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Készĺilt a J őzsefv álľosi Szeľb onkoľmányzat Képviselő.testůiletének

20t7.július 06. (csütiiľttĺk) napján 12z30 órakoľ
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1lB. Nemzetiségi onkormányzatok iľodájában

megtaľtott 3. nyilvános ľendkívĺili ülésén

Jelen vannak: Szabó János elnök
Fazekas Julianna nemzetiségi önkoľmĺányzati képviselő

Távol maradt: Szabó Alexandra elnök-helyettes

Meghívottak: dr. Virág Baľbaľa jogász

Szabĺi János

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvÖzlése után mególlapítja, hogł az tłlés szabályszerűen
kertilt összehívósra. Megállapítja, hogl a testület 2 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a
meghívó szerinti napiľendi pontok meg3źrgya|ásźra, továbbá felkéri Fazekas Julianna
képviselőt a jegyzőkonyv hitelesítéséľe.

Fazekas Julianna
Elfogadja a jelölést.

Szabĺí János
Szavazásrateszi fel Fazekas Julianna jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megvźiasztásźú.

A Képviselő.testĹilet az a|ábbi javaslatľól dönt:
A Jĺózsefvárosi Szeľb onkoľmányzat rligy diint, hogy elfogadja Fazekas Julianna
személyét a jegyzőktinyv hĺtelesítéséľe.

A Józsefvárosĺ Szerb onkormánvzat
1=l
úgy dtinto hogy elfogadja

l:
ľ'azekas Julianna

személyét a jegyzőkönyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képvĺselő,2 igen,0 nem, 0 ĺartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot-

Szabó János
Szavazźsrateszi fel a napirendi pontokat.

1. Józsefuárosi Szeľb onkoľmányzat a mobiltelefonok haszná|atálnak ľendjéről
szőIiő szabállyzata
Előterjesztő: Szabó Jĺĺnos (írásbeli előterjesztés)

2. Szent Illés napĺ ĺinnepség
Előterjes ztő: Szabő János (íľásbeli előterjesztés)

7. ívII.06.) számú határozataz
A Józsefváľosĺ Szeľb Onkoľmányzat 3. nyilvános rendkívülĺ ülésének napiľendi pontjaĺt
azallá.łlbiak szeľĺnt fogadja el:

J őzsefv ár osi Szeľb O nko rm ányzat a m obiltelefo nok használatálnak ľen dj éľő l
szőlő szabál|yzata
Előterjesztő: Szabó János (íľásbeli előterjesztés)
Szent IIlés napi ünnepség
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előteľj eszés)

l.

2.



Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett elfogaďta
a határozatot.

1. Napirendi pont
Jĺózsefoáľosĺ Szeľb onkoľmányzat a mobĺltelefonok haszná./.ratátnak ľendjérőI.sző|ő
szabáiyzata
El őterj esztő : Szabó .Tán os (írásbel i e| őteľj esztés)

Szabó János
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírźsbe|i előterjesztés alapjrán.

1. elfogadja a jelen határozat mellékletétképező, mobĺltelefonok használatának
ľendj éľől sző|ő szabál|yzatot.

2. felkéľĺ az elniikiĺt a mobiltelefonok haszná|atálnak ľendjéről szóló szabá|yzat
a|áńľására.

Felelős: Szabó János elnłik
Hatáľidő: 2017.július 06.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás me|lett elfogadta
a hatdrozatot.

2. Napirendi pont
Szent lllés napi ĺinnepség
Előteť esztő : Szabó János (íľásbeli előterj esztés)

Szabó János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

A Józsefváľosi Szeľb Képviselő.testülete úgy diint' hogy
1. a) a 26. alkalommal ez évben ĺs tinállóan megszeľvezi nyílt ľendezvény keretében a

hagyomáłnyőrző Józsefoáľosi Szent IlIés napi ľendezvényt, amelyre 2017.
augusztus 02-źn 19:00 óraĺ kezdettel keľĺil sor. A Jĺízsefváľosi Szerb
Onkoľmányzat a rendezvényľe 150 e Ft tisszeget kíván felhasználnĺ. A keretiisszeg
felhasznáIási céljait a Józsefuárosi Szerb Onkoľmányzat az atáhbiakban határozza
meg: gasztľonĺímiai bemutatĺí, amelynek kiiltségeit 70 e Ft éľtékben hatá'ľozza
meg. Az ételeket az UniPékség Kft. biztosítja' tekintettel arľa, hogy a cég a
speciálĺs szerb nemzetÍségi ételeket a szeľb nemzetiségi haryományoknak
megfelelően, a szeľb gasztronómiai kultúľával iĺsszhangban egyedileg készítĺ el és

