľe.

Dr. Váľnai Doľota lzabelra
Elfogađja a jelölést.

Nagyné Trzcinska Renata
Szavazźsra teszi fel Dr. Vĺíľnai Dorota lzabe|a jegyzőkĺinyv-hitelesítővé töľténő
megvá|asztásźú.

A Képviselő-testiilet az a|ź.ŕ,bi javaslatról dĺjnt:
A JĺĎzsefváľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő.testiilete rĺgy diint, hogy elfogadja Dľ.
Váľnai l)oľota lzabe|a személyét a jegyzőkönyv hite|esítéséľe.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 Ígen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a határozatot.

Nagyné Tľzcinska Renata tájékoztatja a jelenlévőket aľľól, hogy ügyľenđi javaslatként
visszavonja a meghívóban szereplő 7.,8.,9. napirendi pontot.
Javaslatot tesz afta, hogy a Képviselő-testtilet fogadja el a meghívőban 7. napiľendi pontként
meghatétrozoĺt, 20|6. évi telepiilési önkormiĺnyzat źitat nýjtoÍ mfüĺjdési támogatás
visszaťtzetése tlírgyú, ä 8. napirendi pontként meghatźrozott 2016. évi mfüĺidési központi
költségvetési támogatás visszafizetése taľgyu, és a 9. napiľendi pontként meghatfuozott 20|6.
évi települési önkormĺĺnyzati páIyazati támogatás visszafizetése tarsyu előterjesztés
visszavonását.

A Józsefoáľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő-testüIete úgy diint, hogy elfogadja Dľ.
Váľnai Dorota lzabe|a személyét a jegĺzőkönyv hitelesítéséľe.



t 1112017. il.26.| számú határozataz
A Józsefváľosi Lengyel tnkoľmányzat Képviselő-testiilete úgy diĺnt, hogy elfogadja

pontként
támogatás

Nagyné Trzcĺnska Renata elniik javaslatát a meghívĺíban 7. napĺľendi
meghatározott,2016. évĺ telepĺilési tĺnkormńnyzat által nyújtott műktidésĺ
visszafizetóse táľgyrĺ előterjesztés vĺsszavonásáľól.
Megátlapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

J őzs eÍv ár osi L enw e| ö nkormánv zat 12 l 20!7 . (I.26.\ számű határ ozataz
A Jĺózsefváľosi Lengyel onkoľmányzat Képvĺselő-testůilete úgy dłint, hogy elfogadja
Nagyné Tľzcinska Renata elnök javaslatát a meghívóban 8. napiľendi pontként
meghatáľozott, 2016. évi miÍkiidési kłizpontÍ költségvetésĺ támogatás visszaÍizetése
tárgyűl előteľjesztés visszavonásáľól.
MegáIlapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatúľozatot.

Józsefuáľosi Lenevel Onkoľmánvzat 13/2017. (I.26.) szám|ĺ hatáľozata:
A Jĺĺzsefváľosi Lengyel onkoľmźnyzat Képvĺselő-testiĺlete úgy diint, hogy elfogadja
Nagyné Tľzcinska Renata elniik javas|atát a meghívóban 9. napĺľendi pontként
meghatáľozott, 2016. évÍ telepůilésĺ tinkormányzati páiyánati támogatás visszafizetése
tár gy űl előteľj esztés vĺsszavonásáról.
Megállapítja, hory a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
ahatározatot.

Nagyné Trzcinska Renata elnök javaslatot tesz ata, hogy a Képviselő-testiilet fogadja el a
meghívóban foglaltakhoz képest módosított napirendet, az a\ábbiak szeľint:

1. EgyůittmíĺködésÍ megállapodás felülvĺzsgálata
Előterj esztő: Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

2. Az Embeľĺ Eľőfoľľások Mĺnisztéľĺuma által nyújtott2017. évi műkiidési
kiizponti kiiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

3. A településĺ iinkormáłnyzat által nylĺjtott2DĹ7. évi tĺĺmogatás tudomásul vétele
Előterj esztő: Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)

4. Yagyonnyilatkoza t.tételi kötelezettség
Előteľj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

5. A Jĺízsefváľosi Lengyel Onkormányzat201-7. évi kiittségvetési javaslata
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

6. Támogatások beszámolóĺnak elfogadása
Előtd esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)

7. Faľsangĺ ta|áikozől
Előterj esztő: Nagyné Trzcinska Renáta (íľásbeli előteľj esztés)

8. Lengyel ifjúsági faľsangi találkozó támogatása
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)

9. Taxĺ szállítás költségeĺ
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

1 0. JLo 9 4 t 2016.(XI.2 4.) számlű határ ozat mĺí d o sítás a
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

A JĺĎzsefváľosi Lengyel onkormányzat 2. nyĺlvános ľendkívůilĺ ülésének napirendi
pontjait az a|ábbiak szerĺnt fogadja el:

1. Együttműktidési megállapodás felĺilvĺzsgálata
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)



:-

Az Embeľi Erőfoľľás ok Mĺnisztéľiuma által nyrńj t ott 2017 . évi műkłidési
kiizponti kiiltségvetésĺ támogatás tudomásul vétele
Előterj esző : Nagyné Tľzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)
A településĺ iinkoľmányzat által nyújtott}D!7. évi támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (íľásbeli előteľj esztés)

4. Va gyonny ilatkozat.tételi kiitelezetts ég
Előterjesztő: Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterjesztés)

5. A Józsefváľosi Lenryel onkoľmányzat201l. évi költségvetésĺ javaslata
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

6. T ámogatások beszámolĺiĺnak elfogadása
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

7. F'arsangi ta|áikozől
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

8. Lengyel ĺfjúságĺ farsangĺ talrá.Jkoző támogatása
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

9. Taxi szállítás ktiltségei
Előterj esaő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

1 0. JL o 9 4 ĺ 20 1 6.(xI.2 4.) számű határ ozat m ó d o s ítás a
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselőo 3 igen, 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

1. NapÍľendi pont
E gyüttm Ííktidésĺ megá|lap o dás felülvĺzs gálata
Előteľj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)

Nagyné Tľzcĺnska Renáta
Szav azásr a teszi fel a napiľendi pontot az írásbeli előteľj esztés alapj án.

számú határozataz
A Józsefuárosĺ Lengyel onkormányzat KépvÍselő.testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváľosĺ onkoľmányza|ta| megkötendő, fetĺilvizsgált egyiittműkiidési
megállapodást.

2. felkéľi az elniiköt az egyĺittmĺiködési megállapodás aláíľására.

F'elelős: Nagyné Tľzcinska Renáta elniik
Határĺdő: 2017. janaár 26.

MegáIlapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselőo 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogaďta
a hatdrozatot.

2. Napiľendi pont
Az Emberi Erőfoľľások Minisztéľiuma által nyújtott2017. évi műkiidési ktĺzpontĺ
költségvetésĺ támogatás tudomásul vétele
Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)

Naryné Tľzcĺnska Renáta
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot azlrásbe|i előteľjesztés alapjrín.

Lencvel On
A Józsefuáľosĺ Lengyel nkoľmányzat Képviselő.testtilete űgy diint, hogy



1. tuđomásul veszi az Embeľi Eľőfoľrások Minisztéľiuma által nyújtott 20t7. évi
kiizponti műktidési támogatás (bľuttĺí 782.000,. Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezer
foľint) tĺsszegét.

2. felkéľi az elniikiit, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2017. évi költségvetés
teľvezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renáta elntik
Hatáľidő: 1. pont esetében: 2017. január 26.

2. pont esetében: a20t7. évĺ kiiltségvetés elfogadása

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

3. Napiľendi pont
A települési iinkormányzat áltat nyújtott}0ll. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (íľásbeli előterjesztés)

Nagyné Tľzcĺnska Renáta
Szavazźsrateszi fel a napirendi pontot az íľásbeli előterjesztés alapjan.

műhatározataz
A JĺĎzsefuáľosi Lengyel onkormányzat Képviselő-testiilete úgy dtint, hogy

1. tudomásul veszi a telepüIésĺ önkoľmányzat által nyújtott 2017. évi működési
támogatás (bľuttó 319.000'. Ft, azazháromszáztizenkilencezer foľint) tisszegét,

2. felkéľi az elnöktit, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2017. évi költségvetés
teľvezésénél vegye Íigyelembe,

3. felkéľĺ az elntikiit az1.pont szeľinti támogatási szeľződés a|áírására.

Felelős: Nagyné Trzcĺnska Renáta elniik
Határid'ő:1. pont esetében: 20|7. január26.

2. pont esetében: a2017. évĺ kiiltségvetés elfogadása
3. pont esetében: 20|7.januáľ26.

Megállapítjao ho5l' a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a határozatot.

4. Napiľendi pont
Va gy o nny ilatkozat.tételi kiitelezetts é g
Előteť esző : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)

Nagyné Tľzcĺnska Renáta
Szavazástateszi fel a napiľendi pontot azlrásbe|i előterjesztés alapjĺĺn.

A Józsefuáľosi Lenryel onkormányzat Képvĺselő.testůilete rĺgy diint, hogy mĺnden
lengyel nemzetiségi képviselő, valamint a vele eg hántartásban é|ő hánastálľsa, élettáľsa
és gyermeke eleget tett vagľonnyilatkozat.tételi kiitelezettségénekn mely nyilatkozatok
őrzésérő| - a Szeľvezeti és Mĺĺködési Szabáiyzatáhan foglaltak szerĺnt . Nagyné
Tľzcinska Renáta elnök és Dľ. Várnai Dorota lzabe|a nemzetiségĺ iinkoľmányzati
képviselő gondoskodik.

Felelős: Nagyné Tľzcinska Renáta elnök
Határiđő: 20|7. január 26.



Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 kópviselő,3 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatórozatot.

5. Napiľendi pont
.Ą Józsefoáľosi Lengyel onkorm ányzat2017. évi kiiltségvetésĺ javaslata
Előteť esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Nagyné Tľzcinska Renáta
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azításbe|i előterjesztés alapjan.

1.| a) 20L7. évĺ kiiltségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 1.101'0 e Ft.ban fogadja el.
b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton belĺĺl a működési bevétel e|őirányzata 1.101,0 e Ft,
a mĺĺkiidési kiađás e|őirányzata 1.101,0 e Ft, melyet kiemelt e|őirányzatonként az |.
számrĺ m ellék|et tarta|maz.
2.l a) a képvÍselő-testület 

^ 
kiiltségvetés módosításának hatásktiľét fenntaľtjao

felhatalmaLza az elnökiit a jóváhagyott előiľányzato|ł, kiemelt e|őirányzatok, ľovatok
közöttĺ átcsopoľtosítás j ĺóváh agy ására.
b) az elntik átcsopoľtosítási hatásköre a műktidési, felhalmozási cé|rĺ támogatások
nyújtására nem teľjed ki.
c) az elnłik a saját hatáskörben jóváhagyott e|őirńnyzatok átcsopoľtosításáľóI
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31.ig a kiiltségvetés előiľányzatainak
áúv ezetésével egyidej űleg beszámol a képviselő.testĺĺletnek.
3.l a pénzkezelésĹértékkezelési szabáiyzatban foglaltak betaľtásával a kiadások
készpénzben ttirténő teljesítésének eseteit az a|álbbiakban hatáľozza megz

a) készlet és tárgyi eszktiz beszeľzése,
b) kikĺildetés, ľepľezentácĺós, vendéglátásra kĺadások,
c) kĺstisszegű szolgáltatási kiadások,
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, e|látmányok
e) nem ľendszeľes és külső személyi juttatások.

4.ĺ fe|hata|mazza az elniikiit a jogszabátyi hatáľĺdő betaľtásáva| az elemi kiiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatáľozott ktiltségvetés kiemelt e|őirányzatainak és
fisszegének megtaľtása mellett.
5.l a határozat elfogadásával egyidejiĺleg a 201'7. évi átmeneti gazdá|kodásľól szóló
határ ozat hatá.Jy át veszti.
6.l a 2016. évi pénzmaľadvány elfogadásáigo a pénzmaradvány felhasznáIásának
jĺóváhagyásáig a 2017. évi eľedetĺ köItségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány
teľhéľe kötelezettségvállalásľól a képvĺselő.testůilet dönt.
7.ĺ tudomásul veszi az onkoľmányzatot éľintően a Józsefvárosi onkormányzat
250|2016.(XII.01.) számú határozatápal elfogadottzl|1. évi e|lenőľzési teľvét.

F.elelős: Nagyné Tľzcinska Renáta elntik
Határidő: folyamatos, 5. pont 2017. máľcius 07.,7. pont2017. ápľilĺs 30.

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Pénzügyi ÜgyosztáIy, Belső Ellenőľzésĺ
Iľoda

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

6. Napĺľendi pont
Támogatások beszámolój ának e|fogadása
Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

i:i

A Jĺízsefuáľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dłint, hogy



A Józsefváľosi Lengyel Onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dtint, hogy

Nagyné Tľzcinska Renáta
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azirásbe|i előterjesztés alapján.

1. elfogadja a Bem József Kultuľális Egyesĺilet ľészéľe nyújtott támogatás
beszámolĺĺját és elszámolását, a Mikulás ünnepség szeľvezésének vonatkozásálbzn.

2. elfogadja a Magyarországilengyel Katolikusok Szent Adalbeľt Egyesůĺlete részére
nyújtotÚ támogatás beszámolój át és e|szátmolását, a ,,Senĺor'' ta|á./rkoző karácsonyĺ
ünnepség költségeinek vonatkozĺĺsĺíban.

Felelős: Nagynó Trzcinska Renáta elniik
Hatáľidő: 20Í7. janluár 26.

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

7. Napĺľendi pont
tr'arsangi ľendezvény
Előteť esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)

Nagyné Tľzcĺnska Renáta
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírásbeli előterjesztés alapjrĺn'

2
A Józsefváľosi Lengyel nyzat Képviselő.testülete úry dönt' hogy

1.2016. februáľ hĺínapban megľendezésľe keľĺĺl a kerüIeti lenryel lakosoknak a
Iengyel faľsangi ta|áilkoző, melynek helyszíne a jĺózsefuáľosi nemzetiségi iľoda
(1082 Budapest, Vajdahunyad utca l.lb.). A faľsangi ta|źikozőra szánt
ľepľezentácĺós költség bľuttó 30 ezeľ Ft és 13,3 e Ft jáľulékaĺ (5,4 e F't SZJA és 7,9
e Ft EHO)

2. az 1. pontban foglaltak miatt a 2016. évi feladatalapú kiizponti ktittségvetési
támogatás szabad maľadványa teľhéľe előzetes kötelezettséget vállat és felkéľi az
elnökiĺt' hogy a 2016. évĺ kiiltségvetésÍ maľadvány elfogadásánál, és
felhasználásánái, valamint a2017. évi kłiltségvetés módosításánál ahatńrozatban
fo glaltakat veg5re Íigyelembe.

Felelős: Nagyné Tľzcinska Renata elniik
Hatáľidő: l. pontnál2017. febľuár 28.,2. pontnál20|7. ápľilis 30.ig

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 Í'alrtőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

8. Napiľendi pont
L en gy el ifj ú s á gĺ faľs an gÍ taľrá.Jlkoző tám o gatás a
Előteť esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)

Nagyné Tľzcĺnska Renáta
Szavazástateszi fel a napirendi pontot az fuásbeli e|őtefiesztés alapján.

A Józsefuáľosĺ Lengyel Onkoľmányzat Képvĺselő.testĺilete úry diint, hogy
1. a ľ.ővárosi Lengyel onkoľmányzat és a XIII. keľületĺ Lengyel Nemzetségi

onkoľmányzat ktiztis szeľvezésében 2017. febľuáľ 24-én -.g".ńd."ésľe keľül a
Lengyel ĺfjúsági faľsangĺ talrá./,koző (helyszÍne: 1084 Budapest, Auľĺĺľa utca 11.). A

6



ľendezvényt a Józsefváľosi Lengyel Onkoľmányzat 20 e F.t iisszegben támogatási
szerződés keľetében tálmogatja, melyen a jĺózsefoáľosi lengyel nemzetiségű Íiatalok
is részt vesznek.

2. az |. pontban foglaltak miatt a 2016. évi feladatalapú ktizponti költségvetési
támogatás szabad maľadványa teľhéľe előzetes ktitelezettséget vállal és felkéľi az
elniikiito hogy a 2016. évi ktiltségvetési maradvány elfogadásánál' és
felhasználásánń|, valamint a 201l. évi költségvetés módosításánál a határozatban
foglaltakat verye figyelembe.

3. felhatalmŻ7.;;za az elntikiĺt a tämogatálsi szeľződés aláírásáľa.

F'elelős: Nagyné Tľzcĺnska Renata elntik
Hatáľidő: 20|7. febľuár 28.

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

9. Napiľendi pont
Taxi szállítás kiiltségeĺ
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Nagyné Tľzcinska Renáta
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírásbeli előterjesztés alapjan.

A Józsefuárosĺ Lengyel onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy
1.2017. febľuáľ hónaptól - 20t7. ápľĺ|is 15.ĺg a nemzetĺségi

iľodájában tartott összejiivetelekľeo ľendezvényekľe 15 e Ft
iinkoľmányzat
taxĺ szállításÍ

kiiltségkeľetet vesz igénybe.
2. az !. pontban foglaltak miatt a 2016. évi feladatalapú kiizponti költségvetési

ŕámogatás szabad maľadványa teľhére előzetes kiitelezettséget vállal és felkérĺ az
elniikiit' hogy a 2016. évi ktiltségvetési maľadvány elfogadásánáI' és
felhasználásánál' valamint a2017. évi költségvetés módosításánál ahatározatban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: Nagyné Tľzcĺnska Renata elniik
HatáľÍdő: 2017. ápľĺlis 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 tartónkodás mellett elfogadta
a hatúrozatot.

10. Napĺľendi pont
JLo 9 4 t 20 1 6.(XI.2 4.) számú határ ozat m ó do sítás a
Előteri esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Nagyné Tľzcinska Renáta
Ügyľendi javaslatként kéľi, dĺintsön a Képviselő-testiilet anól, hogy részt vehet-e Danka
Zo|tán jelen előterjesztés dĺjntéshozatalában. Ennek megfelelően felteszi szavazásta a
személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi önkormrínyzati képviselő személyét.

A Képviselő-testĹilet az alábbi javaslatľól dĺ!nt, egyszenĺ ttĺbbségu szavazás kĺivetkezik.

A Józsefuaľosi Lengyel onkoľmlĺnyzat Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy nem zźĄaDaIlka
Zoltźn képviselőt a 13. napiľendi pont megtargyalása során a dtintéshozatďból.

JőzseÍvárosiLenwe|onkormánvzat24120|7.(I.26.\száműhatározataz
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A Józsefoáľosi Lenryel onkoľmányzat Képviselő.testĺilete úgy diint, hogy nem zárjaki
Danka Zoltánta 13. napiľendĺ pont megtńrgyalása soľán a diintéshozata|ből.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásľa jogosult 2 képviselő ktiziil 2 igen,0 nemo 0
tartőzkodáls mellett elfogadta a hatdrozatot.

Nagyné Tľzcinska Renáta
Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napirendi pontot az írásbę|í e|oteqesnés ďapjan,
egyszeľĹí tĺlbbségu szavazás következik.

