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Készĺilt a J őzsefválľosĺ Ruszĺn Onkorm ányzat Képvĺselő.testůiletének

20Ĺ7.januáľ 30. (hétfő) napján 10:00 óľakoľ
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Onkormányzatok iľodájában

megtaľtott 1. nyilvános ľendkívüli ülésén

Jelen vannak: Dľ. Szabó János elniik
Maľkovics Erzsébet elnök-helyettes
Dr. Duliskovich Gábor nemzetiségi tinkoľmányzati képviselő

Meghívottak : đr. Szász Imola j ogász

Dľ. Szabĺó János

Megnyitja az ülést és a megielentek üdvözlése után megállapítja, hogl az ülés szabályszerűen
kerüIt tjsszehívásra. Megállapítja, hog1ł a testtilet 3 Jővel határozatképes.

Dr. Szabó János
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napiĺendi pontok meg!árgyatásźľa, továbbá felkéľi
Markovics Erzsébet elnĺik-helyettest a jegyzők<inyv hitelesítésére.

Markovics Erzsébet
Elfogadja a jelĺilést.

Dr. Szabó János
Szavazásrateszi felMarkovics Eľzsébet jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megvá|asztźsźń.

A Képviselő-testĹilet az alábbi javaslatról dĺjnt:
A Józsefváľosĺ Ruszin Onkormányzat úgy dtint, hogy e|fogadja Maľkovics Ezsébet
személyét a jegyzőkönyv hĺtelesítésére.

On
A JózsefuáľosÍ Ruszin onkoľmányzat úgy dönto hogy elfogadja MarkovÍcs Erzsébet
személyét a jegyzőkönyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hory a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem,0 taľtĺĎzkodás mellett elfogaďta
a hatdrozatot.

Dľ. Szabó János
Szavazásrateszi fel a napiĺendi pontokat.

1. Együttmĺĺkiidési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó János (íľásbeli előterjesztés)

2. Az Embeľi Erőfoľľások Minisztéľiuma által nyújtott2017. évĺ míĺköđésĺ
kiizponti költségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteľjesztő: Dr. Szabó János (íľásbeli előteľjesztés)

3. A települési tinkoľmányzat által nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabó Jiĺnos (íľásbeli előteľjesztés)

4. Va gyonny i|atkozat-tételĺ kötelezettség
Előterjesztő: Dľ. Szabó Jĺínos (írásbeli előterjesztés)

5. A Józsefváľosi Ruszin onkoľmányzat2017. évĺ köttségvetési javaslata
Előterjesztő: Dr. Szabó Jĺĺnos (ínísbeli előterjesztés)

6. 2016. évĺ működési központĺ kiĺltségvetési támogatás visszafizetése



Előterjesztő: Dr. Szabó János (íľásbeli előterjesztés)
7. 201'6. évi telepiilési iinkoľmányzat által nyújtott míÍktidési támogatás

visszafizetése
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

8. Tiszteletdíjakmegállapítása
Előteľjesztő: Dr. Szabó Jiínos (írásbeli előteľjesztés)

9. Telefonktiltségek meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesaés)

10. Részvétel a Hodinka Antal emlékkonfeľencián és koszorrĺzás
Előterjesztő: Dľ. Szabó Jĺános (írásbeli előterjesĺés)

11.Főváľosi Ruszin onkormányzatta| ki'tiitt együttműkiidési megállapodás
elfogadása
Előterjesztő: Dľ' Szabó Jĺĺnos (írásbeli előterjesztés)

12. Részvétel a 10. Ruszĺn batyus bálon
Előterjesztő: Dr. Szabó Jĺĺnos (íľásbeli előterjesztés)

számú határozata:,
A Józsefváľosi Ruszĺn Onkoľmányzat 1. nyilvános ľendkíviili ĺilésének napiľendi
pontjaĺt az a|á.ňbiak szeľint fogadja el:

1. Együttműkiidési megállapodás felülvĺzsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabő János (írásbeli előterjesztés)

2. Az Emberi Erőfoľľások Minisztéľiuma által nyűjtott2017. évĺ míĺktidési
központi kiiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabó Jĺĺnos (írásbeli előterjesztés)

3. A településĺ tinkoľmányzat által nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Dr. Szabó Jiírros (írásbeli etőterj esztés)