vállalja a helyszíni gasztronómĺai bemutattít. A ľendezvényen történő
hagyományőrző zenei szolrgá.Jltatálst Rodek Kľĺsztián látja el' amelyľe 40 F.t
keľetiisszegig biztosít fedezetet a Jőzsefváľosĺ Szeľb onkoľmányzat. A zenei
szo|gá.Jtatáls kifejezetten szeľb gazdag népzenei hagyományt ápolĺĎ dalok minőségi
előadásával biztosítja a kiiziinség szőrakoztatását. A Józsefváľosĺ Szeľb
onkoľmányzat a rendezvény ľepľezentációs kiiltségéľe 25 e x't-ot, a szertartáshoz
szükséges kalács és ,,koÍvo'' elkészítéséhez szůikséges alapanyagok megvásáľlásáľa
15 e Ft.ot fordí{melyet a Tesco MaryarországZrt.-től vásárol meg.
b) az iinkoľmányzat 2017. évi feladatalapú kiizpontĺ támogatásbő| tewezett
működésĺ álta|ános taľtalék e|őirányzatárői 40 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi

A Józsefuárosi Szeľb rmányzat Képviselő.testůilete úgy dłint' hory



juttatáson belĺil reprezentáciĺí előĺľányzatára, továhbá a 2017. évi telepĺilési
ö n ko ľm án y zati p á'Jy á'zati tálmogatásb ól tew ezett kiad ás d olo gĺ e|őir ány zatán b elůil
ĺizemeltetési anyagok előirányzatárői 20 e Ft.ot átcsopoľtosít a dologi
e|őirányzatánbelůilaszo|gáitatásokeliőirźnyzatź.ľa.
c) a.b. pontban foglalt átcsopoľtosítások miatt a ktiltségvetés kiemelt
e|őirányzatonkéntĺvá|tozásátazl.sz.melléklettarta|mazza.

2. anyílt ľendezvény meghĺrdetésľe keľült a Szeľb újságban.
3. forrása a zeneszo|gáltatásnak, gasztľonómiai bemutatónak a 2017. évi telepůilésĺ

tinkoľmányzat páiy ánatĺ támogatása, kiadás fedezete a dologĺ e|őirńnyzat, valamint
a reprezentációnak és az élelmĺszeľ alapanyagok beszerzésének foľľása 20t7. évi
feladatalapú kiizponti költségvetési támogatás, a kĺadás fedezete a személyĺ
juttatások ezen belül a repľezentáciő e|őirátnyzata.

Felelős: Szabó János elntik
Hatáľĺdő: l.b.nc.o pontoknak 2017.július 06., 1.a.,2.,3. pontnak 2017. augusztus 02.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatúrozatot.

Szabó János
Miutĺĺn megállapítja, hogy egyéb téma nęm meľĹilt fel, nincs kérdés
bejelentés megköszöni a testĹileti tagok munkáját, aziIést 13:00 bezĺárja.3i

Jegyzőkönyv etírta:Németh Edina äP\'"^"*-

LJr-sN il''%/
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Jelenléti ív

a J őzsefv árosi Szerb onkoľmanyzat
3. nyĺlvános ľendkívüli testiileti iiléséről, amelynek időpontja:

20|7.júlĺus 06. (csĺitiiľttik) 12:30 óľa

]. Szabó János

2' Szabó Alexandra

3. Fazekas Julianna

...T.bs:.o'L.... llłęnsd,ft-.