A Józsefuárosĺ Lengye|
felhasznáIások miatt a 9412016.
szeľint:

rmányzat Képviselő-testiilete úgy diint, hogy a
(XI.24.) számű határozatot módosítja az a|á,ňbiak

1. ahatározatl. pontjában szeľeplő alábbĺ sztivegrész

slaZ 1. pontjdban foglaltak miatt a 2017. evi kiiltségvetés mí,ĺkiidési központi
költségvetésí tdmogatdsa terhéľe ijsszesen 47,2 e Ft-ra előzetes kiitelezettséget vúllal.
felkéri az elnökiit, hogl a 2017. éví költségvetés tervezésénél a 2. pontbanfoglaltakat
vegteftgyelembe."

helyébe a k övetkező szövegľész keľül:

2. foľľása a 2017. évi műkiidési központi kiiltségvetési támogatás, fedezete a
személyi juttatások és jáľulékok előirányzata, melyre e|őzetes kiitelezettséget
vállal.

3. az elntik és a képvĺselő nem taľt igényt a teľmészetbeni jutatásľa.
4. felkéri az elnökiit, hogy a kiiltségvetés teruezésénél a határozatban foglaltakat

vegye Íigyelembe.

2. ahatározat2. pontjában szeľeplő alábbi sziivegľész

,,a hatdro7at l. pontbanfoglaltakat a módosítds nem érintí, uzok az eredeti tartalommal
vdltozatlanok maradnak."

helyébe a ktivetkező sztivegľész kerül:

a Danka Zoltán elntik.helyettes részéľe BKK béľlet természetbenĺ juttatást állapít meg
10.500'./főlhĺí tisszeghatáľĺg 20|7. január 05.t.ől .20|7. ápľĺlis 04.ig' melynek háľomhavi
összege 31'5 e Ft, valamint jáľulékvonzata 13,8 e Ft (5'6 e Ft SZJA és 8o2 e Ft EHo).

Felelős: Naryné Tľzcĺnska Renata elniik
Hatáľĺdő: 2017. febľuár 15.

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

bt'1Ň ł-



nzsr,rĺĺÁno SI LENGyĺĺ olvro nuÁuyz,ąr
SAMzRZĄD PzLSKI w lozsrrĺĺÁnos

Jelenléti ív

a J őzsefv źlrosi Lengyel onkormanyzat
2. nyilvános rendkívülĺ testtileti üléséľől, amelynek időpontja:

2017.januáľ 26. (csĺittĺľtłik) 16:00 ĺí'ľa

ĺn,,ł"ĺ.'.....ĺ.7 4[ pu.h>&_ Ľł.,o[k-

1pu"ł ĺką

A 20|1.évi CL)O(IX. törvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Főviáros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgĺáľmesteri Hivatal jegyzőjénekmegbizźsźbőI:

dr. Sebestyén Réka /:-ĺ, ł'/,,. ""-

1, Nag,,né Trzcinska Renata

3 . Dr. Vóľnai Dorota lzabela
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lozsrrĺĺÁ nosl LENGnĺĺ ouronuÁlwzur
SAMIRZ4D PzLSKI w lozsr,rrÁnos

proľpRĺpszľÉs
Egyůittműktidésĺ megállapodás felülvizsgálata

Előteť esztQ : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)
Józsefriárosi Lengyel Önkormanyzat Képviselő-testiiletén ek 20|7 .januáľ 26. napjźn

2. nyí|vźnos ľendkívĹili ülés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testĹilet !

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nekľv. 80. $ (2) bekezdésę ételmében a
helyi önkotményzatnak és a nemzetiségi önkoľmtnyzatoL<nak minden év januĺáľ 31. napjáig
felĹil kell vizsgálniuk a köztÍik létreiött egyĹittműködési megállapodást. A Józsefuĺĺľosi
Lengyel onkormanyz at ezeĺt<iľvényi t-ĺitelezéitsogének eleget teve feltilvi zsgźita a csato|t az
egyĹittmfücidési megállapodást, j avaslom ennek elfogadását.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatźrozati javaslat elfogadását.

Hatáľozatijavaslat

A Jĺózsefváľosi Len gyel onkoľm ány zat Képviselő.testülete ú gy dtint, ho gy
1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest ľ'őváros VIII. keľůilet

Józsefváľosi onkoľmányzatta| megkiitendő, felülvizsgátt egyĺittmíĺködési
megállapodást.

2. felkéri az elniikiit az egĺíittműktidési megállapodás aláíľásá

B'elelős: Nagyné Tľzcĺnska Renata elniik
Hatáľidő: 2017. január 26.

Budapest, 2017 . januar 25. ĺĺľa7.y,ĺ;
Naýné Tľ.

1;';lífN
\j lij.ś;\1ĺ.í\.ś-'....2\
Íj:\. 

..ŕ.1ł
l.:j '.::r. í. 14
Ü]:.. .. r łz
\c.l'l ťll
nY!-- \'f)

ĺ,ĺÍt"/ '|ł 'ł.
//:š'.1\' \'
vIt

-'> \r

:NA TRZCINSKA RENATA ELNOK J AROSI
LENGYEL oľronľrÁlwzĺ.ľ
lnÍRľĺ.: nlÉnĺnľrr EDINA ticyrľľnzo WL.ľJlI![ll\: l\|!.tYf|!I.t1 |!t'll\A UUľll\ l|'ź|U V- l
ľÉľzÜ cyr FEDEZETET IGEI\IYEI/NEM IGENrEL, IG AzoLÁs' il ł ;\
JoGI KoNTRoLL: 7jł+,l, o-+ lilv l
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nzsĺrrÁnosl LENGyrĺ olĺronuÁxyz,ąr
SAMzR4D PzLSKI w lozsľ,rĺrÁnos

ELOTERJESZTES
Az Emberi Erőfoľľások Mĺnisztéľiuma által nyrĺjtott}ü|7. évi míiködési ktizponti

ktiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľrĺsbeli előterj esztés)

Józsefuiáľosi Lengyel onkormanyzat Képviselő-testiiletének2Ol7.januráľ 26. napjźn
2. nyiIvźnos rendkíviili tilés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testület!

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az Emberi Eľőforrások Minisztériuma a
2017. éwe 782.000,- Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezer forint mĺĺkĺjđési kĺizponti
k<iltségvetési támogatást nyújt a lőzsefvárosi Lengyel onkoľmanyzat részéte. A hatźnozati
javaslat elfogadásĺĺnak célja a megnevezet1tźtmogatás Józsefuaľosi Lengyel onkoľmányzat
általi tudomásul vétele.

Fentiekre tekintettel kérem a hatfuozati javaslat elfogadását'

Határozati javaslat

A Jĺízsefváľosĺ Lengyel Onkoľmányzat Képvisető-testülete úgy dtint, hogy

1. tudomásul veszi az Emberi Eľőfoľľások Minisztéľiuma által nyújtott 2017. évi
központĺ működési támogatás (bľuttĺó 782.000'- Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezeľ
foľint) összegét.

2. felkéľĺ az elniiktit, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2017. óvi kiiltségvetés
teľvezésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: Nagyné Tľzcĺnska Renáta elnök
Hatáľidő: 1. pont esetében: 2017. január 26.

2. pont esetében: a20|7. évi ktiltségvetés elfogadása

Buđapest, 20t7 . januat 25. il,ý#

tt:

Nagyné Tľzcinska

ELoTERJESZTo: NAGYNE TRZCINSKA RENÁTA
LENGYEL oľronľrÁľyzĺ.ľ
lnÍRľl.: ľÉvrnľľr EDINA ÜcyrľľľZo ĺ-l ,, IprľzÜcyr F.EDEzET ET IGEI\.YEI@L, IG AZuLÁ s' l l,lz\JoGIKoNTRoLLzú 4rw"4 v \\
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lozsĺrĺĺÁnosl LENGyĺĺ ol,ĺronłĺ',ílwzur
SAMIR4D PzLSKI w lozsarĺĺÁnos

ELOTERJESZTES
A telepĺilésĺ iinkoľmányzat által nyrlĺLjtott2017. évi támogatás tudomásul vétele

Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előteľj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkormányzat Képviselő-testiilet ének 20 17 .j anuĺĺľ 26. napjan

2. nyilvźnos ľendkívĹili ülés 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testÍiletet, hogy a Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet
Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a 262120|6.(XII.20.) számtĺ hattrozatábarl
úgy döntött, hogy a jőzsefvárosi nemzetiségi önkoľményzato|nak2017. évben a2016. évivel
azonos ĺisszegű mfüĺidési és feladat ellátá.sź.ŕroz kapcsolódó, céIhoz nem kötött tĺímogatást
biztosít. A Józsefuláľosi Lengyel onkormanyzat részéte nffitott támogatás ĺisszege bruttó
319.000,- Ft, azazhálromszéz-tizenkilencezer forint, Ahatározati javaslat elfogadásanak célja
a megnevezetttámogatás Józsefuaľosi Lengyel onkormźnyzat általi tudomásul vétele, illetve
az elnök felkérése a szęrződés a|álrásźra.

Fentiekre tekintettel kéľem a határozati j avaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A JĺĎzs efváľosi Len gyel onkoľm äny zat Képviselő.testiilete ú gy diint, ho gy
1. tudomásul veszĺ a telepĺilésĺ iinkoľmányzat által nyújtott 20|7. évÍ műkiidési

támogatás (bľuttó 319.000'. Ft, azazháromszáztĺzenkilencezeľ forĺnt) összegét,
2. felkéľi az elniikiit, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2017. évi kłiltségvetés

teľvezésénél vegye Íiryelembe,
3. felkéri az elntikiit az 1. pont szeľinti támogatási szeľződés a|äírására.

ľ'elelős: Nagyné Trzcĺnska Renáta elniik
Iratáľidő: 1. pont esetében: 2017. január26.

2. pont esetében: a2017. évĺ kiiltségvetés elfogadása
3. pont esetében: 2017. január 26.

Budapest, 2017 . januar 25.
t!/^ ^ <T

/ĺ,U^łvĺŁť /,aĄ n
NagyńđTrzcinska Rt

ELOTERJESZTO: NAGYNE TRZCINSKA RENATA
LENGYEr, oNxonmÁlwz.ł.ľ
lBÍnľĺ.: ľÉnĺoľrr EDINA Ücylľľnzo\ ., I

pn,ľztj cyr FEDEZE TE T IGÉN-YELAE!ĹIGIDI\II.EI, IG AZuLÁ s' ĺ lŁ 
. 

\
- ',Ą,'l.JOGI KONTROLLz .il'?"h
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nzsĺ,rĺĺÁnosl LENGYEL owronpĺ,,ilwz,ł'r
SAMzRZAD PzLSKI w lozsĺ,rĺĺÁnos

BroľBnĺBszľÉs
Va gyo nny i|atkozĺt-tételi kti telezetts é g

Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előterj esĺés)
Józsefuaľosi Lengyel onkoľmrĺnyzat Képviselő-testiiletének 2017 .januaľ 26. napjtn

2. nyilvźnos ľendkíviili tilés 4.) napiĺendi pontja

Tisztęlt Képviselő- testĺilet!

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. l03. $ (1) bekezdése éftelmében
minden nemzetiségi ĺinkormanyzati képviselőnek, valamint a vele egy hánartásban élő
hźnastársźnak' élettaľsának és gyermekének a Nekľv. 2. melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot kell tennie minden év januáľ 3I. napjáig. A Józsefuarosi Lengyel
onkormanyzat Szervezeti és Miiködési Szabá|yzatában foglaltak szerint a vagyoÍxlyilatkozat
nyilvántaľtásáétt Nagyné Trzcinska Renata elnök és Dr. Várnai Dorota Izabe|a nemzetiségi
<inkoľmanyzati képviselő felelős.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Jőzsefvźtosi Lengyel onkormányzat
ezen tĺirvényi kötelezettségének eleget tett, melyrőljavaslom hatáĺozatmeghozatalźú.

Fęrrtiekľe tekintettel kéľem a hatźrozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefvárosi Lengyel onkormányzat Képviselő.testülete rĺgy diint, hogy mĺnden
lengyel nemzetiségi képviselő, valamĺnt a vele egy háztartásban é|ő hńzastársa, éIettáľsa
és gyermeke eleget tett vagyonnyilatkozat.tételi kiitelezettségénet mely nyilatkozatok
őrzésérő| . a Szeľvezeti és Műkiĺdési Szabá.tryzatá.ň,an fogla|tak szerint . Nagyné
Tľzcinska Renata elnök és Dr. Váľnai Doľota lzabe|a nemzetĺségi tinkoľmányzati
képviselő gondoskodik.

F.elelős: Nagyné Tľzcinska Renata elnök
Hatáľidő: 2017. janaár 26.

Budapest, 20|7 . jarnáĺ 25. tľa 2,.Ę
Nagyné Trzcins

elnäk

ELOTERJESZTO: NAGYNE TRZCINSKA RENATA ELN
LENGYEL oľronn,lÁľY Z AT
ininľł'ŃňnĺnTIĺ ľŃľÁ ÜcnľľÉzoL ,, ĺ
ľnľzticyrF.EDEZETETIGEI\IYELAIEMJG]DI\II.EI'IGAZDLÁs:/Ll
JOGI KONTRoLL: pť vZ,.^-|
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J)ZSEFVAR)SI LENGYEL oN Ko RMÁNyzuT
SAMzR4D PzLSKI W JoZSEFĺĺÁnos

proľBnĺpszľÉs
A Jĺízsefu árosi Lengyel onko ľm źny zat 20|7 . évi költs égvetésĺ j avaslata

Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renata (ínísbeli előteľj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő-testĹiletének 2OI7 .j anuĺár 26. napjan

2. nyi|vénos ľendkívüli tilés 5.) napiľendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testÍilet !
TźĄékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy Az á|Iamháńartásrő| szőIő 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.;, valamint annak végrehajtásáľól szóló 36812011.
CXII.31.) Koľmányrendelet (továbbiakban Ávr) éľtelmében az elnöknek a 20|7. évi
költségvetést a Képviselő-testiilet elé a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szőIő 20|6.
évi XC. tĺĺrvény aLapjan 2017 . februaľ l5-ig az elnöknek be kell nyujtani a Képviselő-testĹilet
elé.
A költségvetés tervezésének szabźiyźú, kötelező tar:ta|mát az Aht, a, Avr' va|arrint az
á||amháztaÍtas szĺímviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormrínyľendelet írjaelo.
A központi költségvetés műk<idési támogatásĺínak ö'sszege 782,0 e Ft, melynek
fe|haszná|ásaľabruttóĺisszegekbenazalźhbijavaslatotteszem:

munkaadót terhelő járulékok és szociĺilis hozzájárulási adó:

személyi juttatások:
- tiszteletdíj Zhőnapra
- BKK bérlet |Zhőnap,ra

összesen:

. szociális hozzajaru|ási adó
- EHO
- SZJA

összesen:
dologi kiadósok:

- kommunikációs szo|gá|tatás ( telefon)
- szo|gáLtatások

összesen:

műIajdési általános tartalék

124,0 eFt
126,0 eFt
250,0 e Ft

24,0 eFt
46,0 e Ft
31,0 e Ft

101,0 e Ft

200,0 e Ft
82,0e Ft

282,0 eFt

149,0 eFl

Teleptilési önkoľmányzati tźmngatás összege 3 19,0
összegekben az a|ábbtjavaslatot teszem:

e Ft, melynek felhaszná|ásźlra bruttó

szeméIyi juttatás:
reptezeĺtáciő
munkáltató t t erhelő j ĺźrulé kok:
rcptezentźĺció és telefon utĺĺn
EHO
SZTA
összesen: 84.0 e Ft

185,0 e Ft

50,0 e Ft
34,0 e Ft

dologi kiadósok:
kommunikációs szolgá|tatźs ( telefon) 40,0 e Ft



- egyéb szo|gźůtatźLsok (p1. bankköltség, postaktg, stb.) 10,0 e Ft
osszesen: 50,0 e Ft

Mind összesen: 1.101,0 e Ft
A kĺiltségvetési javaslat afent.lęírtak a\apjan összesen 1.101,0 e Ft. A kiadások tartalmazzék
az e|ozetes kötelezettségvállalásokat. Az önkoľmĺányzatnak közvetett támogatast 20|6. évbęn
nem nffitott és2077. évben sem kívĺán nýjtani. A nemzetiségi önkoľményzat saját bevétellel
nem rende|kezik, így önkoľmźnyzati saját bevételekľől és az önkormlányzat ađősságát
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a20t7. évi és az azt kĺivető 3 évre
várhatő összegéről kimutatása nincs.

Az e|iĺterjesztés melléklete a következó:
- előzetes kĺltelezettségvállalások a képviselői BKK bérletre és 2 havi telefon költségre

volt, melynek összege bruttó 88,9 e Ft volt,
- 2017-2019. évek költségvetési mérlege kozgazdasźĺgi tagolásban (2. szárńmelléklet)
- a költségvetés felhaszná|ási iitemterve (3. számú melléklet)

A határozat melléklete a következő :

2017 évi költségvetés kiemelt e|óirźnyzatonként, azon belül kĺitelező és ĺinként váIIaIt
feladatra bontva (l. számú melléklet)
A benyújtott kĺiltségvetési javaslat költségvetési egyensúlya biĺosított.

Az önkormźnyzat az eIőző években hitelt nem vett fel, 20|7, évben nem kíván hitelt felvenni,
miután a visszaťlzetési kötelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított.

Javaslom, hogy a költségvetés módosításának hatáskörét a Képviselő-testiilet gyakorolja,
jóvahagyott költségvetésen belüli átcsopoľtosítźsra az elnök kapjon hatáskört.

A költségvetést év közben többszcjr kell majd módosítani, a 2016. évi költségvetés
marađvźny, az évközben pá|yázatokon elnyert pénzeszközok, valamint a feladatalapú
kcizponti költségvetési támogatás miatt.

A Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilte a 2OI7. évi ellenőrzési tervét elfogadta,
melyről atájékoztatást az Önkoľmĺányzatmegkapta, mely taľtalmában a ktjvetkező:

,,Tájékoztatom, hogł a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) belső ellenőrzési
vezetője a 370/2011. (XII'31.) Koľmányrendelet (tovĺźbbiakban: Blcr,) 31. s és 32. $ alapjón
elkészítette a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvĺźrosi onkormányzat és Hivatala 20]7'
évi ellenőľzési tervét a hivatal, a helyi onkormányzat, a feliiglelt költségvetési szervek és a
helyi nemzetiségi Ônkormányzatok tekintetében. Az ellenőrzési tervet - a jeglzői előzetes
jóvóhaglást követően - a BIcľ' 32. s @ a Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete a
250/20]6.(ilI'}].) számú határozatával jóváhag/ott' Á 2017. évi ellenőrzési terv
m e gt e kint h e t ő a w w w j o z s e-fv ar o s. hu h o nl ap o n.