4. Vagyonnyilatkozat-tételÍ kiitele zettség
Előteľjesztő: Dr. Szabó Jiĺnos (írásbeli előterjesztés)

5. A Józsefváľosĺ Ruszin Onkoľmányzat2017. évĺ kłiltségvetési javaslata
Előterjesztő: Dr. Szabó János (íľásbeli előteľjesztés)

6. 20|'6. évi miĺktidési kiizpontĺ kłiltségvetésĺ támogatás visszaÍizetése
Előterjesztő: Dľ. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

7. 2016. évĺ telepĺilési tĺnkormányzat által nyújtott mÍĺkiidési támogatás
visszafizetése
Előteľjesztő: Dr. Szabó Jiĺnos (írásbeli előterjesztés)

8. Tĺszteletdíjak megállapítása
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

9. Telefonköltségek meghatár ozása
Előterjesztő: Dr. Szabó Jlános (íľásbeli előterjesztés)

10. Részvétel a Hodinka Antal emlékkonfeľencián és koszoľrĺzás
Előterjesztő: Dr. Szabó }ános (írásbeli etőterjesztés)

11. F,őváľosi Ruszĺn Önkormányzattal ki'ttitt együttmĺĺkiidésÍ megállapodás
elfogadása
Előteľjesztő: Dľ. Szabó Jiínos (írásbeli előterjesztés)

12. Részvétel a 10. Ruszin batyus bálon
Előterjesztő: Dľ. Szabó Jiĺnos (íľásbeli előterjeszés)

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

1. Napĺrendi pont
Egyĺiftműködésĺ megállapodás felülvizsgálata
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Előteťesztő: Dľ. Szabó János (írásbeli előteľjesztés)

Dr. Szabó János
Szav azásra teszi fel a napirendi pontot az írásbe|i előteľj esztés alapj an.

t312017
A Józsefváľosĺ Ruszin onkoľmányzat Képviselő-testüIete r'igy diinto hogy
1. elfogadja a határozat meltékletét képező, a Budapest Főváľos YIII. keľüIet

Józsefváľosĺ Onkoľmányzatta| megkiitendő, feliilvizsgált együttműkiidési
megállapodást.

2. felkéľi az elntiköt az együttmĺĺktidési megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Szabĺí János elnök
Hatáľĺdő: 2017.január 30.

MegáIlapítjao hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

2. Napirendi ponĺ
Az Embeľĺ Eľőfoľľások Minisztéľiuma által nyrĺjtott2üL7. évi műkłidési központi
ktiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteťesztő: Dr. Szabó János (íľásbeli előteľjeszés)

Dr. Szabó János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azfuásbe|i előterjesztés alapjan.

t 4ĺ2017
A Jĺizsefoáľosi Ruszin rmányzat Képviselő.testĺilete úgy dłint, hogy úudomásu|
veszi az Embeľi Eľőfoľľások Minisztéľiuma által nyrijtott 2017. évi mĺĺkłidési kiizponti
kiiltségvetési támogatás (bľuttĺĎ 391.000'. Ft, azaz hńromszáz.kĺlencvenewezeÍ foľint)
fĺsszegét.

Felelős: Dľ. Szabĺi János elnök
Hatáľidő: 2017.január 30.

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

3. Napiľendi pont
A telepiilési tinkoľmányzat által nyújtott2ü|1. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előteťesztő: Dľ. Szabó Jiános (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabĺí János
Szavazástateszi fel a napiľendi pontot azírásbe|i előteľjesztés alapján.

i Ruszin száműhatál
A Józs efu árosi Ruszin onkormán y zat Képviselő.testĺilete úry diint, h o gy

1. tudomásul veszi a településĺ önkoľmányzat által nyújtott 2017. évĺ mííkiidési
támogatás (bľuttó 234.000,-Ft, azazkettőszázhaľmincnéryezer foľĺnt) iisszegét,

2. felkéľi az elntikiit az 1. pont szeľĺnti támogatási szeződés aláírására.

ľ'elelős: Dľ. Szabó János elniik
Hatáľidő: 1. pont esetében: 2017.januáľ 30.
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2. pont esetében: a2017. évi kiiltségvetés elfogadása

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő, 3 igen, 0 'nem, 0 tartőzkodás mellett elfogaďta
a hatlźrozatot.