A 2011.évi CL)O(X. töľvény 80.s (4) bekezdésben foglaltakĺa hivatkozva a Budapest
Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuĺárosi Polgĺĺľmesteľi Hivata| jegyzőjének megbízásábőI:

dr. Virág Barbara jogász
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ELoTERJESZTÉS
Józsefváľosi Szerb Onkoľmányzat amobiltelefonok hasznáiatánakľendjéľől szóló

szabáiyzata
Előteť esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Józsefuaľosi Szerb Önkoľmanyzat Képviselő-testiiletéĺek}O|1,július 06. napjrán

3. nyilvrános rendkívĹili iilés 1.) napirendi pontja

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a mobiltelefonok haszná|atźnak rendjéľől
szőIő szabá|yzatotkívánunk elfogadni, amely azelőteqesztés mellék|etétképezi. Aszabźiyzat
célja, hogy szfüséges téłľgyi, illetve munkďeltételek biĺosításanak keretében a mobiltelefon
hasznéiat feltételeinek költségkímélő és takaľékos módon töľténő meghatánozásźú..

Fentiekľe tekintettel kérem a hattrozati javaslat elfogadását.

H:atá,ľozatĺ javaslat

A Józsefo áľosi Szerb onko ľmán y zat Képvĺselő.testülete ú gy dtint, ho gy
1. elfogadja a jelen határozat mellék|etétképező, mobiltelefonok használatának

ľendj éľől sző|ő szabál|y zatot.
2. felkéľi az elniikiit mobiltelefonok haszná.JLatának ľendjéľől sző|ő szabáiyzat

a|áúrására.

Felelős: Szabó János elniik
Hatáľĺdő: 2017.júlĺus 06.

Budapest, 2017.július 04.

i1i\la6ä 
rę

lľÍRľĺ.: NEMETH EDINA Ücyĺľľnzo \ \r r

ľnľzÜcyr F.EDEZETET IGEII-YEL/|IEM I GÉI\.YEL . IG AZoLÁs : \\ ,\

JOGI KONTROLL: ,,6 OÓ/,ć// / v



rczsrrwinosl yZERB oNroniuĺÁlwz,é,r
Í&82 Buďapest,Bato,ss u 63.6v.

ELoTERJEsZTÉS
Szent Illés napi tĺnnepség

Előteľj esztő : Szabó János (íľásbeli előterj esztés)
Józsefüáĺosi Szeľb onkoľmanyzat Képviselő-testĹiletének}Ol7.jťrlirrs 06. napján

3. nyilvĺános ľendkívĹili ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Képviselő- testĹiletet, hogy a Józsefuaľosi Szeľb onkoľmanyzat a 26.
alkalomma| ez évbenis önállóan megszeľvezi ahagyományőrző Józsefurĺrosi Szent Illés napi
rendezvényt, amelyre 2017. augusztus 02.-tľ- keľül sor. A Józsefuiárosi Szerb onkoľmányzat
a rendezvényre 150 e Ft összeget kívan felhasználni. A keretĺisszeg felhasználási cé|jait a
Józsefuĺáľosi Szeľb onkoľmlányzat az atábbiakban hatźrozza meg: gasztronómiai bemutató,
amelynek költségeit 70 e Ft értékben hatźrozzameg, Az ételeket az UniPékség Kft. bińosítja,
tekintettel aľra, hogy a cég a speciális szerb nemzetiségi ételeket a szerb nemzetiségi
hagyományoknak megfelelően, a szerb gasztľonómiai kulturával összhangban egyedileg
készíti el és vá||a|ja aa he|yszíni gasztľonómiai bemutatót. A rendezvényen tĺjľténő
hagyományorző zenei szoIgźt|tatást Rodek Kľisztirĺn |átja e|, amelyľe 40 Ft keretösszegig
biztosít fedezetet a Jőzsefvźrosi Szerb onkoľmányzat. A zenei szolgá|tatás kifejezetten szerb
gazđag népzenei hagyomaný ápoló dalok minőségi előadásával biztosítja a ktizönség
szfuakoztatását. A Józsefuaľosi Szerb Önkoľmĺányzat a rendezvény reptezentációs költségľe
25 eFt-ot, a szeľtaľtáshoz szĹikséges kďács és ,,koivo'' elkészítéséhez szfüséges alapanyagok
megvásĺíľlása 15 e Ft.ot fordít melyet a Tesco MagyaľországZrt.a(1|vásaro1meg.