A helyi ônlarmónyzat és a nemzetiségi ônkormányzatok kozotti egłüttműködési megállapodás
IX. fejezete értelmében tájékoztatom, hogl a 2017' évi ellenőrzési terv 5' pontja szerint a helyi
ne mze tis é gi Ónkar mányzatoknt a lĺÓvetkező témakôr vizs gál ata érinti :
T ór gy : Az ál l ami t ámo gat ás el s z ámol á s ónak v iz s gál at a
Cél: annak megállapítása, hog a jogszabályi előíľdsnak megfelelően tÓrtént-e a
kormányrendelet szerint lrapott műIödési és feladatalapú támogatósok nyilvántartása és
eIszámoIása
VizsgáIt időszak: 20]6. év
Azonosított lrnclrázati ténvezők: helyi szabáIyozás nem megfelelő kialakítása
Áz ellenőrzés típusa: pénzügłi - szabályszerűségi
Az ellenőrzés tjtemezés e : 2 0 I 7. negledik ne głedév
Az ellenőrzés módia: adatbekźrés, elemzés',



Ferrtiekre tekintettel kérem a hatźrozatijavaslat elfogadását.

ruutĺ",,uti javaslat

A Jĺózs efvárosi Len gyel onkoľm ányzat Képviselő-testülete ú gy diint, ho gy
|.l a) 2017. évi költségvetésĺ bevételĺ és kĺadásĺ e|őirányzatát 1.101'0 e Ft.ban fogadja el.

b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton belül a míĺködésĺ bevétel e(őirányzata
1.101,0 e Ft, a műktidési kiadás e|őirányzata 1.101,0e Ft, melyet kĺemelt
e|őirányzatonkéntazl.számúmelléklettarta|maz.

2.l a) a képviselő.testĺilet a kłittségvetés mtídosításának hatáskłirét fenntaľtja,
felhatalmazza az elntiktit a jóváhagyott előĺľányzatok, kiemelt előirányzatot rovatok
kiizötti átcsopoľtosítás j óváh agy ására.
b) az elniik átcsoportosításĺ hatáskiĺľe a műkiidési, felhalmozási célr'i támogatások
nyújtására nem terjed ki.
c) az elniik a saját hatáskiiľben jóváhagyott előĺľányzatok átcsoportosításáľĺól
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31.ig a kiiltségvetés e|őirányzatainak
átv ezetésével egyid ej űle g beszámol a képvis elő.testü letnek
3.ĺ a pénzkeze|ésĹéľtékkezelési szabáiyzatban foglaltak betartásával a kĺadások
készp énzb en tö ľtén ő telj es ítés én ek es eteit az a|álbbiakb an határ oz'za megz

a) készlet és tárgyi eszköz beszeľzése,
b) kĺkĺild etés, ľep rezentáciĺis, vendéglátásľa kiad ások,
c) kisiisszegíĺ szolgáItatási kĺadásokn
d) utólagos elszámolásľa felvett előlegek, ellátmányok
e) nem rendszeľes és külső személyi juttatások.

4.l fe|hata|maz'za az elnököt a jogszabáIyi határidő betaľtására| az elemi költségvetés
elkészítéséľe a határozatban meghatáľozott kiiltségvetés kiemelt e|őirányzatainak és
tisszegének megtartása mellett.
5.l a hatálrozat elfogadásával egyidejűleg a 2017. évi átmeneti gazdáikodásról szĺílĺí
határ ozat hatáiy áú veszti.
6.l a 201'6. évĺ pénzmaľadvány elfogadásáig' a pénzmaradvány felhasználásának
jóváhagyásáĺg a 2017. évi eľedeti kiiltségvetésbe nem tewe'zett szabad pénzmaľadvány
teľhére kiĺtelezettségvállalásľól a képvĺselő.testület dtint.
7.t tudomásul veszĺ az Onkormányzatot éľintően a Józsefvárosi Onkoľmányzat
250l2016.(xil.01.) száműbatározatával elfogadottz0Ĺ7. évi ellenőrzési teľvét.

ľ'elelős: Naryné Tľzcinska Renáta elntik
Hatáľidő: folyamatos,5. pont 2017. máľcius 07.,7.pont20|7. ápľilis 30.

A dtintés végľehajtását végzo szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, BeIső Ellenőľzésí
Iľoda

Budapest, 2017 . januar 25. ,ĺ,,4ł L,č ,/ĺ,ĺc;

1é Tľzcĺnska R

Er,irnnĺnSZTőz N,ł,cyľÉ TnzcIľsx.ł. RENATAJózsBľvÁRoSI LENGYEL oNKbRilŕI7h{ÝzAT

LnÍnľ,ł,: Molľ'łn Aľľar.ľÉ PÉľzÜcyI ÜcyoszľÁr-y Kor,rsÉcvoľÉsl És PÉNZÜGYI
FELťrGYELETI IRoDAvEZnTő IIELYETTEsn, PÉľzÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉIYYEL', \.\
IGAZOLAS: \\\

\l\\Ą
- \l\Jocr xoľľnör,L: /ą' Z4 g.-u-



nzsrrĺrÁnosl LENGynĺ oxro nuÁuyzur
SAMzR4D PzLSKI w lozsnrrÁnos

BroľpRrpszľÉs
Támogatások beszámolój ának elfogadása

Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előteľj esztés)
Józsefuarosi Lengyel onkoľmanyzat Képviselő-testtileténekz}|7. januat 26. napjźn

2. nyilvános rendkívüli iilés 6.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testiilet részére, hogy a Józsefuarosi Lengyel onkoľmanyzat
tánogatásaiaza|źlbbibeszámolókalapjanelfogadásľakeľüljenek.

1. Beszĺímoló a Magyaľországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület rész&e adott
támo gatás felhasznáIźtsaľól :

A Józsefuárosi Lengyel onkormrányzat igazo|ja, hogy a Magyarorszźąi Bem József Lengyel
Kulturá]is Egyesület részéľe nyújtott 25 ezer foľintos támogatás a támogatási szeľződés
szerint' a lengyel nemzetiségú gyerekek szźtmáta adott Mikulás tinnepség szervezése során
keľĹilt felhasználásra.
A Bem József Lengyel Kultuľális Egyesület a trĺmogatási szerződés szerint elszámolt a hiteles
számlabenyújtásával és a részletes írásos beszámolóval.
2. Beszámoló a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbeľt Egyesülete tészére

nyújtott támogatás felhasználásráľól:
A Józsefuaľosi Lengyel Önkoľmanyzat tgazo|ja, hogy a Magyaľországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbeľt Egyesülete részére nyrijtott 25 ezer forintos támogatás attnnogatási szerződés
szerint a,,Senioť' ta|á|koző kaľácsonyi tinnepség kĺiltségeinek vonatkozásában.
A Magyaľorszźlgi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület a támogatási szerződés
szerint elszĺĺmolt hiteles szálm|abenyujtásával és a részletes írásos beszámolóval.

Fentiekre tekintettel kéľem a hatźrozati iavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefo árosĺ Lengyel onkoľm ány zat Képvĺselő.testĺilete rĺgy dönt, h o gy
1. elfogadja a Bem József Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás

beszámolóját és elszámo|ását, a Mikulás ĺinnepség szeľvezésének vonatkozńsátban.
2. elfogadja a Magyaroľszági Lengyel Katolikusok Szent Adalbeľt Egyesülete ľészéľe

nyújtott támogatás beszámolóját és elszámolását, a ,,Senĺoľ', ta|álkoző kaľácsonyi
ĺinnepség ktiltségeĺnek vonatko zásálban.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renáta elnök
Hatáľĺdő: 2017. janaár 26.
Budapest, 2017 . januar 25.

/ľry
Níŕ

p'- fruł w>'&-.

Tľzcinska Renata eln
: NAGYNE TRZCINSKA RENATA ELN

LENGYEL oNKoRMÁľĺyza.ľ
lľÍRľ.ł.: ľľľĺľľH EDINA Ücyrľľnzo\ , . l
ľÉľzÜcyr FED EZET E T IGEI\.YEI/NEM IGÉI.[yEt, IG AZuLÁ s}l l

JOGI KONTROLL: ń,4ą,-.^ ĺl,, 
,



nzsaprÁnosl LENGyĺĺ ouronfuĺlĺ'lwz,q,r
SAMzRZĄD PzLSKI w lozsnrrÁnos

ELOTERJESZTES
201'6. évi települési iinkoľmányzat által nyújtott műktidési támogatás visszafizetése

Előteť esztő : Nagyné Tľzcinska Renata (írásbeli előterj eszés)
Józsefuĺárosi Lengyel onkoľmanyzat Képviselő-testiileté nek 2017 .j anuar 26. napján

2. nyí|vźnos rendkívüli ülés 7.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő -testtilet !

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi települési önkoľmĺínyzat á|ta|
nyújtott műkĺjdési támogatás felhaszná|ásáról a szöveges beszámoló és a felhaszná|ás,
elszámolás elkészĹilt. A támogatás összegéből fel nem hasznéit, igy visszaťtzetendő összeg
49.157 -Ft-ot, azaznegwenkilencezeregyszźlzöBĺenhét forint. Ajogszabály, valaminta20t6.
évi tiímogatási szerzódésben foglaltak a |apjan a maradviĺný 2017. évben nem használható
fel, ezért atźtmogatás nyújtónak vissza kell utalnunk. Foľľása a2016. évi települési mfüödési
támogatás szabad költségvetési maradványa.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozati iavaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Jĺízsefu áľo si Lengyel Onkoľm ány zat Képvĺselő.testiilete rĺry diint, h o gy
1. a 201'6. évi településÍ tinkoľmányzat által nyújtott míĺkiidési támogatás fel nem

hasznáIt tisszegét, 49.157 -Ft-ot, azaz negryenkilencez eregy százötvenhét foľĺntot
vÍss zaata| a Budap est Főváľos VIII. keľület Józsefo áľosĺ Onko rmány zatnak.

2. foľľása a 2016. évi településĺ míĺködési támogatás szabad ktiltségvetési
maľadványa.

3. felkéľi az elnöktit, hory a 2016. évi költségvetésĺ maradvány elfogadásánál és
felhasználásánái, i|letve a 2017. évi ktiltségvetés módosításánál a hatńrozatban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: Nagyné Trzcĺnska Renáta elntik
Határĺdő: 2017.januáľ 31.' 3. pontnál 2017. ápľilĺs 30.ig

Budapest, 2017 . januar 25. ľfuť,./^'t To,
NagynďTľzcinska

(Ą

ELoTERJESZTo: NAGYNE TRZCINSKA RENÁTA ELNoK JoZSEFvÁRosI
LENGYEL oľronľĺÁľyzĺ.ľ
lBÍnľł:NÉľrnľrrEDINAÜcrrĺľľnZoÜ\_ l o, | .l'pÉľzÜcyr F'EDEZETET IGEI\-YEL/NEM IGEI\-YEL,tGAzoL^*ilłtľ.ł,W r,(ilą/l/

JOGI KONTROLL: _2,7 .'--^.__



l o z s n r ĺrÁ no S I L E N Gy n ĺ o u ro n-lĺĺlílĺyzur
SAMoRzuD PzLSKI w lozsrrĺĺÁnos

ELOTERJESZTES
20|6. évi működési kiizponti kiiltségvetési támogatás vĺsszafizetése

Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)
Józsefuiíĺosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő.testiiletének}}I7.januĺír 26. napjarl

2. ĺyilvtnos ľendkívüli Ĺilés 8.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testület !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 20|6. évi működési központi
kĺiltségvetési tiímogatás felhasználásátőI a szöveges besziímoló és a felhasználás, elszámolás
elkészült. A tiĺmogatás összegéből fel nem haszná|t, így visszafizetendő összeg 20.286-Ft-ot,
azaz híszezerketti5száznyolcvanhat forint. A jogszabźtIy, valaĺrlint a 2016. évi támogatźsi
szeruodésben foglaltak a |apjźn a maruđvźnyt 20|7. évben nem hasznáIhatő fe|, ezért a
tiĺmogatás nffitónak vissza kell utalnunk. Forľása a 2016. évi mrĺktidési központi
költségvetési támogatás szabad kĺiltségvetési maľadványa.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefuáľosĺ Lengyel Onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy diint, hogy
1. a 2016. évi működésĺ kiizponti kiiltségvetési támogatás fel nem hasznáIt tisszegét,

20.286.B.t.ot, azaz húszezerkettőszńznyolcvanhat foľintot vĺsszautal az Emberĺ
Eľőfoľľás MinÍsztéľiumának

2. forľása a 2016. évĺ műkiidésĺ kiizpontÍ kiiltségvetési támogatás szabad
ktiltségvetésĺ maľadványa.

3. felkéri az elniikiit, hory a 2016. évĺ kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál a 2017. évĺ költségvetés módosításánál a határozatban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

x,.elelős: Nag5rné Tľzcinska Renáta elnłik
Hatáľĺdő: 2017.januáľ 31.,3. pontnál 20t7. ápľilis 30-ig

Budapest, 2017 . januar 25. W
Nagýńé

.,ł^cłĹ^--

elnäk

NAGYNE TRZCINSKA RENATA E
LENGYEL oNKoRMÁrwzĺ.r
lnÍnľĺ.: ľBľrnľH EDINA ÜcyrľľÉZo L l l ,
prľzÜ cninoBzľľnľ rcĺľ wnľĺ i cÉľr.n L, IG AZol,Á s : ĺ,klÜn+e,ł au
JOGI KONTROLL: ú *ĺtąx--



nzsrrrÁnosl LENGyľĺ ouro nłĺ,{'l,łyzur
SAMzR4D PzLSKI w lozsĺrĺĺÁnos

BroľBRĺBszrÉs
20|'6. évi telepÍilési iinkorm ányzati pály ánati támogatás visszaÍizetése

Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkormanyzat Képviselő-testiiletén ek 2017 .januríľ 26. napján

2. nyilvanos rendkívüli ülés 9.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testtilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi települési önkormźnyzatí
pályázatí támogatás felbaszntlźlsríról a szĺiveges beszámoló és a felhaszná|ás, elszĺámolás
elkészĹilt. A tĺĺmogatás ĺisszegéből fel nem hasznźl|t, igy visszafizetendő összeg 40.694,-Ft-,
azaz negryenezerhatszáz]ĺilencvennégy forint. A jogszabály, valamint a2016. évi támogatási
szerződésben foglaltak a|apjén a maľađványt 2017. évben nem haszná|hatő fe|, ezért a
tamogatás nyujtónak vissza kell utalnunk. Foľrása a 2016. évi teleptilési ĺinkoľmźnyzat
pá|yázatitámogatásszabadköltségvetésimaradványa.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatáĺozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Len gyel onkorm ány zat Képviselő.testülete ú gy d tint, ho gy
1. a2016. évi telepiilési tinkormányzatipáiyánati támogatás fel nem használt

iisszegét, 40.694,-Bt.' azaz negJrvenezerhatszánkilencvennégy foľintot visszautal a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzatnak.

2. foľľása a2016. évi telepĺilési iinkoľmányzatpź.Jyánati támogatás szabad
kiiltségvetési maľadv ány a.

3. felkéri az elntiktit, hogy a20|6. évi kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál' illetve a20t7. évĺ kiiltségvetés módosításánál ahatározatban
foglaltakat vegye figyelembe.

ľ.'elelős: Naryné Trzcinska Renáta elniik
Határidő: 2017.januáľ 31.

Budapest, 2017 . janutr 25. ĽľutNáryné Tľzcinska Renáta elniik

ERJESZTO: NAGYI\E TRZCINSKA RENÁTA ELN
LENGYEL oNKoRMÁľwzĺ.ľ
lnÍRľĺ.: ľÉnłnľrr EDINA Ücyrľľn Zo w
ľnľzÜcyl F.EDEZETET IGEN YEL/NEM IGENYEL. IGAZOLÁS:
JSGI K6NTRSLL: [ť _,ą éz- /



J)ZSEF,[/ÁR)SI LENGYEL oNKoRMÁNyzuT
SAMzR4D PzLSKI W JoZSEFrÁnos

ELOTERJESZTES
Faľsangi rendezvény

Elöterj esztó : Nagyné Tľzcinska Renata (íľásbeli elóterj esztés)
Józsefi'iĺľosi Lengyel onkormányzat Képviselő-testĹiletének2}I7.január 26. napjźn

2. nyilvĺínos ľendkívüli ülés 10.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testĺilet !

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy 2016. februaľ hónapban megrendezésre
kerĹil a lengyel faĺsangi talá|koző a jőzsefvárosi lengyel lakosoknak, melynek helyszíne a
Józsefuaľosi nemzetiségi iroda (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b.). A faľsangra szźnt
reprezentációs kdltségbľuttó 30 ezet Ft és 13,3 e Ft jaľulékai(5,4 e Ft SZJA és7,9 e Ft EHo).

Fentiekľe tekintettel kérem a hatáľozati j avaslat elfogađását.

Határozatĺ javaslat

A Józs efo áľosi Lenryel onkorm ány zat Kópviselő.testĺilete r'igy diint, ho gy
1. 2016. febľuáľ hónapban megľendezésľe kerůil a keľületi lengyel lakosoknak a

leng5rel faľsangĺ talźikoző, melynek helyszíne a jőzsefvárľosi nemzetĺségi iľoda
(1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b.). A faľsangi találkozóľa szánt
reprezentációs kiiltség bruttó 30 ezeľ Ft és ĺ.3'3 e Ft jáľulékai (5'4 e Ft SZJA és
7,9 eFtEHO).

2. az 1. pontban foglaltak miatt a 20|6. évĺ feladatalapú központi ktiltségvetésĺ
támogatás szabad maradványa teľhére előzetes kötelezettséget vállal és felkéľÍ az
elnłikiit' hogy a 201'6. évĺ ktiltségvetésĺ maľadvány elfogadásánál, és
felhasznáIálsänál, valamint a2017. évi kiiltségvetés módosításánál ahatározatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Nagyné Tľzcinska Renata elntik /ĺ*ĺ;"
Hatáľidő: 1. pontnál 2017. febľuáľ 28.,2. pontnál 2017. ápľilis 30.ig ił.l':

Budapest, 20|7 . jarruźlr 25.

{::i

f^ro
Tľzcĺnska Renata elnök

: NAGYNE TRZCINSKA RENATA ELNOK JOZSEFVAROSI
LENGYEr, oľxonľĺÁľyzĺ.ľ
lnÍRľa.:ľÉlĺnľHEDINAÜcrrrľľÉZoľN. / ln l I

pÉľzÜcyr FEDEZETET IGÉI\-YEL/NEM IGÉI\IYEL.IGAZoLĺsz /k/fut/l,łł,ł łlłl[u/v
JOGI KONTROLL:



nzsnrĺlÁnosl LENGynĺ ouronfuLiuyz,q'r
SAMORZĄD POLSKI W JOZSEFĺ/AROS

ELOTERJESZTES
L en gyel ifj ú s á gĺ fa ľs an gi talrá,Jkoző tám o gatá s a

Előteľj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előteľj esztés)

Józsefuaľosi Lengyel onkormanyzat Képviselő-testiiletének 20|7 .j anuĺĺľ 26. napjan
2. nyi|vźnos ľendkívüli ülés 11.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő- testiilet!

Tájékozatom a Képviselő-testĺiletet, hogy a Fővaľosi Lengyel Önkoľmanyzat és a XIII.
kerületi Lengyel Nemzetségi Önkoľmĺányzatközös szervezésbeĺZ}I7. februĺír 24-én'Lengyel
ifiúsági farsangi talźlkozőt szeÍvez (helyszíne: 1084 Budapest, Auróra utca 11.). Javaslom,
hogy a Józsefuaľosi Lengyel onkoľmányzat 20 e Ft összeggel tĺímogassa a rendez-,ĺéný. A
reĺđezvényen a józsefuaľosi lengyelnemzetiségű fiatalok is részt vesmek. Forrása a20|6. évi
feladata|apú állami tĺĺmo gatás

Fentiekre tekintettel kérem ahatźrozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefváľosi Lengyel onkoľm ányzat Képviselő.testülete ú gy diint, ho gy
|. a Fővárosi Lengyel onkormányzat és a XIII. keľületi Lengyel Nemzetségi

onkoľmányzat ktiziis szeIvezésében 2017. febľuáľ 24.én megrendezésľe keľül a
Lengyel ifjúságĺ faľsangi ta|rá./rkoző (helyszíne: 1084 Budapest, Auľĺíľa utca 11.). A
rendezvényt a Jőzsefvárosĺ Lengyel Onkormányzat 20 e Ft iisszegben támogatásĺ
szeľződés keľetében támogatja, melyen a jőzseÍvárosi lengyel nemzetĺségíĺ Íiatalok
is ľészt vesznek.