4. Napirendi pont
Va g5ro n ny i|atkozat-tételi kiitelezetts é g
Előtcťcsztő: Dľ. Szabó János (íľásbeli előteľjesztés)

Dr. Szabó János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azirásbe|i előterjesztés alapjan.

efváľosi t6ĺ2017 számú határozataz
A Józsefváľosĺ Ruszin nyzat Képvĺselő.testülete úgy diint' hogy minden ruszin
nemzetiségi képviselő, valamint a vele egy háztartásban é|ő házastáľsa, élettáľsa és
gyeľmeke eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, mely nyĺlatkozatok
őrzésérő| - a Szewezeti és Műkiidési Szabáůyzatában foglaltak szeľint . Dľ. Szabĺó János
elniik és Dr. Duliskovĺch Gáboľ nemzetiségi iinkoľmá nyzati képviselő gondoskodnak.

Felelős: Dr. Szabĺó János elnök és Dľ. Duliskovich Gáboľ nemzetiségi iinkoľmányzati
kópvĺselő
Hatáľidő: 2017.januáľ 30.

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

5. Napirendĺ pont
A Józsefváľosi Ruszin onko rmán y zat 20|7 . évĺ ktiltsé gvetési j avaslata
Előteťesztő: Dr. Szabó Jĺĺnos (íľásbeli előteľjesztés)

Dľ. Szabĺí János
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azfuásbeli előteľjesztés alapjĺán.

1.l a) 2017. évĺ kiiltségvetési bevételi és kĺadásÍ előirányzatáLt 625,0 e Ft.ban fogadja el.
b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton belül a működésĺ bevétel előirányzata 625,0
e Ft, a műktidési kĺadás előirányzata625,0 eFt,
m elyet ki em elt előir ány zatonként az 1. számú m ellék|e t tarta|maz.

2.l a) a képviselő.testůilet a kiiltségvetés módosításának hatáskiiľét fenntaľtja,
felhatalma7]za az elniikiit a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt e|őirányzatoko rovatok
kiiztitti átcsopoľtosítás jĺíváh agy ására.
b) az elniik átcsopoľtosítási hatáskiire a míÍködésĺ, felhalmozási célr'i támogatások
nyújtásáľa nem terjed kĺ.
c) az elniik a saját hatáskiiľben jóváharyott előirányzatok átcsopoľtosításáľól
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31-ĺg a költségvetés előirányzatainak
átv ezetésével egyĺdej űle g beszámol a képviselő.testületnek.
3.I a pénzkeze|ésĹéľtékkezelésĺ szabáilyzatban foglaltak betartásával a kiadások
készpénzben tiiľténő teljesítésének eseteit az a|ábbiakban határoz'za megz

a) készlet és táľryi eszkiĺz beszeľzése,
b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásľa kĺadások,
c) kÍsiisszegű szolgáltatásĺ kiadásot
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok
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e) nem rendszeres és kĺĺlső személyi juttatások.
4.l Íe|hata|mazza az Elniiköt a jogszabályi hatáľĺdő betartálsával az elemĺ ktiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatáľozott ktiltségvetés kiemelt e|őirányzatainak és
tisszegének megtartása mellett.
5.l a hatálrozat elfogadásával egyĺdejűleg a 2017. évĺ átmeneti gazdáikodásról szóló
határ ozat hatź,Jy át veszti.
6.I a 2016. évi pénzmaľadvány elfogadásáig, a pénzmaľadvány felhasználásának
jóváhagyásáig a 20|7. évi eľedeti költségvetésbe nem tewezetJ szabad pénzmaľadvány
teľhére kötelezettségváIlalásľól a képviselő.testület dtint.

7.t tudomásul veszi az onkoľmányzatot éľĺntően a Józsefváľosi Onkoľmányzat
250/2016.(xtr.01.) számú határozatával elfogadott2017. évi ellenőľzésÍ teľvét.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzůigyĺ Ügyosztály, Belső Ellenőľzési
Iľoda

Felelős: Dľ. Szabó János elntik
Határidő: folyamatos, 5. pont 2017. máľcius 07.,7. pont20|7. ápritis 30.