Fentielĺľe tekintettel kérem a hatfuozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízsefváľosĺ Szeľb onkormányzat Képviselő.testülete úry dtint, hogy
1. a) a 26. alkalomma| ez évben ĺs iinállóan megszeľvezi nyflt rendezvény keľetében a

hagyományőľző Józsefuáľosĺ Szent IlIés napi ľendezvényt, amelyľe 2017.
augusztus 02.án 19:00 órai kezdettel keľůil soľ. A JĺĎzsefvárosi Szeľb
Onkormányzat a ľendezĺ,ényre 150 e ľ't iisszeget kíván felhasznáIni. A keľettisszeg
felhasználásĺ céljait a Józsefuárosi Szeľb onkoľmányzat az alábbĺakbanhatárotza
meg: gasztľonĺómiai bemutató, amelynek kiiltségeit 70 e Ft éľtékben határoz'za
meg. Az ételeket az UniPékség Kft. bĺztosítja' tekĺntettel aľra, hory a cég a
speciális szeľb nemzetiségĺ ételeket a szeľb nemzetÍségi hagyományoknak
megfelelően, a szeľb gasztľonómĺai kultúľával iisszhangban egyedileg készíti el és
vállalja ^ helyszíni gasztronómiai bemutatót. A rendezvényen tiiľténő
haryományőrző zenei szolgá|tatálst Rodek Kľĺsztĺán |áńja eI, amelyľe 40 ľ.t
keľetiisszegig biztosít fedezetet a Jőzsefváľosi Szerb onkoľmányzat. A' zenei
szo|gáůtatás kĺfejezetten szerb gazdag népzenei hagyományt ápoló dalok mĺnőségi
előadásával biztosítja a kiizönség szőrakoztatásáú. A Józsefváľosĺ Szeľb
Onkormányzat a rendezvény reprezentácĺós ktĺltségre 25 e Ft.ot, a szertartáshoz



szĺĺkséges kalács és ,,koivo'' elkészítéséhez szĺikséges alapanyagok megvásáľlása 15
e F't-ot foľdí{melyet a Tesco MaryaľoľszágZrt..től vásáľol meg.
b) az tĺnkoľmányzat 2017. évĺ feladatalapú kiizponti támogatásbó| tervezett
míĺktidésĺ áItalános tarta|ék e|őirányzatá'ľóň 40 e Ft.ot átcsopoľtosít a személyĺ
juttatáson belĺil repľezentáció e|őiränyzatára, továbbá a 2017. óvĺ települési
iinkoľmányzatipályázatitámogatásból tervezett kiadás dologĺ e|őirányzatán beliil
ĺizemeltetési anyagok e|őirányzatárői 20 e Ft.ot átcsopoľtosít a dologi
e|őir ány zatán b elĺĺ l a szol gá ltatás o k e|őir ány zatár a.
c) a-b. pontban foglalt átcsopoľtosítások miatt a kiiltségvetés kĺemelt
e|őirányzatonkéntivá.Jrtozásáúazl.sz.melléklettarta|mazza.

Z. a nyítt ľendezvény meghirdetésre keriilt a Szerb újságban.
3. foľrása a zeneszo|gáltatásnak, gasztľonómiai bemutatónzk a 2017. évi települési

iin ko rm ányz at p á|y ńzatĺ támo gatá s a, kia d ás fedezete a do lo gi e|őir ány zatn v a lamint
a repľezentáciĺónak és az élelmĺszeľ alapanyagok beszerzésének foľľása 2017. évi
feladatalapú kłizpontĺ kiiltségvetési támogatás, a kiadás fedezete a személyi
juttatások ezen belĺil a ľeprezentáciő e|őirálnyzata.

Felelős: Szabó János elntik
Hatáľidő: l.b.,c., pontoknak 2017.jr'ilius 06., 1.a.,2.'l. nontg3Jĺ.2*.o*ĺ7,,,|,.|gusztus 02.

Budapest, 20|7 .július 04.

lnÍnľa: ľBnĺnľľĺ EDINA ticyrľľnzŐs- r. \
ľÉľzÜcyĺ FEDE ZETE T IGElľrrLĺľEM IGEI{YE L, IG AZuLÁ s : }}j\
JOGI KONTROLL:
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MEGHIVO

a J őzsefv álľosĺ Szeľb onkoľmányzat Képviselő-testülete
2017.július 06. (csiitiiľtiik) 12:30 óľai kezdettel tartandĺí

3. nyilvános rendkívĺilĺ testületi üléséľe
Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségi onkormányzatok ĺľodája

Napiľend:

1. Józsefu áľosĺ Szeľb Onkoľm ányzat a mobĺltelefonok hasznń|atálnak ľendj é rő| szőIlől

szabá.Jyzata
Előteľj esztő : Szabó Jĺĺnos (írásbeli előterj esztés)

2. Szent Illés napĺ ünnepség
Előterj esztő : Szabó János (írĺásbeli előterj esztés)

Budapest, 2017.július 04.