2. az 1. pontban foglaltak miatt a 2016. évi feladatalapú kiizponti kiiltségvetésĺ
támogatás szabad maľadványa teľhére előzetes ktitelezettséget vállal és felkéľi az
elniikiit, hogy a 2016. évi kiiltségvetésĺ maľadvány elfogadásánál' és

felhasználásánálo valamint a20t7. évĺ kiiltségvetés módosításánál ahatározatban
foglaltakat verye firyelembe.

3. felhatalmaz;za az elnökiit atámogatási szeľződés aláíľásáľa.

Felelős: Nagyné Tzcĺnska Renata elntik
Hatáľĺdő: 2017. febľuáľ 28.

Budapest, 20|7 . január 25. ĺľ,p* W,ą "Nďryné Tľzcinska Ren

i,.
l,.l

: NAGYNE TRZCINSKA RENÁTA ELNOK JoZsEFvARosI
LENGYEL oNKoRMÁľwza'ľ
lľÍRľa, : ľľnĺnľľĺ EDINA Ücyľľľnzo\-LEIRTA: I\EMETH EDINA UGYIN ľl,Zo.\- l n ĺ L
pnľzÜcyr FEDEZETET IGEII-YEL/NEM IGEI\-YEL, IG AZa"6. fuLćť 
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JOGI KONTROLL: nl h.



J)ZSEF,[/ÁR)SI LENGYEL )NK)RMÁNYZAT
SAMIR4D PzLSKI W JoZsEFĺĺÁaos

proľpRĺBszľÉs
Taxi szállítás kiiltségeĺ

Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő-testületének2}I7.januar 26. napjan

2. nyí|vźnos rendkívĹili tilés l2.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy 2017. februaľ 01-tő1 - 2017. április 15-ig
nemzetiségi önkoľmźnyzati iľodában több alkalommal taľhmk ĺisszejöveteleket,
rendezvényeket. A rendezvényekhez taxival tĺiľténő szźůlrítás sziikséges (ételek szá||itásěra), a
kĺiltségekľe 15 e Ft-ot fordítunk. Forľása: 20|6. évi feladata|apí központi költségvetési
támogatás.

Fentiekľe tekintettel az a|ábbihatfuozati javaslatot terjesztem elfogadásľa.

Határozati javaslat

A Józsefo árosĺ Len gyel Onkorm ány zat Képvĺselő.testĺĺlete r'igy diint, ho gy
1. 2017. febľuár hĺínaptól -2017. áprĺlis 15.ĺg a nemzetiségi önkoľmányzat ĺrodájában

tartott összejiivetelekľe, ľendezvényekre 15 e ľ,t taxi száIlítási kiiltségkeľetet vesz
ĺgénybe.

f. az 1. pontban foglaltak miatt a 2016. évi feladatalapú kiizponti költségvetési
támogatás szabad maľadványa teľhéľe előzetes kiitelezettséget vállal és felkéľi az
elntikiit, hogy a 20|,6. évi kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál, és felhasználásánál,

RJESZTO: NAGYIIIE TRZCINSKA RENATA ELNOK JOZSEFVAROSI
LENGYEL oľxonnĺÁľwza'ľ
ĹBiní,t' ŃĺnĺrřľI EDINA ÜcyrľľÉZi \\LEIRľA:Nľ]METľIEDINAUGYINTEZO-\ !,, I' l
pnľzticyr FEDEZETET IGÉI\IYEL/NEM IGEI\rYEL,|G^Z11,Ás: ł,ł,łt]ywĺ ,{łiujil,I/

JOGI KONTROLL:



nzsľ,rrÁnosl LENGyĺĺ ouronłĺ,Ílwzur
SAMoRzuD PzLSKI w lozsĺrĺĺÁnos

ELOTERJESZTES
lĺo g ł l zo1' 6.(XI.2 4.) szá m ú határ ozat m ĺí do sítá s a

Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő-tęstiiletének}Ol7.január 26. napjan

2. nyilvános rendkívüli iilés 13.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet!

A felhasználások miatt a BKK béľletek tareyÍL 94lf0l6,cŕtI,24.) határozatot módosítani
szifü ségesazalábbihatározati javaslatotszeľint.

Határozatĺ javaslat

A Józsefoáľosi Lengyel Onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dtint, hogy a
felhasználások miatt a 9412016. (xI.24.) számú határozatot módosítja az alábbĺak
szerint:

1. ahatározat 1. pontjában szeľeplő alábbĺ szövegľész

naZ I. pontjúban foglaltak miatt a 2017. évi kiiltségvetési míĺkijdésí ki)zponti
kökségvetésí tómogatdsa terhére összesen 47,2 e Ft-ľa előzetes kötelezettséget vúllaL
felkérí az elniiköt, hogł a 2017. évi költségvetés tervezésénél a 2. pontbanfoglaltakat
vegłe jiglelembe.,,

helyébe a ktivetkező sziivegľész kerül:

2. foľľása a 20|7. évi műktidési kiizponti kiiltségvetési támogatás, fedezete a személyi
juttatások és jáľulékokeliőirányzata, melyľe előzetes kłitelezettséget vállal.

3. az elnök és a képviselő nem taľt ĺgényt a teľmészetbeni jutatásľa.
4. felkéľĺ az elntiktit, hogy a ktiltségvetés tewezésénél a határozatban foglaltakat vegye

firyelembe.

2. ahatározat2. pontjában szeľeplő alábbĺ szövegrész

,,a hatdrozat I. pontbanfoglaltakat a módosítds nem éríntí, azok az eľeđeti tartalommal
v lź lto zatlano k maľadnak.,,

helyébe a kiivetkező sziivegľész keľůil:

a Danka Zo|tán elniik.helyettes ľészéľe BKK bérlet teľmészetbeni juttatást állapít meg
10.500'./főlhó iĺsszeghatárigz0Ĺ7. januáľ 05.től .2017. ápľilis 04-ig, melynek háľomhavi
tisszege 31'5 e Ft, valamint jáľulékvonzata 13,8 e Ft (5'6 e F.t SZJA és 8'2 e F.t EIIo).

Felelős: Nagyné Tľzcinska Renata elnök



Hatáľidő: 2017. februáľ 15.

: NAGYNE TRZCINSKA RENATA ELNOK JOZSEFV.ÄROSI
LENGYEL oľronľĺÁrwzĺ.ľ
LEÍnľa.: NÉMETH EDINÁ. ÜcrrrľrÉZo s-
PÉ_ŇżtiGüŕr;Dużr:Tii.'"É*"iŁAun*ňnľyrLIGAZILlrs, jłýÁ,il,a}tIt,JLĺľ
JOGI KONTROLL: ŕŁ r- ę|-ť

Budapest, 2017 . január 25.



nzsnrĺĺÁnosl LENGyrĺ olĺronu,{tĺyz,ąr
SAMzRZĄD PzLSKI w lozsrrĺĺÁnos

MEGHIVO
a J őzsefvárosi Lengyel Önkorm ányzat Képviselő-testůilete
2017.januáľ 26. (csůitöľtłik) 16:00 óľaĺ kezdettel taľtandó

2. nyĺlvános ľendkívüli testĺiletĺ ĺĺlésére
Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b NemzetÍségi Onkoľmányzatokiľodája

Napirend:

Együttmĺĺkłidésĺ megállapodás felülvĺzsgálata
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)
Az Embeľĺ Erőfoľľások MÍnisztéľiuma által nyújtott}0|7. évi műkiidési
kiizponti kiiltségvetésĺ támogatás tudomásul vétele
Előterj esző : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)
A telepĺilési önkormányzat által nyűjtott2017. évi támogatás tudomásul vétele
Előteľj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)
Va gyo n ny i|atkozat-tételĺ kiĺtelezetts é g
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)
A Józs efu áľosi Len gyel Onkoľm ányzat 2017 . évi kiiltségvetésĺ j avaslata
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előteľj esĺés)
Támogatások beszámolóinak elfogadása
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)
201'6. évĺ telepiilési iinkoľmányzat által nyűjtott műkiidési támogatás
vĺsszaÍizetése
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előteľj esztés)
201'6. évi műkłidési kiizpontĺ kiiltségvetési támogatás vĺsszafizetése
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)
2016. évĺ telepiilésĺ iinkoľm ányzati páilyánati támogatás visszafizetése
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

10. Faľsangi találkozó
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

11. Lengyel ĺfjúsági faľsangĺ taliá.Jkoző támogatása
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

12. T axi szállítás ktiltségeĺ
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

1 3. JL o 9 4 t 20 1 6.(XI.2 4.) számű határ ozat m ó d o sítá s a
Előteľj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (íľásbeli előterj esztés)

Buđapest, 20|7 . januar 25.

Nagyné Trzcinska Renata
elnrik s.k.

1.

2.

8.

9.

4.

3.

6.

7.
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J , p opiRĐ$rJi P.oĺ'lĺ. Jca.ľ{urre.lĹLFrĹ

Egyůittműktĺdési megállapodás

?Pely létrejcitt egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosi
O nko ľm á ny zat ( a további akb an : helyi önko rmźny zat)
székhely:
adősztlm:
tórzsszám:

képviseli:

másrészrÍĺ| a
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszám:
torzsszám:

1082 Budapest, Baľoss ll.63-67.
rs735715-2-42
735715

statisztikai szélm: 157357I5-84II-32I-01
bankszámlaszám: |0403387 -00028570-00000000

dr. Kocsis Máté polgármester

Józsefváľosi Lengyel Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16926r92-t-42
679198

1.

statisztikai szźm: |6926192-841l-37I-0I
bankszámlaszźtm: 10403387 -00028600-00000004
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnĺik

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi
CLXXX. töľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás
a|apjźn, figyelemmel az á|lamhéztartástő| szóló 20II. évi CxCv. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az źilamhźvtartásról szóló törvény végľehajtásárőI szóló 368120ll.
(XII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Avr.), a kĺiltségvetési szeľvek belső
kontrollrendszeréľől és belső ellenőrzéséről szóló 37012011.CXII.31.) Koľm. ľendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarcrszág helyi ĺinkoľmányzatahőI szóló 20|l. évi
CLXXxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|itott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

L Pľeambulum

A helyi önkormĺányzat je|en egyĹittműkĺidési megállapodás (a továbbiakban: megĺállapodás)
keľetében a nemzetiségi önkoľmtnyzat részére biztosítja a nemzetiségi tinkoľmźnyzati
mfüĺldés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok e|IáttlsaÍőI, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közĺisen megfoga|mazott nemzetiségi ktizĺĺgyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok ľészletes szabályait
határozzźtkmeg.

A targyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmĺĺnyzat kĺiltségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vá|lalt feladatként _ a helyi nemzetiségi ĺinkoľmanyzatt.al 1'orténő

előzetes egyeztetést kĺivetően az adott évi költségvetési ľendeletében múktjdési
hozzájaralásként pénzügyi tźmogatást biaosíthat, amelyről tĺímogatottzt e|szátmolási' míg
tźtmogatőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkoľmányzat áIta| a nemzetiségi
önkonnĺárryzat tészéte mfüödési llozzájáru|áskétlt nyujtlrató támogatási ĺisszegľől
tĺámogatási szerződést kell kötni. A trámogďás felhasználása soriĺn a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint kdteles eljáľni.

2.



3. A helyi önkoľmányzat źital nyújtott működési hozzźĄźľlulás tekintetében Felek rcgzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺínyzat nemzetlségi kĺizĹigyeinek e||źúása céIjábőI tímogatĺást
ađhatkiilsőszeľvezęteknek,intézményeknekazza|'hogy

ebben az esetben is a józsefuĺĺrosi lengyel nemzetiségi polgráľoknak részestilnifü kell a
támogatott külső szerv álta| végzett tevékenység eredményeiből,
elszĺĺmolási és besziímolási kötelezettség mind a támogatott kiilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetisé,gi önkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi
cinkoľmłínyzat elncike köteles a ktilső szerv részéről benýjtott _ a továbbadott
tĺímogatás fe|haszná|źlsráľól szóló _ elszámolási dokumentáciőt, valamint a támogatási
cél megvalósulásrĺľól sző|o saját nyi|atkozatźú a benyujtást követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilęt Jőzsefváĺosi Polgáľmesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénnlgyi fe|ađatait ellátó szęĺlezeti egysége
(továbbiakban: pénzj;gyi feladatokat eIIź"/rő szervezeti egység) tészére átadru.

A helyi önkormĺínyzat tital nffitott műkĺldési hozzźljźrulás tekintetében Felek rogzitik,
hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat elnĺjke kĺjteles targyévet követő januáÍ 3I. napjáig
íľásban besziĺmolni a mfüödési tĺĺmogatás felhasználásaról. A Hivatal a pénnlgyi
feladatokat ellátó szervezetí egységen keresztĹil köteles a működési támogatás
felhaszná|źtsát ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valamint
jogosult az elszźtmolás kiegészítését kéľni.

A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi cinkormányzat kötelező és önként váI|a|t
kĺizfeladatainak e|Iátását szolgáló rendezvények megtaľtását _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elkülĺinített fonásból
páIyáztatás útján vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szerzíldés kötése mellett
támogathatja, ane|ytő| atźtmogatotĺat elszámolási kĺltelezettségterheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tewezési,
gazdźikodás| ellenőrzési, ťlnanszítozási, adatszo|gá"|tatási és beszámolási feladatai
ellátásríról_ az eln<ik kĺizľemfüödésével _ a vonatkoző jogszabźivokban, valamint a helyi
szabáIyozźtsokban, és utasításokban foglaltak szeľint a Hivatal gondoskođik.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdá|kodás rendjét szabá|yoző belső szabályzataiban _ a
szĺímviteli jogszabátyok és az Avr., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szeľinti
szabáIyzatokban - rcndezi, amelyeket a jegyz(5 és a nemzetiségi önkoľmtnyzat elnĺike hagy
jővá.

A támogatások felhaszná|ásával kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosuIt ellenőrzést
végezní.

II. A nemzetÍségi iinkoľmányzat míĺködésének szeméIyÍ és tárgyi feltételei,
működéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkotmányzat biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásĺához szükséges tláľgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes használatát. A nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatnak az irodai munka során
felmerült miĺködési ktiltségeit a helyi ĺinkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére - viseli.

a.

b.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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2. Felek megállapođnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasznźiatta|, a helyiség infľastrukttlrájáva| kapcsolatban felmeľülő
rezsik<jltségeit, valamint karbantartásí és fenntartási ktiltségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alźlbbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg víz, fiités díja, valamint a viz-és csatornadíj, a közĺls
k<iltség, továbbá a szęmétsztilítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszkĺizĺjk karbantartási díja,
az internet hozzáf&ési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkozó ugyintézo áIta| igénybevett telefon
szolgőůtatétsának đíja, kivéve a ÍLemzętiségi ĺinkoľmányzat testületi tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atébő| eredő köttségeit.

3. A helyi önkoľmĺínyzat aII,I. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII.
keľĹilet, Vajdahunyad u. 1.lb, szém (lltsz.: 35604lN3) alattta|á|hatő I45,5 m2 alapteľĹilehĺ
iľodahelyiséget ingyenesen a Józsefuáľosi Bolgaľ, Göľ<ig, Lengyel, ormény, Román,
Ruszin, Szlovfü, Szerb, Ukľán, Német Nemzetiségi onkoľmĺĺnyzatkozoshaszĺá|atba adja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat
szźtmźra munkaallomás biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőb(5|, galénából, mosđóbő| á||. Az
ingatlan aknła|izáIt forgalmi éľtékbecstése alapjĺĺn az ingat|an foľgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormányzat fudomásul veszi, hogy az iľođahelyiség hasnźiata a
Józsefuáľosi Román onkoľmĺĺnyzattal köz()sen töľténik. A nemzetiségi önkoľmányzat
haszná]ati joganak gyakorlásával a tĺjbbi irodahelyiséghaszná|atĺáľa jogosult nemzetiségi
önkoľmányzatok munk áj át nem akadá|y ozhatj a.

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi ĺlnkormźnyzat tészére kízérőIagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| kcizös haszná|atba átadott tĺáľgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás e|vá|aszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmźnyzat a lista szerinti eszközĺjket és helyiséget lr,lzarő|ag
a|apfe|aďatrĺnak ellátásáłloz sziikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszerú gazdá|kodás szabályai szeľint, a jő gazda gondossźryáva| köteles kezelni, a
hasznźiat jogát a helyi önkoľmányzat érđekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok haszná|ati jogát másľa nem ruhiízhatja át. A helyi ĺinkoľmlányzat ahasznáIatba
adott báľmely ingóságot - a listĺán töľténő éÍvezetés mellett - bĺĺľmikoľ indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatj a azza7, hogy e joga gyakorlása soriĺn nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkormrányzatf e|ađate|Iátásáú.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmrányzat hétkönlaponként reggel 8 órától 20 őtáig
nemzetiségi önkoľmányzati feladatellátásźłloz hasznáihatja. Az e pontban megjelölt
időrenden tul történő helyiséghaszná|atra előzetes írásbeli kérelem alapjan a Hivatal
jegyzőjének írásbeli engeđélye a|apjánvan mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség hasznźlattől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időpontu helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemľe a helyiség eltérő hasnlá|ataállandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznáIat indokoltságát a jelen egyĹitľnrĺködési
megállapodás felülvizsgá|atźxal egyidejűleg meg kell vizsgĺilni, és amennyiben aľľa a
továbbiakban maľ nincs szfüség, azengedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźnyzat az ingyenes helyiséghasznáIat jogźúmásranem ľuhĺŁhatja áit.

-. _ --- - ---, _ -.:, _ _ -_. - _- ., --_ "_,,_"*-": 
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5.

Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen félújítást, áta|akjtást, brĺrmilyeĺváItoztatźĺst
eszkĺjzĺilni csak tulaj donosi döntéssel lehet.

Felek rögzitik' hogy az ingyenesen hasznźl|atba adott iľodahelyiséget magancélú
basznźiata igénybe venni a nemzetiségi ĺinkormźnyzat nem jogosult. Amennyiben a

nemzetiségi önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi
tinkormányzat írásbeli felsző|ítasźra a magźncé|tĺhasznáIatot haladéktalanul megsziintetni,
valamint e magiĺn célú hasznáLatbőI eredő költségeket a helyi önkoľmányzat részéte
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
haszná|atba adott iľodahelyiséget a rendeltetésszeľĺĺ hasznáIattől eltérőn veszi igénybe,

vagy aú. a másik nemzetiségi önkoľmrányzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyvahasznáIja,
űgy a helyi önkotmányzat által ĺlnként vźilaIt feladatként a nemzetiségi önkoľmźnyzatok
részére nýjtott nemzetiségi önkoľmrĺnyzatitźrnogatási rendszerből kizfuható.
A nemzetiségi önkoľmtnyzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormanyzatta| egyetemleges elszámolási, visszaszolgáltatási és kártérítési kötelezettsége

áll fenn.