Üdvözlettel:

Szabó János
elnök s.k.



I. napirendi pont
1. sz. melléklete

Budapes t J őnsefváłľosi Szeľb Onkoľm ányzat

a mob i|telefo n ok haszníiatá n a k ľe ndj éľől szóló szabály zata

Az á|Iaffiháztaľtásról szóló tĺjrvény végrehajtźsárő| sző|ő 3681201l. CXII.31.) Korm. rendelet
13. $ (2) bekezdés g) pontjában foglalt fe|hata\mazás a Budapest Főváros VIII' keľület
Józsefuiĺrosi Polgármesteľi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint ĺinkormźnyzati, miĺt
hivatali és a helyi nemzetiségi önkoľmányzatokkal kötött egyiittmfüödési megállapodás
a|apjan a Józsefuarosi Szerb nemzetiségi ĺinkoľmĺĺnyzat (a továbbiakban nemzetiségi
önkoľmlínyzat) tulajdonábaná|Iő mobiltelefon készülékek hasmálatának, valamlntahaszná|at
során felmerült költségek elszámolásĺínak ľendjérő| az alábbi szabá|yzatot adja ki.

I. Aszabá|yzat célja' személyi hatá'Jya

1. Jelen szabá|yzat cé|ja a sziikséges tźrgyi, illetve munkafeltételek biĺosításĺĺnak keretében a
mobiltelefon hasznźůat feltételeinek költséskímélő és takarékos módon töľténő
meghatźtrozźsa.

2. A szabá|yzat személyi hatálya kiterjed a nemzetiségi önkoľmanyzat képviselőire.

II. Énelmező ľendelkezések

3 . E szabá|yzat alka|mazásátban:

3.1. telefonszolgáltatás: a helyi és távolsági távbeszé|o szo|gá|tatás, valamint a
mobiltelefon.szolgáltatás.

3.Z.He|yi és távolsági trĺvbeszélő szo|gá|tatás: a helyi hívási teľületek közötti kapcsolat
megteľemtése és fenntartása érdekében végzett kapcsolódó és átvételi szolgáltatás (pl:

fax).
s.:. Mobiltelefon.szolgáltatásnak minősül:

- az o|yan ľádiótelefon-szo|gźt|tatźls, amely hordoáató készĹilék segítségével biztosít
kétiÍányu beszéd- és adatátvitelt, valamint inteľnet hozzáfétést nyilvĺános vezetékes
há|ózatta|vagymásmobiltęlefononkeresztĹil;

- adatátviteli célú tĺívkĺjzlési díjak;
- nem adatĺátviteli célú üívközlési díjak;
- az értesítés a mobiltelefonľa érkezett hívásokról :

- a személyhívó szolgáltatas.

III. A Úelefonszolgáltatások igénybevételi módjai

4. A telefonszolgáltatasi lehetőségeket kizĺĺrólag a képviselői tiszség el|źltasźxal kapcsolatos
célľa lehet használni (a továbbiakbaĺ: szolgźt|ati célú haszná|at).

5. Szolgálati célú hasznlĺlatnak minősül kĺilönösen:
a) az önkorm őny zati képviselőnek a ti sztsé géhez kapcsoló dő hasnÉtlat,



b) a telefonľól tiirténő autőpáIya matnca, illetve parkolási díj ťĺzetés' amennyiben azt a
szo|gźlati gépjármú igénybevevője vásrĺrolta, illetve magantulajdonban lévő gépjĺáľmű

igénybevevője kikiildetési rendelvény alapjanfeladatellátása soľán vásarolta,
c) atudakoző igénybevétele.

6. A telefonszolgźł|tatás igénybevételét maglán cé|,Úhaszná|atnak kell minősíteni minden olyan
esetben, amely nem minősül szolgálati célú hasznźiatnak. Amennyiben a szolgálati és
magĺáncélú haszná|at egyéĺtelműen nem különíthető el, úgy a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat a
hatiílyos számviteli és adó jogszabá|yok éľtelmében megfizeti amagancélú hasarálat utĺíni terheket
aNAV fęlé.

IV. Szolgálati célú mobiltelefon használatáľa jogosultak szeméIyÍ köľe

7. A képviselő a nęmzetiségi önkormźnyzat tulajđonában lévő mobiltelefon készülék
hasznźůatára jogosult (a továbbiakban: haszná|ő), amennyiben a Képviselő-testĺilet eľre
vonatkozó dĺjntést hoz. A Képviselő.testiilet á|ta| hozott hatáĺozatbarl a nemzetiségi
önkoľmányzatźitalfi zetendotelefonkĺiltségkeretmeghatáĺozásrakerĺil.

8. A mobiltelefon készĹilék és atartozékďt taľtalmaző egységcsomag (akkumulátorokkal és a
hozzájvk tartoző' haszrrálafukhoz szi.füséges egyéb eszkcizök: SIM-kĺáľtya, telefontöltő,
Felhasználói Útmutató, PIN és PUK kódokat tarta|mazó kárĹya, fiilhallgató' stb.) iueĺnkész,
hilínytalan állapotban történt áwéte|ét ahasznáIő aSzabźiyzat l. szémÍ mellékletét képező
,,Atadás-átvételi jegyzőkönyv'' alźftásźxa| elismeri, amely két példĺĺnyban készül és egy
példány az átadőnźll egy példány az átvevónél maľad. Az źLtađő nevében a Képviselő-testĹilet
elnöke jĺĺľ el, az elnök tészére t<irténő źÉadźs esetén az elnök-helyettes jĺĺr el. Egyben a
hasznźllő a szabá|yzat2. számű mellékletét képező megismerési nyilatkozatot is kdteles tenni,
amelyben kijelenti, hogy jelen SzabáIyzat ľendelkezéseit megismerte, azt magźra néme
kötelezőnek ismeľte el.

9. A hasznźtlatra jogosultak a telefonkészĹiléket személyes hasmálatra veszik át és teljes
anyagi felelősséggel taľtoznak. A használó köteles a szo|gźiati célú mobiltelefont úgy
hasznií]ni, kezelni, tartani, hogy anól más személy _ illetéktelentil_ telefonhívást, illetve más
telęfonszolgďtatást ne kezdeményezhessen.

10. Amennyiben a szo|gá|ati célú haszná|atta átadott mobiltelefon, illetve a tartozékait
tafia|maző egységcsomag báľmely eleme megrongalóđik, elveszik, vagy azt illetéktelen
személyek eltulajdonítjfü, amennyiben az a hasznźiő felľóható magataĺtása miatt tciľtént a
hasná|ő kĺiteles a javitás vagy pótlás teljes kĺiltségét a nemzetiségi önkormĺnyzat részéte
megtéľíteni.

A használó a megrongálódás, elvesztés, eltulajđonítás tényét köteles az ok felmerülésétől
hďadéktalanul, đe legkésőbb 2 munkanapon beliil a Képviselő.testtilet elnĺike vagy
elnökhelyettese részére írásban bejelenteni. E bejelentési kötelezettség elmulaszüísából eređő
krírokéľt a hasznélő felel. Amennyiben szĹikséges a szabźiyzat jelen pontjában foglalt
felelősség kérdésk<irének tíszttaasa a képviselő-testĹileti tilésen töľténik, a Képviselő-testĹilet
az eset összes köľülményeinek mérlegelését kĺivetően javaslatot tesz a szolglílati célú
mobiltelefon, illetve a tntozékait tafialmazó egységcsomag bĺírmely eleme
megrongálódásanak, elvesztésének, valamint illetéktelen személyek á|tal történő
eltulajdonításĺának ténye és a hasnlźůő magataĺtźsa közötti ok okozati összeftiggés
fennállására vagy éppen ennek lllarryara. Amennyiben a hasznáIó a javaslatot vitatja, úgy a
felelősség tisztźzása a mindenkor hatalyos polgĺĺľi jogi kárfelelősség szabáiyai szerint keľiil
megĺíllapítasra.