Az ingyenesen használatba adoÍt iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi ĺĺnkoľmźnyzat
képviselője a Hivatal portájan veheti fel, és ott köteles leadni az iľođahelyiség
elhagyásakoľ. A nemzetiségi tinkoľmányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atáľa.

A helyi önkormányzat vá|Ia|ja, hogy a Hivatal bęlső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat
feladatellátása során jelentkező szükséges méľtékig - a Hivatal á|ta|a biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközĺik cseréjét, karbantaftttsát, továbbá a ĺemzetiségi
feladatellátźshoz sziikséges iľodaszerek ľendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi önkoľmźtĺyzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal pénnlgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje, míg
leltár szeľinti hiányalan źilapotáétt a nemzetiségi önkormányzat elnĺjke felel.

A helyi ĺinkormányzat anemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pro gramj ainak me gv a| ő sításźtho z
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmanyzat egyéb

közfeladatainak eIlátását nem akadáIyozza ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésre bocsáth atja, azza|, hogy az erľe iľányuló kéľelmet legalább 15 nappal
a kért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzojéhez.

b) a helyi önkoľmányzatvalamennyi k<iltségvetési szervének, gazdasági társaságainak
kĺjzreműködését, segítségét kéľheti' amennyiben ez az érintett szerveknek
többletköltséggel nem jáľ.

A nemzetiségi ĺinkormányzat postaköltségét a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal
költségvetésének terhére _ viseli.

A helyi önkormĺányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommurikációs rendszer

hasznźůatźnakbiztosítását,továbbásztikségeseténtolmácsa|kalmazását.

6.

7.

9.
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10. A hetyi <inkormźnyzat az je|eĺ megállapodásban meghatźtrozott kĺiltségeket a Hivatal
költségvetésén beltil tewezi meg: a nemzetiségi ĺjnkormźnyzatok múkĺjdtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése kĺiltségvetési címen, továbbá az
Önkoľmányzat kĺiltségvetésében a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmźnyzatok
éptileteinek takarítása címen

1l.Felek rogzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
miiködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly móđon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat mríködéséhez kapcsolóđó ađminisztratív felađatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyz(ljén kereszttil a szervezési és

tigyviteli, törvényességi, pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szewezeti egységei látják el.

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

ülések j egyzőkönyv ezése,
b. a nęmzetiségi önkormźnyzat elnökének,vagy tagának információi alapján íľásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészitése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgéiatának keľetében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal tĺ!ľvényességi és pénzigyi feladatait ellátó szervezeti
egységei részéte,

d. a kormányhivatal törvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi tinkormĺĺnyzat elnöke felé,

e. a testiileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pI. jegyzőkĺinyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postźnási feladatok e|Ié.ŕtása,

f. a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat mfütjdésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok e||źúása,

g. gazdaságí feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszámolásokban ľészvétel),

h. a nemzetiségi ĺjnkormányzat elnĺlkének fe|hatalmazźsa a|apján a Nemzeti
JogszabáLytát Törvényességi Felügyelet Íľásbeli Kapcsolattartás elektronikus
ľendszer hasznźůata.

13. Felek ľögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein - beleéľtve azfut iĺlést is . a
jegyző vagy a jegyzőve| azonos képesítési ęlőírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbízásából és képviseletében résztvesz a nemzetiségi önkoľmźnyzat
testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségi iinkoľmányzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat költségvetéséveI és gazdźikoďäsźĺval kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szętvezeti egysége |átja el az a|źtbbiak
szerint:
a) a ktiltségvetésről, átmeneti gazdá|kodásľól szóló hatźtrozat, a költségvetés teľvezés,

annak évkozimódosításának előkészÍtése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmiĺnyzat költségvetési előirźtnyzatok nyilvántaľtása, az éves

gazdá|kodás és döntések soľán amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkotmźnyzat
fi gyelmének felhívása a költsé gvetés mó dos ításr a,



c) a nemzetíségi önkoľmányzat koltségvetését megalkotó hatźľozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos
feladatok e|Iátása,

d) a számviteIi szabźůyok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
sziímviteli-pénztigyi szakmai ellenőľzések ellt./rása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok
e||átása'

e) kĺiltségvetési fedezetellenőľzéssel egyidejűleg a köte1ezettségvá||a|ás

ĺyilvźntartásba vétele, akote|ezettségvállalás és a tényleges kiťrzetési igény között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pérr'tárt vagy banki átutalással,
g) havi, pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók

készítése a jogszabźiyball megadott határiďo betartásával, a Magyar
Ál l amkinc státhoz töľténő b enyij tásával kapc so lato s feladatok el látása,

h) a zźrszĺámadás szźtmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattári igyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szerzőđés módosítása, vźitozások bej elentése),

j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA köľbe való bejelentés,
k) támogatásonként (ktizponti költségvetésből, települési önkoľmányzattő|,

ptiyázatokbőI) a bevételek és azok teľhéľe hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozata|źtban, támogatások
e1számolásźhan,

1) támogatások felhasznáIásáĺak pérzngyi elszámolásához segítségnyujtás (számlĺĺk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénzügyi,számviteliszabźiyzatokaktualizźúása,
n) elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszámoló és zźtrszźtmadás honlapra

történő feltételę érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetĺs é gi tinko rm ány zat kiilts é gvetés e

A jegyző a péĺzigyi feladatokat e||átő szervezeti egység tĺtján az á||amhźztartásrő|

szóló jogszabá|yok ľendelkezéseire figyelemmel a kĺiltségvetési törvényből adódó

részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkoľmrínyzat elnökének közremfüödése és

adatszo|gźitatása a|apjźnhatĺíńdőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési
hatźrozatźnak terv ezetét, amelyet megkiild a nemzetiségi ĺinkoľmanyzat elnökének.

A nemzetiségi önkoľményzat a kĺiltségvetését önállóan, költségvetési hatźrozatban
áItapitja meg. A nemzetiségi ĺlnkormlányzat költségvetési határozatának az hányadő
jogszabályban meghatźrozot| szetkezet, taľtalom szerint kell tarta|maznia az
előirtnyzatokat.

A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatĺĺľozatźú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól sző|ő hatźttozatát az elnĺjk - annak elfogadását követő három
munkanapon belül _ írásban megküldi a pénnigyi feladatokat ellátó szervezetí
egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnĺjke a nemzetiségi ĺinkormanyzat költségvetési
eloirźnyzatainak váItoztatására fuźnyuló előterjesztést a péĺlzigyi feladatokat el|źtő

szerv ezeti e gysé g közreműkö désével ké szíti elő.

1.

J.

4.



5. Az e|őirányzatok módositásátő| a nemzetiségi önkoľmźnyzat képviselő-testülete
költségvetésí határozatát mőđosító - határozatta| dönt. E hatátozat egy pé|đányźń,
valamint az e|óirźnyzat-módosítás részletezését (az e|őitźlĺyzat-nyilvántaľtáson történő
ź.lrvezetés céljából) a nemzetiségi tinkormanyzat elnöke a döntést követő 3 napon belül
juttatja eI apénzigyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi ĺinkoľmanyzat, valaĺrlint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat kĺlltségvetési
határozata törvényességéért, bevételi és kiadási e|ólrźnyzatainak megá|Iapitásáért és
teljesítésééľt, tovélbbákĺitelezettsé gváIlaIásuért és hrtozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormźnyzati gazdá|kodás biztonságáért a testiilet, a szabźůyszeľiiségééľt
az eln<ĺk felel.

v. A nemzetiségi tinkoľm ányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rogzitik' hogy a nemzetiségi önkoľmányzat onźi|őan dönt saját költségvetési
e|oirźlnyzatainak fe|hasznźiásáról. A nemzetiségi onkormźnyzat kĺiltségvetési, pénzügyi
gazdáIkođásának végrehajtása soľán apénzngyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhéľe
készpénz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
eloir ány zatok, i 1 letv e a nemz eti s é gi ö nkorm ány zati hatát o zaÍok al apj án.

A jegyző a pénzigyi feladatokat e||źtő szervezeti egységen keresztül |átja e| - a
nemzetiségi önkoľmanyzat elnökének közreműkĺjdése és infoľmáciői alapjźn - a
nemzetiségi önkormányzat önźl|Iő f,rzetési szźlmla nyitásával, törzsk<lnyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántartźsban sziikséges módosításával, az adószźml
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántaľtásban szükséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat tinálló
fizetési szám|áv a| rendelkezik.

A nemzetiségi önkoľmźtnyzat az áI|an,háztartźsi infoľmációs rendszerhez a Magyar
Államkincstáľon keresztĹil a péĺungyi feladatokat e||źiő szeruezeti egység
kĺizľemúkö désével az alábbiak szerint kapcsolódik :

a. Infoľmációszo|gá|tatással az elemi költségvetésről: éves ktiltségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szolgá|tat az a||arrhěntartás infoľmációs ľendszeľe
számáta.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása soriĺn lebonyolított
pénzforga|mával összefüggésben eleget tesz az źilamhánarńsi infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kĺiltségvetése
végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazźúIarlhźztaľtásiinformációsrendszerszźlmára.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: kĺiltségvetésének
végrehajtźlsával, gazda|kodásával tisszefliggésben eleget tesz az á|Iamháztartási
infoľmációs rendszere felé irrínyu|ő adatszolgä|tatási kötelezettségének.

6.
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1.

A nemzetiségi önkormányzat koltségvetést érintő hatźrozatźnak elkészítéséért, valamint
az e|fogadást követő adatszolgáItatások határidőbęn történő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzojénkeresztül apénzagyi feladatokat e|Látő szervezeti egység a felelős.

vI. A n emzetiségĺ tinkorm ány zatok gazdátkodásával kapcsolatos b eszámolási
kłitelezettség

A nemzetiségi önkormtĺnyzat elnöke a nemzetiségi önkormźnyzat gazđáIkodásának
éves alakulásáľól a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormĺányzat
gazđá|kodásának éves alaku|źsárőI sző|ő zátsztlmadási előteľjesztést és a határozat
tewezetét a jegyzőn keresztül a pénzigyi feladatokat e|Iátő szervezetí egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat e|nokę a képviselő-testület elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testület elé teľjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a

költségvetési évet kĺivető ötödik hónap utolsó napjáíghatá|yba lépj en.

2. A nemzetiségi önkormányzat az éves kĺiltségvetési beszámoló a|apjáĺ éveĺte, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadásíhatfuozattal dönt.

vII. A nemzetiségĺ iinkormányzat ktitelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatásköľtik

A nemzetiségi önkormźtnyzat kĺĺtelezettségváI|a|ásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vźtĺyozási, szakmai
teljesítésigazoLási feladatokat, tovźtbbá a felelősĺik konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szeľvezeti és Működési Szabźůyzatáĺak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzo által kiadott közĺjs utasítás
rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat ťrzetési szźm|átkizáróIag a helyi önkormĺányzat szělm|áit

v ezető p énzintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľm ányzat gazdáIko dásźtv aI és pénzellát ź.sáv a| kapcsolatos minden
pénzforgalmźú a nemzetiségi önkoľmanyzat fonásai terhéľe a nemzetiségi önkoľmányzat
Íizeté si szźmláj án bonyolítj a.

A helyi önkormányzat źital adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat kĺizötti szerződésben foglaltak szeľint tĺĺľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat műkĺjđési és múködéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasználódó eszközcĺk, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biztositja. Amennyiben a neÍluetiségi ĺinkoľmrányzat a helyi önkoľmányzat
átta| folyósított támogatást külső szerveknek (p1.: társadalmi szervezetek,
alapitvźnyok, természetes személyek részéte' stb.) nyujtot1 péĺueszkoz źúaďás cé|jfua

haszĺá|jafel' anemzetiségi önkormĺányzat k<jteles akozpénzekből nyújtott támogatások
át|áthatőságáról szóló 2007. évi CLXXXI. töľvény, valamint a hatályos önkormányzati
kĺiltségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat a tźlmogatott cél
megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a péruigyi feladatokat ellátó
szerv ezetj' e gys é g et írásb an kötel e s t{j ékoztatru.
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5. A központi költségvetési támogatásilpá|yázati igény benyújtásáľa a ÍIemzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

1.

A helyi önkormányzat köte|es a nemzetiségi önkormiĺnyzat részére elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat
eleget tehessen az információs önĺendelkezési jogľól és az infoľmźpíőszabadságról szóló
20|I. évi CXII. törvényben foglalt közzétételí k<jtelezettségének. Jelen pontban
meghatarozott fe|adat ellátasáért _ a II. fejezet 1l. pontjában meghatiĺľozott lj;gyintéző
adatszolgáItatźsa a|apján _ a Hivatal szervezési felađatait ellátó szeruezeti egység vezetoje
a felelős, mely az adatvédelméľől és adatbiĺonságźrőI, valamint a közéľdekú adatok
megismerésére irĺĺnyuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzói rendelkezései
szerint iľĺínyadók aIapján jár e|.

A nemzetiségi önkormźnyzati választások évében a nemzetiségi önkoľmányzat
renđelkezéséľe á1ló önkormányzati fottźsból biztosított előiľányzatok fe|hasznźůésěra,
az e|őhányzatok teľhére kötelezettségek vállalására naptári éven beltil a nemzetiségi
önkoľmányzatí vá|asztások időpontjához igazítottan, időarányos iitemęzés szerint
kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkiilönítetten vezeti, az adatszo|gáltatás soľán közölt adatok va|ődiságáért, a
számviteli szabályokkal és statisztikai ľendszeľľel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az adatszo|gá|tatási feladatokat e|Iźúő szervezeti egység
vezetoje és a nemzetiségi önkoľmányzat elnĺĺke együttesen felel.

vilI. Összeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkoľmányzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénnlgyí ellenjegyző
ugyanazon gazđasági esemény tekintetében źVonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazđasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
k<itelezettségvállalásra, utalvĺĺnyozásra jogosult és a teljesítést ígazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállďrísi, péĺlzigyi e||enjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés
igazollźsźra irĺányuló feladatot nem végezheti az a személy, ak'l ezt a tevékenységét a
Polgáľi Törvénykönyvľől sző|ő 2013.évi V. tĺirvény szerinti közeli hozzÁtartozőja vagy
maga javáĺa |átná e|. A pénzügyi feladatokat e||źtő szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvállalásra, péĺlzugyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásźtta, érvényesítésľe,
uta|vźnyozásľa jogosult személyekľől és aláíľás-mintájukľól belső szabźiyzatailúan
foglaltak szerint napľakész nyilvĺántaľtást vezet.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi önkormtnyzat belső kontrollľendszeľének kialakítĺĺstnáI ťĺgyelembe kell
venni a Bkľ. előíľásait, továbbá az áI|anháztaľtáséľt felelős miniszter á|ta| kozzétett
módszeľtani ritmutatókban leíľtakat. A belső kontľollrendszeľ kialakítasáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének észľevételezési jogkĺirének figyelembe
vételével.
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A Hivatal integtźit kockazatkezelési és a szeľvezeti lntegritást sértő események kezelési
felelőse bíztosítja a nemzetiségi önkormźnyzatkockázatkezelését, a szervezeti integľitást
séľtő események lefolytatását a kiadott szabźiyozétsok alapjan.

A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nemzetiségi önkoľmétĺyzat gazdasági
vezetője is.

A nemzetiségi ĺlnkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenorzési feladatait
el1látő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési e|járási ľendet a Bkĺ. és a belső
ellenőrzési vezető áůta|készített belső ellenőľzési kézikĺinyv szabá|yozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyja jővá,
mely beépül a helyi ĺlnkoľmányzat éves ellenőrzési tervébe. A jegyzó a jóvahagyott

ellenőrzési tervet megktildi a nemzetiségi cinkoľmźnyzat elnökének a jóviĺhagyásľa

vonatkozó jogszabźlyi hatáĺidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkoľmźmyza/ľa vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺĺnyzat évęs jelentésébe. A jegyzo a jőváhagyott éves
ellenőrzési jelentést tájékońatásul megküldi a nemzetiségi önkoľmanyzat elnökének a
jővahagyásľavonatkoző jogszabá|yihatańďótkövetően5naponbelül.

A nemzetiségi önkotmányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőľzési feladatokat e|Iátő szervezeti egység végzi az elnĺjk tájékoztatźlsa alapján.

X. Zárő rendelkezések

Jelen megállapodás annak aláirása napján lép hatályba és hatźltozat|an időľe szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi ĺinkormányzat közĺltt jelen
megállapodást megelőzően létrejött egyiittmrĺkĺidési megállapodás, valamint
helyiséghaszná|ati és fenntaľtatási szęrződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályát veszti.

Felek rcgzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi ĺinkoľmányzat a jelen egyiittmiíköđési
megállapo đást 2017 . februát 28. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi ĺinkoľmányzat áIta| _ ĺinként vállalt feladatként _

biztosított támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves kciltségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi
ĺjnkormánvzat működési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerĹilő egyéb

feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabáIyi előírások figyelembevételével
jáľnak el, kölcsĺinösen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak tovźlbbá, hogy az együttműködési megállapođást évente

legkésőbb januźn 3|-ig, általános vagy időközi vá|asztás esetén az a|aIQJIő iilést kĺjvető
haľminc napon belül felülvizsgźijźk, és sztikség esetén azt módosítják.

6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabźllyozott kérdésekben az Aht.,

Ávr., BkT., Mötv., Nekt. rendęlkezései, valamint az egyenlő bánásmódľől és az
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esélyegyenlőség előmozditásáľól szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatko ző j o gszabályok rendelkezé sei az iľányadó ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példányban magyat nyelven készült,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót
jóváhagyóIag aláírták.

Melléklet: Hasznéiatba adott tárgyi és technikai eszközcik listája

Budapest, 2017.

Budapest Fővĺíľos VIII. keriitet Józsefuarosi Lengyel Önkoľmányzat
Józsefuarosi onkoľmányzat képviseli:

képviseli: Nagyné Tľzcinska Renata
dr. Kocsis Máté elnök

polgármester

Fedezet: Dátum: Budapest, 20|7.