11. A képviselő a saját tulajdonában flló mobiltelefon készüléket is használhat1a szo|gźlati
cé|ra. Ez esetben a Képviselő-testĹilet hatźnozatba foglalją hogy a szo|gźiati céIűhasniáIat
esetén havonta mekkora összegú telefonkĺjltség keretet biztosít a képviselő részére.

V. A szolgálatĺ célú mobiltelefon használatának szabályai

|2. A szo|gá|ati célú mobiltelefon hasznźiati joga a meghatfuozott tisztség betöltésének
időtartnnaru szól. A szolgéiati célú mobiltelefon biztosítasanak célja az önkoľmáĺyzatí
iigyben a hatékony' gyors és eredményes felađateLlźúáshoz az informáciő szerzése, átadása és
a szolgá|ati telefonok egymás közötti ingyenes, hatékony, gyors információaramlás
biaosítása.

13. A szol'gźiati célú mobiltelefont hasznáIő köteles a mobiltelefont a költségtakaľékosság
elvének figyelembevételével használni. A szo|gáIati cétú mobiltelefon csak akkoľ
haszná|hato, ha az infotmáció időben töľténő továbbításríľa, illetve az informźlcióhoz való
hozzáfétés más költségtakaľékosabb módon nem lehetséges.

vI. A szolgálatĺ célú mobiltelefon használatának feltételeĺ

|4. A nemzetiségi önkormányzat aképviselő-testĹiletihatźrozatban meghatarozottak szerint
bizto sítj a a szo|gá|ati célú mobiltelefon használatot.

16. A 14. pontban meghatfuozott összeghataľ fetetti mobiltelefon hasznáIati k<iltséget
hasznéiő havonta egy összegben köteles megfizetni.

vII. A szolgálati célú mobiltelefon mobĺl online szo|gáitatáls használatának feltételei

|7. A nemzetiségi önkormanyzat aképviselő-testiilętihatźrozatban meghatźrozottak szeľint
biĺosítja a szo|gá|ati célú mobiltelefon mobil online szolgáItatźshaszná|atot.

18. A 17. pontban meg}latźlrozott <isszeghataľ feletti szo|gá|ati célú mobiltelefon mobil online
szo|gźůtatźls költséget ahasznźlő havonta egy ĺisszegben köteles megťrzetni.

VIII. Szolgálati célú mobiltelefon visszaadása

19. Amennyiben a szolgá|att célú mobiltelefon használat jogosultsága megszÍĺnik, űw a
Képviselő-testtilet elnĺike vagy elnökhelyettese köteles haladéktalanul intézkedni a készülék
visszavételéľől, illetve ahasznźůőtteľhelő időarányos költségelszĺímolásról.

20. A szo|gźůati célú mobiltelefon használatának megszĺinése esetén annak visszaadásĺáľól a
Szabá|yzat 3. számtmelléklete szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ix. A szolgálati célú mobĺltelefon használata soľán fe|nerült ktittségek elszámolásĺ
folyamata' ĺigyvĺtele

2|. A Józsefuarosi onkoľmźnyzat Polgáľmesteľi Hivatala egyenlíti ki havonta rendszeresen a
szolgźlati célú mobiltelefon sziímliákon szereplő ĺisszes díjat, ide éľtve a mobil online
szo|gáltatas díját is.



22. Az 2l. pontban foglaltakat a Polgármesteri Hivatal Belső Ellátĺĺsi Irodája a havi szolgá|ati
célú mobiltelefon számlakľól hívószĺĺmonkénti elkülönített kimutatasa a|apjarl a Péĺlzíigyi
Ügyosĺály |átjaeI.

23. A szolgá|ati célú mobiltelefon, valamint mobil on]ine szolgźt|tatáshaszná|ata estében a
megállapított összeghatzr tű|Iépése esetén a tĺjbblet költségekĺől, aPénzugyi Ügyosztály havi
elszámolás a|apján szám|źt á||it ki, amelyet az igénybevevő kđteles az éľtesítés
kézhezvételétőI számított tizenöt napon belül megfizetĺi aPolgrĺľmesteri Hivatal részére.