Pénzügyileg ellenj egyzem

Páľis Gyulané
gazdasźryivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danađa-Rimrán Edina
jegyzł3

nevében és megbízásából

dľ. Mészaľ Erika
a|jegyzí3
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'Cikkszáln

Jozseĺvarosl onkormányzal 
8.1'

Megnevezés

Felhasználói Ieltáľi ľészletező
Cikkszánl: -

Fe|használó: 12a - ęa

Raktárkód Felhaszná|ó Gyáľiszám

Konyve|és éve' 2016

KészIet
13't28-9-0909? VGA ASUS 69600XTfi-VD 128mb TV out r

120 Nemzetiségi onkormányzatok IUD

Osszesen 1 s1 28-9-09098 ycl Ásus 69600XTĺTVD 121lllb TV out CH\PE 1DB

13124-9-Cr9158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok iDB

Osszeselr 1 31 23-9-091 5A Scanner (Canon Lide 25) 1DB

1 3't23-9-091 93 Számĺtogép Comód officeIV/1 397/08/c
120

tvt1397t08tc
Nemzeiiségi onkormányzaf ok 1DE

Ôsszeseil 1 31 2ts-9-091 93 S z á lllĺto g é 1l C o lll id ofii ce lV/1 3 9 7 /0 B/C lUD

13138-2-02CA2

120 Nemzetiségi onkormányzaiok 8DB

1 31 38-2-02002 Íroasztaĺ BDB

1'3138-2-0200?) Gépĺróasztal
120 Nemzetiségi Ônkormányzatok lDE

osŚzesell 1 31 3B-2-02003 Gépĺroaszta! 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Ossze-sen 1 31 sB-2-02004 Aszta! vegyes 1DB

13'138-2-02005 Aszta| tárgya|ó
120 Nemzetiségi onkormányzatok 5DB

Osszesen 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyali 5DB

13138-2-02007 Allvány, po|c
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen 1 s1 38-2-02007 Allválly, polc 2DB

13138-2-02010 Cs!||ár vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DB

Osszesen.' 131 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Allofogas
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

Osszesen. 1 31 38-2-0201 3 Allifogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
|Ĺv Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB

osszeseĺr 1 3138-2-02017 Forgiszék 7DB

13138-2-0202Ą Lámpa Vegyes
Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

osszeseĺl: 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
1?O Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

Osszesen 1 31 38-2-02031 Re prod tl kc. kép ek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény' 2 ajtis magas
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

Osszeseli 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas Ána

P rog ĺam ; RaKlär/K.eszlet
Készítő: oĺahe
V erzio: 2ri17 1 .1 .'t

?017 '01'31 Đ:31:5?

1 .oldal



Bp. Föv. V| l|,ker. Józseĺváĺosi onkornl ányzai

Budapest. 1062

Cikkszám

8.1. Felhaszná|ói leltáľi ľészletező

Megnevezés

Cikkszám: .

Felhasználo: 12a - Qc

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2016

Készlet
1 3 1 38-2-02035 Szekrény aiacsony zárhato 1 polcos

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Ôsszesen 1 31 3E-2-02035 Szel<rény alacsony zárható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrén1, VegyeS
120 Nemzeiiségi onkormányzaiok 1DE

Osszes-on 1 31 3E-2-02040 Szekrény vegyes 1DB

131'3?,-2-0f042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi onkorlnányzatok 7DB
Osszeseri. 1 31 3B-2-02042 Szekrény kicsi álli 7DB

1 31 39-2-02C50 Śzék rlpnrra<

120 Nemzetiségi onkornlányzatok 28 DB

1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1313,1-2-02069 Szekrény aIsó.Íelso 2 ajtos
120 Nemzetiségi Ônkormányzaiok 6DB

osszeseĺl 131 38-2-02069 Szekrénv alsiielso 2 aitis 6DB

1313A-2-02071 Szá m itógépasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok J Utr'

osszeseĺl'' 1 3138-2-02071 Száll.lĺtógépasztal 3DB

1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos
120 Nemzetiségi Önkormányzatok IuĎ

osszeseĺl 1 31 38-2-02075 Szekrény kollyhai mosogatŐs 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen. 1 31 38-2-02078 Hútőszekrény 1DB

13138-2-0f087 Görgós konténeĺ
120 Nemzetiségi onkormányzatok IUĎ

osszeseĺl'. 1 31 38-2-02087 Gorgós konténer !UĎ

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen. 1 31 38-2-021 s2 Szel<rérly 2 ajtos alacsolly 2DB

13138-2-02159 Asztali lámpa
120 Nemzetiségi onkormányzatok IUĎ

tsszesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lánpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós aiacsony
I z-u Nemzetisé gi tnkormányzatok IUD

osszeseĺl.. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtis alacsony 1DB

1313A-2-02246 Boyĺer 50 l-80 L-ES
120 NernzeÍiségl Ön kormányzatok ,I DB

Osszesen: 1 31 38-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa köríénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

osszeseĺl 13138-2-02258 Lámpa koł-fénycsoves 1DB

Pĺqgľam: BaklariKęszlei
Készitci: o|ahe
V erzió: 2011 '1 '1 ,.'

2017 .01.31 9i31i52
2 .oldal



bp. Fov' Vlll'xe r. Jozseĺvarosi onkoÍmänyzai a /t

Bucjapest 1082 ö'.l' Felhaszná|ói le|tári részletező
Cikkszám: -

l Fe|használó' 12o - 120

'. Cikkszám Megnevezés Raktáľkód Felhaszná|ó Gváriszám

Könyve|és éVe. 2016

KészIet
1313e,2-02363 HÜtoszekrelly Zanussi

120 Nemzetiségi onkormányzato|ĺ 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02363 Hutószekrény Zanussi 1DB

13138-2-o2Ąo8 FénlpoIc1 00X] 85X40 r.;l l l

1fa l!emzetiséoĺ onkormánvzaioil 3DB
Osszeseł 1 31 38-2-02408 Fénlpolc100X1 85X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekréĺry 10 ajios fakkos
120 Nelnzetisegi onkornlányzatok 1DB

Osszeseri 1 31 3B-2-02442 Szekrény 10 ajios fakkos 1DB
1:i138-205i z SzekréIly 2 a1iós

120 Nemzetiségi onkormáľlyzatok 2DB
osszeseĺr 1 31 3E-2057 5 Szekrény 2 ajtis 2DB

1 31 38-3-031 65 MĺkrohuIlámťl süto
120 Nemzetĺséo i onkormánvzatok 1DB

O-sszeseri.' 1 31 38-3-031 65 MikrohullálllÚ süto 1DB
13138-3-03168 Mikrohu|lámú süto

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-3-031 68 MikrohuIlámú sijto 1DB

1 31 3B-5-05003 Függöny nyIon
120 Nemzetiségi tnkormányzatok C UTJ

Osszesen. 1 31 38-5-05003 Függólly nyloll 5DB
1 31 38-5-05009 Zaszlo

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
osszeseĺl 1 s1 3B-5-05009 Zászli 3DB

13138-5-05064 Zász|Ö

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
osszeseĺr'' 1 31 3B-5-05064 Zászló lDB

13138-7-07029 FÜggönytarto rúd

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-7-07029 Fuggönytaĺ1i rud 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB
,l3,ĺ38-7-07059

Fali tábIa

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

1 31 38-7-07098 Poroltó kész.
|Ĺ! Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen 1 31 38-7-07098 Porolto kész' 2DB
13'138-B-08035 Spirá|ozógep

Nemzetiségi tnkormányzatok IUÚ

Spirálozigép

120

1DBOsszesen 1 31 38-8-08035

Program : Rak| arĺF'eF,7hi
Készítő: olahe
Y erzio: 2017 .1 .1 .1

?017.01.31 9;31:52
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Bp. Fóv. Vl|l.ker. Jozsef\,árosĺ onkormänyzai 
8.1' Felhasználói |eltáľi ľészletező KÔnyvelés ćVe- 2016

BUdaĐesl' 10EŻ
Cikkszám: -

.. Fejhasználo: 120.12Đ

'. Cikkszám Megnevezés Raktáľkód Felhasználó Gyáľiszám Kész|et

13138-a-0B072 számo|ógép SHARP26075HARP2607
120 Nemzetiséoi Ónkormálrvzatok 1 DB

osszesell: i 3138-8-08072 Számotoclén SHARP 26o7sHARP 2607 1DB

1u38-a-oa277 DVD ĺro Lq 41638 oElM
120 Nemzetĺséoi tnlĺormánt,zatol< IUĎ

osszesell' 13138-8-08277 DVD ĺró Lq 41638 oEM 1DB

1313B-8-oB282 Papĺrvágógép
120 Nemzetiségi onkormányzaiok lDB

osszesell: 13138-8-08282 Papĺruágogép 1DB

1 3133-8-08295 lĺatlĺegsenrmisítő
120 Nenlzeiiséqi tnkormánvzaiok 1UŮ

osszesell'. 1313B.B_0B295 lratlĺle(]semnisíto 1DB

13i38-A-O8299 Tetefax
120 Nemzetiséoi Ônkormánvzatok 1DB

Osszesen. 13138-8-08299 Telefax 1DB

i . Program; RaktäíKesz|el 2Q17.o1.31 9:3152
i . Készitő; o|ahe 4 'o|da|

i : Yerzio: 2017 1.1 "'

ii
!.



Bp' Fciv. VII1.kel.. Jőzsetváľosi Ôllkoľrllállyzat

Buclapest, 1082

000190.1 1 1932 TeIeÍondíj szénlláiÓ(illstallá|ássaI)

000680-'l'311922 Tárgya|őaszLaI fekete 2 clb

001i80-1311912 Nyomtato HP U 1.100

002008-131 ].922 Kamera renc|szer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar.5516NG

Megnevezés

Osszesen: 5 db

Beá||ítot szĹirési fe|tételek:

Minjelr trem tÖro|t eszkoz
( ]''o . Nenrzetiségi onkol.mányzatok ) adoti felhaszná|őná| |évó eszkÖzok

1119

13 139

13129

13139

13 129

Táľgyi esukĺizłĺk Iistája tartoľékokkal
Fe|h' vagy szenr. kődja és neve

120

120

120

120

r20

Nenlzetisé9i Önkorlrrállyzatok

Nemzetiségi onkol.nlányzatoľ

Nenlzetiségi onkornrányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nenlzetiségi tnkormányzatok

Progranr : CT.EcoSTAT Tá rgyi ěŠzkłiz 20 L7.L.L'S
Készít : o|áh Éva

2004.1.1.10

2oo0.12.Ĺ5 TV/605/00

2004-0Ą.f1.

f010.06.?_4

Gyártási /
he|yrajzi szánr

Bľtrttőćľték Értékcsô|<|<erlés Ir|et.triérték

--* 
!,6 

'J0
?-7. 699

IĄĄ 2)-0

391 375

!l)-9 J.f5

l(o|.lVVe|ts ij:v.: :. ź0 1 r:'

1 033 669

96 250

?_7 699

1.t,1 220

391 375

ąf9 I2.5

1. 083 669

-l
0

0

0

0

2017,01.31 09:33:49
l. 01" l



Bp. Fov. VlIl.ker. Jozsefvárosi onkormányzat o A

Budapest, 1082 ö.1. Felhasználói le|tári rész|etező
Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 060 - 060

CikkszĄm

Könyve|és éve: 2016

Megnevezés Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Kész|et
13128-9-09186 Pen Drive

060 Lengye| Nemzetiségi Önk. 1DB
Osszeserr; 13128-9-09186 Pen Drive 1DB

PrÔgram : Räklär/KéŚZlel
Készítő: oIahe
V erzio'. 2017 .1 .1 .1

2Ü17.U1.30 9:25:48
'l .oldal



Eip' Fov V||l'keĺ' Jozseĺvaĺosi onkoľmänyzal ô lo.'t.
6uciepesl,1082

Felhasználói Ieltáľi ľészletező

6 jkkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáľiszám

Cikkszánr: -

Fe|használo: 120 - 12a

KÖnyve|és éVe. 2016

Készlet
13't2E-9-O9O9L VGA ASUS 69600XT[VD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi onkormányzaiok 1DB

Osszeseil' 1 31 28-9-09098 yGA Ásus 69600XTĺTVD 121ltlh TV out CHIPE 1DB

13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
1fo Nemzeiiségĺ onkormányzatok 'i DB

Osszeselt 1 31 28-9-091 58 Scanneľ (Canon Lide 25) lDB
1 3128-9-09193 Számĺtogép Comód otfice|V/,i 397/08iC

120
|vl1397ĺjBĺC

Nemzetiségi tnkormányzaiok IUĎ

Ossreset.l 1 31 28-9-091 93 Szá lll ĺtig é p Colll Ó d otfĺ ce I V /1 3 9 7 /0 8/C 1DB

13131-2-O2CC? iroasztai
120 Nemzeiiségi o nkormányzaíok 8DE

r,- ^-, ^ -._U5JZ e'5 ť/ / 1 31 3E-2-02002 iľoaszta! BDB

1 3 1 38-2-02003 Gé1lĺroasztaI
120 Nemzetiséoi tnkormánvzatok 1DB

tsszeseil 1 s1 38-2-02003 GépĺroasztaI 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesell 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes 1DB

1 31 38-2-02005 Aszta| tárgyaIi
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DB

Osszesell: 1 3138-2-02005 Asztal tárgyaló 5DB

13138-2-02007 Al|vány, poIc
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

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

13X 38-2-02010 CsiIlár vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DB

tsszesen: 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Allofogas
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

Osszeseł 1 31 38-2-0201 3 Allifogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB

osszeseĺl' 1 31 38-2-0201 7 Forgószék 7DB

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

osszeseĺl 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

13138-2-02031 Reprodukc' képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

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

|Ó |ÓÖ-z-vzU'3z Szekľény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

Osszesen. 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas lnD

Progĺam ; Raklżr/Kěszlet
Készita: olahe
v erzio : 2Ú1-i ,1 ..i 'i

2017 '01.31 Đ:31:5?
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3' Đ Aroĺ ĺąevoi PoŃT. {ľ.' ĺyęt-t.ülr-uĐľĐ

ľÁuoc,ą.ľÁsI szpnzŐpÉs

?ľely létrejött egyrésztő| a Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet JĺĎzsefvárosi
onko ľmány zat (a továbbiakban: Tĺímogató)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszźm: |57357|5-2-42
torzsszám: 735715
statisztikai szźtm: |57357 15-84I1--32I-01-
bankszámlaszźlm: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másľészről a Józsefvárosĺ Lengyel Onkoľmányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
műkĺidési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyađ u. l/b
adőszám: |6926192-l-42
torzsszám: 679|98
statisztikai szám: 16926192-84||-37|.01
bankszámlaszálm: I0403387-00028600-00000004
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnĺjk

együttesen a Felek között az ahiirott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, köľülményei

A Trámogató a Tĺĺmogatottnak a Képviselő-testiilet 262120|6.6II.20.) szźlĺĺlil határozata
a|apjźn vissza nem térítendő bruttó 319.000,- Ft, azaz háromszźztizenkilencezer fonnt
összegíĺ mtĺködési támogatást nyujt.

2. Aszerződés táľg5l'a
A Tlámogatott az 1. pontban meghatźrozott támogatást k'lzań|ag nemzetiségi közĹigyeinek
zavarta|an ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerĹilő miĺködési
és miĺködéshez kapcsolódó beľuházási (éven tul elhasználódó eszközök, a|kotások, stb beszeľzése)

költségeire fordíthatj a.

3. Atámogatás formája, iisszege, foľľása
3.1. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat 2017, évi költségvetésről
szőIó 3612016. CXII.2|.) önkormźnyzatí ľendelet szeľint, Tlímogató a20|7. évľe biztosított
összesen bruttó 319.000'- Ft, azazháĺomszźztizenkilencezęr foľint ĺisszegti tĺĺmogatást jelen

szetződés aláíräsától szźlmított 10 napon beltil utďja éú aTźmogatott 10403387-00028600-
00000004 széĺrÍl számlájaru. Amennyiben az együttrnfüödési megállapodás mindkét fel
ńszérő| 20|7. februaľ 28-ig nem kerĹil aláíľásra, abban az esetben köteles az źúuta|t

tĺĺmogatási összeget l0 munkanapon belül visszautalĺi.

3.2. Atźlmogatás foľmája: vissza nem téľítendő tĺímogatás.

3.3. A trĺmogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiĺľosi onkoľmźnyzat
2017. évi költségvetése a 262120|6. CXII.20.) képviselő-testĹileti hatźrozat alapjźn, a 1 1 105-cis
cím mfütidési célú támogatás á||anháztaÍtáson belülre elolrányzatźntalá|hatő.



3.4. Kormźnyzati funkció: 011140 oľszágos és helyi nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatok
igazgatásitevékenysége.

3.5. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatáĺozott tímogatási összeg a
rendelkezésére á11.

4. A tátmogatás folyósítása
4.1. A Tĺámogató a tźlmogatást pénzintézeti źfiIta|źLssal teljesíti aTánogatott jelen szeruodés

3.1. pontjában megađott bankszám|ájara egy ĺisszegben a jelen szerzőďés mindkét fél
általtöľténo alőńréséúől számított 10 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a múködési tarnogatźtst kjzźľő|ag a jelen szeruodésben meghatározott 2.

pontban me ghataľo zott cé|r a használhatj a fel.

5.2. Felek rogzítik, hogy a Támogató által nyújtott mfüĺidési támogatást Támogatott tovább
adhatja az 1. pontban meghatározott feladatellátássď osszefüggésben ktilső
szervezeteknek, ítxénnényeknek azzal,
. hogY ebben az esetben is józsefuráľosi lengyel nemzetiségú polgaľoknak kell

részesülnitik a tĺímogatott kiilső szerv á|ta|végzetttevékenység eredményeiből,
. hogY elszrĺmolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott kĹĺlső

szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli. A Támogatott
kĺiteles a külső szeľv részéro| benyújtott a továbbadott támogatas
fe|hasznéiásĺáľól szóló _ elszámolási dokumentźrciőt, valamint a tźmogatási cél
megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a benýjtást követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belĹil a Tlámogató részére átadni.

5.3. A támogatás felhasznáIásának, kötelezettségvállďásĺának

kezdő időpontja: 2017.január 1.
véghatáľideje: 2017. decembeľ 31.

A felhasználást dokumentáló számlfü, számviteli bizonylatok, egyéb dokumenfumok
teljesítési időpontjanak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéľől: Németh Edina 06120-2588874
nemethe@j ozsefuaľos.hu

a Tĺĺmogatott részerol: Naryné Trzcinska Renata elntĺk
06ĺ303215904
r enatatrzcĺn ska@ gmaĺl. co m

6. A támo gatás felhasználásának ellenőuóse, beszámolási ktĺtelezettség
6.1. Atĺámogatási igény jogosultságát és atámogatás felhaszná|ásátaTámogató, atiĺmogatás

fe|hasznźiásanak ellenőľzésére jogszabźt|y a|ta| meghatźrozott szeľvek, a felhasználás
kezdő időpontjátóI a beszźtmoló benyujtására a jelen szerzóđésben rógzített hatźndot
követő 5 év elteltéig, báľmikor, biírhol ellenórizheti



A Tlímogatott köteles a felhasználást dokumentáló számléi<at, bizonylatokat,
szerződéseket, egyéb okiratokat a Trímogatő vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek
általellenőnzheto módon kezelni és nyilvĺántartari, valamint a beszámoló benyújtásríľa a
je|en szerződésben rogzített hatĺĺridőtől kezdődően a vonatkoző jogszabá|yi előíľások
szerint megőrizni. A Támogatott ezen tul is köteles minden, az e|Ienorzéshez sztikséges
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Támogatott a támogatas felhaszná|źsárő| legkésőbb 2018. januáľ 31-ig köteles
írásban szakmai zźľő beszźtmolót és pénzngyi zárő elszělmolást készíteni és átaďnĺ a
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Vaĺosvezetési Ügyosĺá|y) tész&e.
A Tĺĺmogatő részérol a szakmaí beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásźtta és a
teljesítés ígazo|ásźra a polgáľmester jogosult jelen szerzođés 6.5. pontjában feltiintetett
hatĺĺľidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az eLszámolásnak a következőket kell taľta|maznĺa:
a) szakmai beszámoló: szakmai éľtékelés atźmogatźts céljának megvalósulásráľól;
b) pénzügyi elszámolás: a felmeľĹilt költségeknek a fe|haszná|ás jogcíme szerinti _ a

támogatás céljanak megvalósulásźůloz köthető - tételes felsorolása, a felhasználási
időszak<hoz igazodő, a Támogatott nevére szóló szám|źk, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasznáIáva alkalmas helyettesítő okiľatok, egyéb
dokumentumok (megrendelő, szerzőđés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést
igazolő dokumentumok _ bankkivonat, péĺutańizonylat _ hitelesített másolatĺának
benyújtásával, vďamint a számlźk. és bizonylatok adataival megegyezoen kitöltött, a
jelen szerzodés |. szźlmímellékletét képező Elszámoló Lap benyujtásával.
A Trímogatott a felhaszná|ást dokumentáló eľedeti szźlm|źi<ra, bizonylatokľa, egyéb
okiratokľa kĺjteles úńmi: ,,Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ
onkormányzat felé Ft (azaz . foľĺnt) iisszegben
elszámolva, dátum, elniik a|áirása,,. Nem magyarországi fizetőeszkcjzben töľténő
pénnlgyi elszámolás esetén a sziĺmlaösszesítőn a szźlm|a targyát magyat nyelven is,
továbbá a szám|a ĺisszegét a számla teljesítése napjĺán érvényes MNB
középĺáľfolyamźnforintraźúszźmiťvaisfelkelltĺintetni.