24. A Pénnlgyi ÜgyosztáIy a 23. pontban foglalt befizetési hatÁnd(j eredménýelen elteltét
kö'vetően 15 napos újabb egyenleg ľendezési hatÁndő ťuzése mellett írásban fe|szőIítja a
befizetést elmulasztót fizetési kötelezettségének teljesítésére. A kĺitelezett az írrásbeli
felszólítás kézhezvételétől szĺámított 3 munkanapon belül köteles ťĺzetési kötelezettségének
eleget tenni. E befizetési hatĺáľidő e|mu|asztźtsa esetén a Pénzügyi ügyosztályvezető éľtesíti a
jegyzőt a befizetés elmulasztásaról, aki a legyzói Kabinet Jogi Iroda útjĺán haladéktalanul
intézkedik a tartozás behajtásaľól.

25. Szolgá|ati célú mobiltelefon és mobil on]ine szolgźitatás használatból eredő taľtozások
kiegyenlítése céljából, a kötelezett tészéte rész|etťlzetési kedvezmény nem adható.

26. Je|en szabállyzat alkaLmazásában nem minősül elszĺĺmolható mobiltelefon-szolgáltatásnak:

a) az emeltdijas mobiltelefon.szolgáltatás;
b) a mobiltelefon útján igénybe vehető kĺiziizemi sztlm7a kiegyenlítő, telefonos játék és

fogadási lehetőségek.

X. Nyilvántaľtás vezetése, kiiltségtakarékosság elvének betaľtása és betaľtatása

1. A szolgálati célú mobiltelefonokľól, SIM kĺáľtyĺĺkľól, taľtozékokról a Pénzügyi |Jgyosztá|y
naprakész nyilvĺĺntartást köteles vęzeüri.

XJ.Zárő rendelkezések

1.JelenSzabá|yzataza|áitásźnaknapjanléphatályba.

Budapest,2017

Józsefuaľosi Szerb onkoľmĺínvzat
elnrik

Danada-Rimán Edina
jegyzł5



1. számú mellék|et

Atad á s.átv ételli jegy zőkii nyv

amely készült alulíľott napon szo|gá|ati célú mobiltelefon-készillék és tartozékainak adása-
átvétele tfugyában.

Jelen vannak:

Átado képviseletében:

Haszná|ő (képviseletéb en elj áró) :

Alulíľott, .....a mai napon az a|ábbi mobiltelefon-készüléket a tartozékaival egyĹittesen
hianytďanuléstizemkészti|apotban|ĺizáróllagoshasznáiatraátvettem.

A készülék típusa:

A ké szül ék tartozékunak részlete s felsoľo lása :

Készülék azonosítója:

Budapest,

A jegyzőkcinyvet helybenhagyólag írjuk alá.

źItAdő átvevő



i
'I

I

I
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i
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2. szátmű melléklet

Megismeľési nyÍlatkozat

Alulírott kijelentem, hogy a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuáľosi
......onkoľmźnyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta|

rendelkezéselnľe bocsájtott mobiltelefonok haszná|atźnak rendjéről szőIő szabá|yzatban
meghatiírozott jogokat és kötelezettségeket megismeľtem. Tudomásul veszeÍĄ hogy
szabźlyzatban foglalt rendelkezéseket a tisztség ellátása, munkavégzésem, valamint
feladatkörĺim teljesítése soľiín kĺiteles vagyok betaľtani.

Budapest,

Aláíľás



3. számú melléklet

Jegyzőktinyv

s zo|gá|ati célrń mobĺltelefon használótó| történő visszavételľől

i

i amely késziilt alulírott napon szo|gá|ati célú mobiltelefon-készij|ék és tartozékainak źtadása-
! áwétele tlírgyában.

i

1

I felen vannak:

l Atadó képviseletében:

Használó (képviseletében eljĺíró): .....

Az átadás.átvétel l el kap c so l ato s megállapítrĺsok :

l. A szolgĺĺIati célú mobiltelefoĺhaszná|atrajogosult az a|ábbi késztiléket és tartozékait adja
vissza:

A készĹilék típusa:

A SIM kartya hivőszálma: ................

A készĹilék tartozékai:

Az a|ább megjeltilt időponttól a szolgéiati célú mobiltelefon költségeivel nem tartozik
felelősséggel.

2. A szolgát|ati célú mobiltelefont hasznĺiló adatai:

Név: .........

Tisztséýmunkakör/feladail ................

3. A telefon visszaadásával kapcsolatos észľevételek:

Budapest,.

A jegyzőkönyvet helybenhagyćiagírjuk alá.

átađő źúvevő
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