6.5. A Támogatott a besziĺmolót és az e|szźlmolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen atámogatás felhasználásĺának részletes ellenőrzésére. A Támogatő a besziímolót
és az e|szźrrlolást a beérkezést kĺjvetően megvizsgálj a, és a beérkezést követő 60 napon
belül dönt annak elfogadásráľól vagy elutasítlísáról. A Tlímogató döntéséről és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett tĺĺmogatás visszafizetésének kötelezettségérőI a döntéstől
szźmlitotť 10 napon beliil írásban éľtesíti a Támogatottat. Ha a Tĺĺmogatott a
beszĺĺmolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét hatáľidőre nem teljesíti vagy a
hatlíľidőben benyújtott beszĺĺmoló, e|számo|ás taľtalma nem megfelelő vagy nem a jelen
szerződés l. sz. mellékletét képezíl Elszrámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a
Támogató 30 napos hatrĺľidő megjelölésével írásban felszólítja a Tĺĺmogatottat a hi.ány
pőt|ásáĺa, melynek beérkezését követően 30 napon beliil dönt annak elfogadásaról. Felek
rogzítik, hogy a hianypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megá||apttását, hogy a
támogatást a Tiímogatott rendeltetésszeľíĺen hasznźita-e fel. A Támogatott fudomásul
veszi, hogy mindaddig, ałnig a jelen szerződésben foglaltak szeľint, teljes köľĹĺen el nem
szĺĺmolt a tźnnogatźts összegével' azonos célra újabb vagy további támogatásban nem
részesíthető.



6.6. Támogatott a fe|haszná|ás és az elszámolás hataridejének módosít ásara irányu|ő
kérelmet ínĺsban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benffitási haténdeje a
felhasznáLás hatáľidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában
ĺneghatáľozottfe|hasznáIásihatándő. Támogató a módosítást írásban engedélyezľreti.

6.7. A Támogatott köteles a kĺiltségvetési tiímogatások lebonyolítasában ľészt vevő és a
kĺiltségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel egyiittmfüoďĺĺ, az ellenőľzést végzo
szerv képviselőit ellenőľzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szźnĺiäk, a
megvalósítást igazolő okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a
ťĺzikai teljesítés vizsgźtlatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállásÍ, felnondási jogao atámogatáls vĺsszafizetése
7.l. A Tlámogató a jelen szerzodéstől való elállásra vagy a szerződés azoĺ.na|i hatá|yÚ

felmondásaĺa j ogosult, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe atźtmogatáSt, vagy
b) a Támogatott a támogatásľól szóló dtintés tartďmát éľdemben befolyásoló valótlan,

hamis vagy megtévęsztő ađatot szolgáltatott vagy ilyen nyi|atkozatot tett
c) olyan kĺiľĹilmény meľĹil fel, vagy jut a Tĺámogató tuđomásara, amely a|apjarl az

źůIamháztaÍtási tĺĺrvény végrehajtásárő| sző|ő 368120|1. CXII. 31') Koľm. rendelet
(a továbbiakban: Avr.) 81. $-ában foglaltak szeľint nem köthető támogatási
szerződés,vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, taľtós akadályba ütközik vagy a jelen
szerzodésben foglalt titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Tĺímogatott neki felróható okból megszegi a jelen szeľződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabá|yokból eređő kötelezettségeit, így különĺjsen nem tesz eleget
ellenőrzéshĺrési kötelezettségének (az e||enőrzés során felľóható magatartásáva| az
e||enőtző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott
tevékenysé g szabá|yszenĺ megvďósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

Đ aTźnnogatott a jelen szerzodésben meghataľozott vagy a szęrződés megkötésének
feltételeként jogszabáIy á|tale|őíÍtnyí|atkozat bĺáľmelyikét visszavonj a'vagy

g) a Tiĺmogatott a jelen szerződésben meghatźrozott (rész)beszámo1ó,
(rész)elszámolás benyújtásĺĺnak (pót)határidejét elmulasztotta vagy a
(rész)beszámo1ót, elszĺímolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató
nem fogadta el.

7.2. Ha a TámogatoÍt a tźtmogattts folyósításěú mege|őzően olyan nyi|atkozatot tesz, Yagy a
Támogató olyan köľĹilményrőI szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását,
illetve az attő| val'ő elállást megalapozza, a Tiĺmogató felfiiggeszti a tźlmogatás
folyósítlísát,éseľrőlaTiímogatottatfu ásbantájékoztatja.

7.3. Amennyiben a tĺĺmogatásból fel nem haszná|t összeg maradt vissza, vagy el nem
fogadott elsziĺmolás miatt visszaťlzetési kĺjtelezettség keletkezett, úgy azt aTźlmogatott
az e|szźlĺĺlolási hatáľidőt kövętő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetlri a
Tlímogató részéte a Támogatő által meghatáĺozott (10403387-00028570-00000000)
szźmůára, a szerző đésszám megj elölésével.

7.4. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatźrozott visszafizetési
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban
meghatĺĺľozott késedelmi kamato t ťlzetllđ.

8. Eryéb ľendelkezések



8.1. A Támogatott ajelen szerzóďés a|áírásávaI
a)nyilatkozik anól, hogy a támogatási igényben foglďt adatok, infoľmációk és

dokumentumok teljes kĺiľiiek, valódiak és hitelesek;
b)tudomásul veszi, hogy nem köthető tźmogatási szerződés azzal, akivel szemben Avr.

8 1 . $ -aban meghatźtrozott feltételek vďamelyike fennáll ;

c) tudomásul veszi, hogy adoazonosító szźmát a Magyar Allamkincstaľ és a Ttrnogatő
felhasználj ák a köztartozás bekövetkezése tényének és ĺisszegének megismetéséhez,
illetve a Lejart köztartozćsok telj esítése érdekében;

d)tudomásul veszi, hogy nem nyújtható tĺĺmogatas annak a szervezetnek, amely az előzó
években a Támogatő á|talazonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
fe|hasznáIásával a jogszabá|yban vagy a ttlmogatói okiratban vagy tiímogatási
szeruódésben foglalt kötelezettségétmegszegve még nem számolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabélyszeruségét és a tźĺmogatás
ľendeltetésszenĺ felhasznáIásétt a Tĺímogató és a jogszabá|yban meghatározott egyéb
szervek ellenőrizhetik;

f) tudomásul veszi, hogy a tiĺmogatás Támogatott nevére, atźmogatás céljiáľa, összegéľe
vonatkozó adatok nyilváno s s ágr a hozhatők.

8.2. Amennyiben
a)olyan körülmény meľül fel, amely a|apjan az Aw.81. $-a a|apjźn nem köthető

támogatási szeruodés;
b)a Tlímogatotl a je|en szerződésben meghatźrozott vagy a szerzođés megkötésének

feltételeként jogszabály áIta| előíĺt nyilatkozatok brĺrmelyikét visszavonja;
c) a tĺĺmogatott tevékenység megvalósítasa meghiúsul, taľtós akadá|yba ütközik, a jelen

szerződésben foglalt ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;
d)a Trímogatotĺadataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabźůy vagy

a Tĺámogató á|tal előíľt, a Tlímogatott á|ta| benyújtott nyilatkozatban,
dokumentumbar\ a támogatás feltételeiben vagy a jelen szeruodés teljesítésével
<isszefüggő körĹilményb en váItozás követkęzik be,

e)az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatáĺozott
fellelhetősége me gváltozik

azt aTánogatott a fudomásaľa jutást kĺjvetően 15 napon beliil köteles írásban bejelenteni a
Támogatónak.

8.3. A Támogatő a8.2. pontban meghatźttozott bejelentés ďapjrĺn 30 napon belül megteszi a
szfüséges intézkedéseket.

8.4. Je|en szetződés módosíüísa a Felek közös akarutábőI l<lzźrő|ag írásban tórténhet az
eredeti vagy akorábban módosított trímogatłísi szeľződésben meghatiározott beszámolási
hatáľidő leteltéig. A Támogatottnak a szerzodés-módosításra iľányuló kérelmét íľásban,
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Trímogatott
k'lzarőIag olyan indokkal kezdeményezhet szęrződés-móđosítást, amely a tĺĺmogatás
megítélésének kĺirĹilményeit utólag nem változtatja meg. A Tĺĺmogató jogosult a
Tĺĺmogatott nem kellően megalapozott szeľződés-módosítási kérelmét elutasítani.
Amennyiben a módosítĺĺs szĺikségessége a Táľnogatottnak felróható okból ercd, ugy az
eset összes köľĹilményeit mérlegelve a Támogató jogosult vá|asńan a szerződés-
módosítás és szerzóďésszegés esetén a|ka|mazÁatőjogkövetkezĺrények kĺizött.

8.5. Felek a jelen szeľződésből eľedő esetleges jogvitĺáikat elsősorban tĺárgyalásos úton
kötelesek rendęzni.



8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő ľészletességgel szabá'lyozott,kérdések
tekintetében a magyar jog szabáIyai _ elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. _ az
iľányadók.

Jelen tamogatasi szerzőđés a|áitására a felhatďmazást a Támogató részéro| a 26212016.
(XII.20.) szźlmtĺ képviselő-testiileti hatźrozat, aTźtmogatottrészéro| az 14l20t7. (I.26.) szźm,ű
képvi selő -te stiileti hatfu o zat adj a.

Jelen szerződés mindkét Íé1 á|tali a|áírás napjától a jelen tánogatási szęrzođésben foglalt
kĺjtelezettségek mindkétfé|tészéroltĺiľténő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból á||ő szęrződést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal
mindenben megegyezot jővahagyő|ag irták a|á, A szerzőđés 6 db eľedeti, egymással teljes
egészében megegyezó példanyban készült, amelyből 5 db a Támogatónál, l db a
Tĺĺmo gatottn tt| mar ad.

Mellék|etek:
I. Elszĺĺmoló Lap

Budapest, 2017.
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1. számú melléklet ezer forintban

Józsefvárosi Lengyel onkoľmányz at 2017. évi
. kii|tségvetése eľedeti

S.sz.
Éloĺrĺny-

zat
csopoľt

Kiemelt
e|őiľány-

zat

Kieme|t e|Íiirányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

Onként
vá||aIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

I KIÁDAs 0,c

2 I
MUKODESI
KIADÁSoK 0,c

J I

Személyi juttatás -
20|7. évi települési
önk. miĺködési
támosatásból

185,0 0,c 185,0

Személyi juttatás -
20|7 ' éviközponti
működési tĺámosatásból

250,0 0,0 250,0

4 2

Munkaadót teľhelő
járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó .
f0|7. évi települési
önk. miĺködési
támosatásból

84,0 0,0 84,0

Munkaadót teľhelő
járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó .
2017. évi központi
mfüödési támogatásból

101,0 0,0 101,0

J
Dologi kiadások - 20|7.
évi központi mĺĺködési
támogatásból

282,0 0,0 282,0

6
Dologi kiadások - z0|7,
évi telepulési műköđési
támogatásból

50,0 0,0 50,0

0,0 0,0 0,0

7 4
Ellátottak pénzbeli
iuttatása

0,0 0,0 0,c

8 ) Eryéb mĺĺködési célú
kiadás

0,0 0,c 0,0

c ebből: elvonások és
hefizeÍésel. 0,0 0,0 0,0

l0 lbből: működési célú
kölcsönök nyujtása

0,0 0,0 0,c

1t
:bből: mĺĺködési célú
ĺölcsönök törlesztése

0,c 0,0 0,0

t2

ęoool: muKoqęSl cęlu
tamogatások
á||amháztartáson
L^lfil-^

0,0 0,0 0,0

t3

eoDot: muKooesr celu
támogatások
államhĺáztartáson
|rírrĺilre

0,0 0,0 0,0

Jt.

i:
ŕ.
ltl
ż
l)l



Józsefváľosi Lengyel Onkoľmányz at 2017. évi
kiiltségvetése eredeti

S.sz
Előirány-

zat
csoport

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|Íiirányzat
megnevezése

Kłitelező
feladat

eFt

Onként
válIalt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

t4

míiködési általános
tartalék 20|7. évi
központi mfüödési
fámosatáshól

149,0 0,0 !49,O

15 I
MUKODESI
KIÁDÁsoK
osszpsnľ:

I 101,0 0'0 I 10100

t6 )
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
KIÁDÁsoK

0,c

I I Beruházások 0,0 0,0 0,0
18 2 Felúiítások 0,0 0,0 0,0

19 J
Eryéb felhalmozási
kiadások

0,0 0,0 0,0

20 ebből:felhalĺnozási célú
kölcsön nvúitása

0,0 0,( 0,0

2l ebből : felha|rnozási célú
kölcsön törlesztése

0,0 0,0 0r0

22

ebből: felhalÍnozási célÚ

!ámogatások
í||amháztartáson
belĺilre

0,0 0,0 0,0

23

ebből: felhalmozási célú
támogatások
á||amháztartáson
kívülĺe

0,c 0,0 0,c

24 ebből: felhalÍnozási
aé|tarta|ék

0,0 0,0 0,0

25 ,
FELHÁLMozAsI
KIADÁsoK
ossznsnľ

0'0 0'0 0'0

26
KOLTSEGVETESI
KIADÁsoK
osszasĺľ

0,0

21 BEVETELEK 0,0

28 I
MUKODESI
BEVETELEK

29 I

Mĺĺködési célú
támogatások
államháztaľtáson
belülről

0,0

30
ebből központi
költségvetés mŕĺködési
Íámosatás

782,0 0'0 782,0

3l cbből: települési önk.
mĺĺködési tamoeatás

319,0 0'0 319,0

32
ebből települési önk.
Cé|hoz kötött mĺĺködési
tĺĺĺnosatás

0,0 0,0 0r0



I

Józsefvárosi Lengyel Önkormányz at 2017. évi
kö|tségvetése eľedeti

S.sz.
E|őĺľány-

zat
csopoľt

Kĺemelt
e|őirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiite|ező
feladat

eFt

onként
vá||aIt
feladat

eEf

Osszesen
eFt

:bből: elvonások és

refizetések
0,0 0,c ą0

34

ebből: mĺĺködési célú
visszatérítendő
tĺímogatások, kölcsönök
visszatériilése
államháztaľtáson
belülĺől

0,0 0,0 ą0

35

ebből:működési célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
igénybevétele
á|lan:häztartáson
belüIĺől

0,0 0,0 0r0

2 Közhatalmi bevételek 0,c 0,0 0,c

38 J Mfüöđési bevételek 0,c 0,0 0,c

39 ) Miĺködési célú átvett
oéllzeszkÍJz

0,0 0,0 0,0

4A I
MUKODESI
BEVETELEK
osszľsnnĺ

I 101,0 0'0 I 101,0

4l 2
FELHALMozÁs'
F.ELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK

0,0

42 I

Felhalrnozási célú
támogatások
államháztaľtáson
belü|ľől

0'0 0'0 0,0

43

ebből: helyi
önkoľmányzatok
általános miĺködéséhez
és ágazati feladataihoz
kapcsolódó ál|ami
támogatások

0,0 0,0 0,0

44

ebből : felhalmozísi célÚ

visszatéľítendő
támogatások' kölcsönök
visszatéľiilése
á||aĺnháztartÄson
belüIľől

0,0 0,0 0,0

45

ebből: felhalĺn ozási cé|ú

visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
igénybevétele
á||alnháztartáson
belülľől

0,0 0,0 0,0



!

Józsefváľosi Lengyel onkoľmány zat 2017. éui
ktiltségvetése eľedeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľány-

zat

Kieme|t e|őirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

onként
válla|t
feladat

eEf

Osszesen
eFt

46

ebből: Í'elhalmozási célri
támogatások
á||aIĺháztartáson
belülĺől

0,0 0,0 0rc

4'.7 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,c

48 a
J

Egyéb tárgyi eszközök
értékesítése

0,0 0,0 0,0

49 4

Részesedések
éľtékesítése és

megszĹlntetéséhez

kaocsolóđó bevéte|ek

0,c 0,0 0,0

50 5
Felhalmozási célú átvett
oénzeszközök 0,0 0,0 0,0

5t

ebből: felhalĺnozási célú
visszatéľítendő
támogatások, kölcsönök
vissztéľülése
államháztľatáson
kíviilľől

0,0 0,c 0,0

52
ebből:egyéb
felhalmozási célú átveĺ
oénzeszkłiziik

0,0 0,0 0,c

53 ,
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK
ossznsnľ

0,0 0'0 0'0

54
KOLTSEGVETESI
BEVETELEK
ossznsrľ

0,0

55 3
FINANSZIROZASI
nĺÚrÖnÉsr
KIADÁsoK

0'0 0'0 0'0

56 I

kányító szervi
támogatásként
folyósított támogatás
kiutalása

0,0 0,0 0,0

57 4
FINANszIRozÁsI
FELHALMozÁsI
KIADÁsoK

0'0 0'0 0'0

58 I

kĺínyítószervi
támogatásként
folyósított támogatás
kiutalása

0,0 0,0 0,0

59 2
Hosszulej áratu hitelek,
váltó törlesztése

0'0 0'0 0,0

60
FINÁNSZIRoZAsI
KIADÁsoK
ossznsnľ

0'0 0'0 0'0



Józsefváľosi Lengye| onkormány zat 20|7 . évi
kiiltségvetése eľedeti

S.sz.
Előiľány-
' zat
csoport

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiitelező
feladat

eFt

onként
vá||a|t
feladat

eFt

Összesen
eFt

6l J
FINANSZIROZASI
ľĺÚxooÉsr
BEVETELEK

0'0 0,0 0'0

62 I

lrányĺtószervi
támogatĺĺsként
folyósított támogatás
frzetési szám|áĺ történő
ióváírása

0,0 0,0

63 2
Szabađ pénanaradvźny
igénybevétele

0,0 0,0

64 J

Fe|ađattal teľhelt
pénnĺtaradvány
isénvbevétele

0,0 0,0

65 6
FINAIISzIRoZÁsI
FELHALMoZÁsI
BEvÉTELEK

0'0 0'0 0'0

66 t

Iľĺányítószervi
támogatásként
folyósított támogatás
ťzetés i s7Ám|án töľténő
iőváirá*a

0,0 0,0 0,c

67 ) Szabad pénmlarađvány
igénybevétele

0,c 0,0 0,0

68 3
Feladattal teľhelt
pénnnaradvány
isénvbevétele

0,0 0,0 0,0

69

FINA}łSZIRozAsI
BEVETELEK
osszrsnľ

0,0 0,0 0rc

70
KIADASOK
MINDOSSZESEN I 101,0 0'Ú 1 101,0

7l BEVETELEK
MINDOSSZESEN I 101,0 1101,0

72

MUKODESI
BEVETELEKES
KIADÁsoK
EGYENLEGE

000 0'0 0r0

73

FELHALMOZASI
BEVETELEKÉS
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0'0 0r0

74

VIUKODESI
FINANszÍRozÁsI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁSoK
ĐGYENLEGE

0'0 0'0 0r0



Józsefvárosi Lengyel Onkoľmány zat 20t7. év i
költségvetése

eľedeti

S.sz.
E|őiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

75

FELHALMOZASI
FINÁIISzÍRoZÁsI
BEVETELEKES
KIADÁSoK
EGYENLEGE

0'0 0'0 ą0

76
MUKODESI

EGYENLEGEK 0'0 0'0 0r0

77
FELHALMOZASI

EGYENLEGEK 0'0 0'0 0,0

78
EGYENLEGEK

ossz,ľ.,snru 0'0 0'0 0,0



Lengyet onkormányzat ] 
"ié, 

forintban

JoGcÍM
ÖľronłłÁľyzATl FELADAToK

2015. ÉvI
TÉNY

2016. EVI
VÁRIIAT
ĺi ľńľv

2017.trVr
TERV

KIADÁs

uÍlrouÉsl KIADÁSoK

Šzemélvi iuttatás 455 1 094 435

Munkaadót terhelő járulékok és

izoc iális ho zzäjáru|ási adó 195 500 185

)oloei kiadások 456 69: 332

]l|átottak pénzbeli iuttatása c

Eryéb működési célú kiađás c

abből: elvonások és befizetések ŕ 0

;bből: működési célú kölcsönök
nvúitása 0

gbbĺíl: miiködési célú kölcsönök
töľlesztése 0

:bbĺĺl működési célú támogatások
í||arnháZtartásonbelülre

8 0

:bből mfüödési célú támogatások
í||amháztartásonkĺvü|ľe

t25 0

:bből : múködési cél és általános

'arta|ék t49

uŰrroopsl KIADÁsoK
ossznsnľ: t tt4 z 420 I 101

nĺŰroonsl BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

á||aÍnháztaÍtÄson b elülről

:bből: helyi önkormányzatok általános
miiködéséhez és ágazati fe|adatalhoz
kapcsolóđó állami támogatások

I 005 z 044 782

:bből: elvonások és befizetések
0

:bből: működési célú visszatéľítendő

'ámogatások, kölcsönök visszatéľülése

i|laÍnháztaÍtÁsonbelülľől
0

lbből: műkodési célú visszatérítendő

támogatásot kölcsönök igénybevétele

í||amháztartáson beltilľől

0



JoGCÍM

ONKORMAI{YZATI FELADATOK

2015. EVI
TÉľ\rY

2016. EVI
vÁnnłľ
o ľnľĺy

zoll.ŕ.:vl
TERV

:bből: mfüödési célú támogatások
revéte lei ái|anház1artás on belĺilľől

619 549 319

Köżtatalmi bevételek 0

Mfüödési bevétęlek 13 l0 0

Működési célri átvett pénzeszköz
0

uÚxooÉsr BEvÉTELEK
ĎssznsBľ

I 637 2 603 1 101

uťlroonsr EGYENLEG
523 183 0

FINANSzÍRozÁsI ľĺrrxÖoÉsl
KIADÁsoK

0 0 0

hányÍtó szervi támogatásként
blyósított támogatás kiutalása és

illafi:łĺiáztartáson belüli megelőlegezés

FINANSZÍRoZÁSI nĺÚrÖnÉsr
BEvÉTELEK

621 720 0

Irányító szervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szÁm|án

történő jóváírása és államházlart.áson
belüli megelőlegezés 0

Šzabaď pénznaradvány igénybevétele
6f'7 720 0

Feladattal teľhelt pén.anaľadvány

lgénybevétele
C

ľĺťlronÉsl FINAI\szÍRozÁ sI
EGYENLEG

621 720 0

uťĺrooÉsl EGYENLEGEK
ossznsľľ

I 150 903 0

FELHALMoZÁSI KIADÁsor

Beruházások 429 105 0

Felúiítások 0

Eryéb felhalmozási kiadások
0



JoGcÍM
oľronnĺÁNYZATI F.ELADAToK

2015. EVr
ľBľĺy

2016. EVI
vÁnn,ł'ľ
o rÉľw

zoll.É,vl
TERV

ebből:felhalmozási célú kölcsön
nyijtáSa 0

abból:felhalĺnozási célú kölcsön
|örlesztése 0

:bből: felhalmozási célú támogatások
í||anháztartáson b eltilĺe

0

:bből: felhalĺnozási célú támogatasok
i||arnhźLztaÍtáson kívüIĺe

0

:bből: felha|ĺnozási céltaľtalék 0

t.ELHALMozÁsI KIADÁsor
ĎssznsBľ

429 105 0

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások
í||aÍnháztaÍtás on b elüIĺől 0

:bből: helyi önkormányzatok általános
nűköđéséhez és őęazati feladataihoz
<apcsolódó állami támogatások

0

:bből: felhalmozási célú
ĺisszatérítendő támogatások,
cölcsönök visszatérĺilése
í||aflűáztaÍtáson be liilről 0

sbből: felhalÍnoási célú
visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele
í||aĺnháztartásonbelülről 0

ebből:felhalmozási célú támogatások

í|laÍnháztartásonbelülről 0

lngatlanok éľtékesítése
0

Eryéb táĺ gy i eszközök éľtékesítése
0

Részesedések éľtékesítése és

megsziĺntetéséhez kapcsolódó
bevételek c

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0



JOGCIM

oNKoRMÁNY z 
^TI 

FELADAToK

2015. EVI
TÉľ\rY

2016. E\II
vÁnrĺ,łľ
ó ľń,ľĺv

zoll.Évl
TERV

ebből : felha|ĺno zási cé|tl

visszatérítendő támogatások,
ktilcsönÖk vissztériilése
ä||aĺIhźtnĺańsonkívülĺől

0

:bből: egyéb felhalmozási célú átvett

rénzeszközök
0

t,.ELHALMozÁsr nnvÉTELEK
osszpsrľ 0 0 0

FELHALMoZÁSI EGYENLEG
-429 -10s 0

FINANszÍRozÁsI
FELHALMoZÁSI KIADÁSoK

0 0 0

Irányító szervi támogatásként
foýó s ított t.ámo gatás kiutalás a

c

Hosszúlej aratu hitelek, váltó
törlesztése 0

FINANszÍRozÁsI
FELHALMoZÁSI BEuĺTELEK

0 0 0

IrányÍtó szervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlĺín
ttirténő jóváíľása

0

Ezabad pénznaĺ adv ány igénybevétele
0

Feladattal terhęlt pénzrnaľadvány

igénybevétele

Flosszrilei áľatu hitel felvétele 0 0 0

t.ELHALMoZÁsI
FINANsZÍRozÁsI
EGYENLEGEK 0 0 0

FELHALMoZÁSI EGYENLEGEK
ossznspľ -429 -105 0

MIND osszrsnľ KIADÁSoK
I 543 2 525 I 101

MIhID osszBsEľ BEuĘTELEK
2264 3323 1 101



!l

t'
i'
I

Kieme|t elóiľányzat
mesnevezése

KIADAS
MTJKODESI
KIADÁsoK
Személyi iuttatás
MunkaadÔt teÍhelÓ

iaľulékok és szocialis
hazzĺiÁn:ĺ,Áąi ad6

eľedeti
elóiránvzat

Dolosi kiadások
Ellátottak pénzbeli
iuttatása
Eryéb miĺktidési céhi
kiadás
ebból: elvonások és
hefizeÍéqek

I.h

a

ebb l: míikc'dési céhi
kŕilcsrinłik nuiifása

435,0

gbból: miikiidési céhi
kłilcsrinŕik tŕir|esztése

II.hő

185.0

ebból: mfü dési célťt

támogatasok
államháztaltáson beltilre

332.0

26.0

III. h

0,0

I1.0

ebból: mtĺk<'dési céhi
támogatasok
állaĺnháztaľtáson kíviilre

27.0

26.0

0

t 2017. évi felhasználási ĺitemteľve

.0

IV.h

0.0

0.0

miiktidési rĺltďános
taľtalék

1 1,0

0.0

27

26,0

0,0

MUKODESI
KIADÁsoK
Össz,Rsnru'

.0

v.h,

0.0

0,0

0"0

11

FELIIALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
KIÁDÁŚoK

.0

0-0

27,0

26,0

0.0

0"0

vl.h ,

0.0

0

Beruházások

0,0

.0

I1,0

Fel iítások

0,0

27.0

26-0

0.0

Egyéb felhďmozási
kiaĺlások

0.0

0,0

VII.h

0

0.0

obból :felhďmozási céhi
kilIcsŕin nuiitása

.0

0

149,0

.0

11.0

0.0

26.0

27.0

0,0

1 10ĺ'.0

0.0

0,0

VIII.h

0.0

esztés 3. számri mel|ék|ete

0.0

0 .0

I1.0

0.0

0,0

88,0

27.0

0 .0

0.0

0.0

0,0

IX.h

64.0

0

0.0

0.0

.0

0.0

37.C

0.0

0 .0

0.0

26.0

27.C

0.0

0.0

0.0

0

x.h

64

0.0

0,0

.0

0-0

0

.0

.0

0.0

11.0

0,0

0,0

0.0

27.0

26-0

0 .0

0.0

0,0

0.0

64-O

KI.h ,

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

11.0

0,0

0 .0

0.0

27.0

26-0

0.0

0

0,0

.0

XII.h

0.0

6Ĺ.fi

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

0,0

11,0

0.0

0.0

26.0

27.4

0 .0

0,0

0.0

r39.0

0

osszesen

0.0

0

0,0

.0

0-0

.0

1 1,0

0,0

0.0

0.0

0

27.0

87.0

0.0

.0

0.0

0.0

0.0

0.0

64.0

0.0

0.0

0 .0

38,0

0.0

0-0

0-0

435-0

0.0

35.0

0-0

0.0

0.0

152,0

0,0

0.0

0

0.0

0,0

185,0

.0

0,0

0,0

0-0

332"0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

64-O

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0

0^0

0

.0

0,0

64

.0

0

0,0

.0

.0

0

0.0

0.0

.0

0 .0

0.0

0

0,0

0,0

64.Í|

.0

0.0

74,0

0.0

0.0

0.0

0,0

138-0

0 .0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

r60.0

0.0

149,0

0.0

0,0

I 101.0

0 "0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0 .0



Kieme|t e|óiľányzat
megnevezése

ebból:felhďmozási célŕl
kiilcsÖn t rlesztése

pbbĺíl : felhďmo ztsí célrtl

iámogatások
államháztaľtáson beltilľe

:bból : felhďmozási célti
ámogatások
íllamhĺáataľtason kívii|ĺe

eľedeti
elóiránvzat

:bból: felhďmozási
:é|tartalék
FELIIALMOZASI
KIADÁsoK
ťlssznsnľ

I.hő

0 .0

KOLTSEGVETESI
KIADÁsoK

ssz-nsnľ

II.h

0.0

0,0

BEVETELEK
ľlUI(oDEsI
RÍ.,Vŕ,TĘ'.I,F',I{

0.0

TII. h ,

Mtĺk dési céhi
támogatások
államháztartáson beliilĺól

0

0.0

.0

0.0

ebból k zponti
kciltségvetés mrĺk dési
támopatás

0

rv.h

0.0

0

.0

0-0

.0

0

ebból: telepi.ilési tink.
mĺik.irlési tÁmĺsat Ás,

.0

0.0

v.h

0.0

0

0.0

0.0

0-0

.0

ębból: elvonások és
hefiz.etések

0.0

0-0

64.O

VI

0

ebből: mÍikÖdési célri
visszatérítendó
támogatások, kiilcs n k
visszatértilése
államháztartáson beltilĺóI

0.0

0

.0

0-0

.h

.0

0.0

0 .0

64

VII.h

0.0

.0

0

782,0

0,0

.0

0-0

0.0

319,0

0.0

64-O

VIII.h ,

0.0

0.0

0

391,0

0.0

.0

0 .0

0-0

0

0.0

.0

0.0

64

IX.h

0-0

-0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

.0

0"0

319.0

l3s.Í|

x.h

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

64-O

0.0

XI

0

0.0

0

0

.0

0.0

0.0

.h

.0

.0

0.0

0,0

0

0,0

.0

ĺ 52.ĺ)

0,0

XII.h

0.0

0

0.0

0.0

.0

0.0

0.0

0"0

0,0

0.0

0.0

0,0

64-Il

osszesen

0.0

0.0

0

0

0.0

0.0

.0

.0

0,0

0,0

0

0

.0

.0

0.0

64^Í|

0.0

0

0.0

0.0

391,0

.0

0.0

0.0

0,0

0-0

0.0

0

640

.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0 .0

0,0

0,0

0.0

0 .0

ĺ3n.o

0,0

0.0

0-0

0.0

0.0

0,0

0,0

o-0

0.0

| 60-0

0.0

0.0

0.0

0 .0

0.c

1

0.0

0.0

10ĺ.o

0.0

0

0.0

0.0

.0

0.0

0^0

0

0.0

.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0-0

0.0

0 .0

0

782.0

0

.0

.0

0.0

319.0

0.0

0.0

0.0

0 .0 0.0
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Kieme|t e|óiľányzat
meenevezése

ebbĺil: mfüÖdési célri
visszatérítendő
támogatásot k lcs nrk
igénybevétele
államháztaltason beliilról

eľedeti
elóiránvzat

K zhatalmi bevételek

MfüÖdési bevételek
MÍik dési célti áweĺ
nénz,esz,kł\z,

ľlUl(ot,|'st
BEvÉTELEK
ŕrssznsnn

I.h ,

FELIIALMozÁs,
FELÚJÍTÁsI
RE.\/ŕ]'TE'ĺ,TĹK

II.hő

Felhďmozási cél
támogatrások

államháztartáson beltilrol

0.0

0.0

0.0

III. h

ebból: helyi
nkormányzatok áLltalános

mtiktidéséhez é s ágazati
feladataihoz kapcsolÓdő
állami támogatások

00

0.0

0.0

I 101.0

0 .0

rv.h

0,0

0 .0

0.0

ebból: felhďmozási cél
visszatéľítendó
támogatások, ktilcsĺin k
visszatértilése
államháztaĺáson belĺilĺdl

0

391.0
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Nagyné Tľzcinska Renata

elnäk

Józsefvárosi Lengyet onkoľmányzat

1082 BudaPest
Baross utca 63-67

Tisztelt Elnäk AsszonY!

Budapest, 2016' decembęr 17.

AMagyaĺoľszägiBemJózsefLengyelKulturálisEgyesületezirtonszeretnekoszonetet
mondani az Egyesti1etben megreĺďezń*ńily"' íĺ'u*ĺ' tinnepség megľendezéséhez

ĺryújtott pénztigyi táĺno gatáséľt'

A 25 000 támogatási összeget az iinnepségeken ľésztvevő gyermekek tészétę vásáľolt papír

aľuľa költottt,l., u*iüo-lä1"ř"* a"t*aôä:"" tj'^iiL a' łź,molt,stmellékelten csatoljuk. Az

trnnepségek"" " 
VIIi k;m..u.,, l,kó iľ'üy;i"ĺJ"änJ es gy",m"k"k közĺit is többen részt

vettek.

Egýttal azvi evbęköszönte alkalmából szeĺetnék az Egyestilet ElnÓksége és tagjai nevében

mindęn jo. tĺ,,**i.-onnek és ľ.,tĺĺr"t *i'á"" agáĺak, bízunk a további eredményes

egytittmtrködésben!

Eiszáľnoiásunkat Korek Eugeniusz elnök úr ha'ála miatt a megbízott elnök, Bíľoné Hasznos

Haĺura irja altĺ'

' / 1iun
Bíľóné Hasznos

mb elnök

ľĺale*ŁB52016/10 
857 szźlmĺa28 545Ft-bó125 000Ft tárnogatás '/.ĺ'iś''.l.,'i.'.;.Ę

/sś".,' '.... ?^tr

z. Pénzttlrbizonylat
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fi.tcn, ažLe-
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Nagyné Tľzcinska Renata elniik asszony
Józsefo áľosi Lengyel onkormányzat
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d,tct,- Molnáľné Sagun zdzisLw,ĺác. -ĺ.Ji,,..

"l''ot. ,p,. 
-ę.11ff:ů oż

,:.} ĺi;'i.-;}tii ż
ĺ.. 

'.i.i'. i!lĺ..:'iłf C
,i.- ł."i!iĺĺ'+],ęĺ'ĺ, X
", *-,1gs,j.|iiĺĺÉ :i,-..l,,-'"Łď{"".

Mu,yg ĺ,:_

C. b.o4rnn,ucl.-: ťJ
L.w luLhlut

Ikt.sz: L0312016

Tisxelt Elnök Asszony,

A Magyarorsztąi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyestilete Elnöksége nevében
szerętnénk köszönętet mondani a résziinkĺe áfutalt 25.000,- Ft összegű támogatásért a lengyel
szátmazásu szeniorok kaľácsonyi iinnepség kĺiltségeinek támogattlsźlra a 7112016 (vI.29.
hatátozat alapjtn

2016. december 20-aÍI a budapesti Lengyel Hźzbarĺ kb. 80 fő számtna késztilt a
hagyományos lengyel szokásoknak megfelelően kaľácsonyi taláIkoző. A közĺjs ima után,
amelyet Kĺzysztof Gľzelak SChľ Lengyel Templom plébánosa vezette le, bekövetkezeÍt a
lengyel meniisoľ: céklás leves, sült halak, saláták, mfüos és diós siitemények.
Az ostyatörés és a menü elfogyasztásautźn biztosan mindenki bekapcsolódik a kaľácsonyi
lengyel dalok éneklésébe. Sok idős és beteg lengye| szfumazású honfitaľs száłnára ęz a
talá|koző az egész évben nagyon váľt élményt jelent és nagyon fontos kĺizösségépítő szerepe
van.

Nagyon ktiszönjtik aze céLta anyagi hozzźljttulásukat.

Mellékelten kĺildjtik a:

1 / A03 6000 4 I / 083 9 l 0000f sz. szźlm|a _ 3 1 .3 4 4.- Ft. élęImiszer vásaľiása
3 l w 107 sz. kiađási pénztźttbízonyIat
hiteles másolatait.

osszesen elszámolt összeg: 25.000,- Ft, azazhuszonötezer foľint.
Az eredeti példanyok az Egyesülettink könyvelésén találhatók'

Budapest, 2016. december 29.

Üdvĺjzlettel és köszönettel:

Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgnech p.w. św, Wojciecha
M agya ro rs zág i Le n gye l Kato I i k u so k S zt, Ad a I b e ľt Egyes íi I ete

H-1103 Budapest, Ohegy u.11. Tel: + 361t262-69-08

bE-mail:adalbeľ't@.d'pm*b*uĺlap-ę9-zt.c.cm
||. János Pál Lengye|Ház. Dom Polski im. Jana Pawla !|.
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