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

6. Napiľendi pont
2016. évi műkiidésĺ ktizpontĺ kłiltségvetésĺ tám o gatás visszafizetése
Előteťesztő: Dľ. Szabó Jlĺnos (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabĺí János
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírásbeli előteľjesztés ďapján.

nkoľm ánvz at 8 12017 .I.3 0.) számú határ ozataz
A Jĺózsefváľosĺ Ruszin Onkormányzat Képviselő.testülete úgy diint, hory

|. a 2016. évi műkiidési kiizponti kiiltségvetési támogatás fel nem használt iisszegét,
22.493,- Ft.ot, azaz huszonkettőezernégyszázkilencvenháľom foľĺnt vĺsszautal az
Embeľĺ Eľőforľás Mĺnisztéľiumának

2. forľása a 201,6. évi működési központi költségvetési támogatás szabad kiiltségvetési
maľadványa.

3. felkérĺ az elnökötn hogy a 2016. évi kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánáI a 2017. évi ktiltségvetés módositásáná| a határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

ľ.elelős: Dľ. Szabĺó János elniik
Hatáľidő: 2017.januáľ 31.3. pont2017. ápľilis 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogađta
a hatúrozatot.

7. Napiľendĺ pont
2016. évi telepůilési iinkormányzat által nyújtott míĺkiidésĺ támogatás vĺsszafizetése
Előteťesztő: Dr. Szabó lános (írrísbeli előteľjesztés)

Dľ. Szabó János
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azlrásbe|i előterjesztés alapjĺĺn.

Józsefoáľosi Ruszin Onkoľmánvzat 9/2017.(I.30.) számrĺ hatáľozata: 
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A Józsefváľosi Ruszĺn onkoľmányzat Képviselő.testiĺIete úgy dtint, hory a 2016. évi
telepůilési tĺnkormányzat á,Jrta| nyújtott műktĺdési támogatás visszamaľadt összege 0,- Ft.
ot, azaz nulla foľĺnt.

Felelős: Dľ. Szabĺí János elniĺk
Hatáľidő: 2017.januáľ 31. 3. pontnál 2017. ápľilĺs 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 Ígen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatdľozatot.

8. Napirendi pont
Tĺszteletdíj ak megállapítása
Előteľjesztő: Dr. Szabó Jiínos (írásbeli előterjesaés)

Dľ. Szabĺi János, Maľkovics Eľzsébet és Dľ. Duliskovich Gábor nemzetiségi
önkoľmányzati képviselők bejelentĺk, hogy jelen előteľjesztés táľgyában személyesen
éľintettek.

Dľ. Szabĺó János
Ügyrendi javaslatként kéri, dĺintsön a Képviselő-testĹĺlet aľľól, hogy részt vehet-e Dr. Szabó
János, Markovics Erzsébet, Dr. Duliskovich Gábor jelen előterjesztés dĺintéshozata|źban.
Ennek megfelelően felteszi szavazásra a szemé|yes érintettségben érdekelt nemzetiségi
önkormlányzati képviselők személyét.

A Képviselő-testiilet az a|ábbi javaslatról dönt, egyszenĺ többségrĺ szavazás következik.

A Józsefüiárosi Ruszin onkoľmlínyzat Képviselő-testĹilete rigy dönt, hogy nem zĄa ki Dľ.
Szabó Jánost a 8. napirendi pont meglargya|ása soľán a döntéshozatalból.

17. íI.30.) szám
zárja I<l

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásľa jogosult 2 képvise|ő közül 2 igen,0 nem, 0
tartőzko dáls m ellett e lfo g a dt a a h at dr o zat o t.

A Képviselő-testiilet az a|ábbi javaslatról dönt, egyszenĺ tĺibbségrĺ szavazěs következik.

A Józsefuláľosi Ruszin onkoľmrányzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem zźĄa kj
Maľkovics Erzsébetet a 8. napirendi pont megtrĺrgyalása soriín a dcintéshozatalból.

J ózsetÝáľosi Ruszin onĘormányzat 1 1/2017. o.30.) számrĺ hatáľozata:
A Józsefuáľosi Ruszĺn Onkoľmányzat Képvĺselő.testĺiletó tĺgy ałĺnt3ogy nem zárja|<i
Maľkovics Eusébetet a 8. napirendi pont megtáľryalása soľán a dtinúéshozata|bói.

Megállapítjan hory a jelenlévő, szavazásľa jogosult 2 képvĺselő ktizül 2 igen,0 nem, 0
tartőzko dáls mellett e lfo g a dt a a h at ór o zato t.

A Képviselő-testiilet az a|ábbi javaslatľól dĺ!nt, egyszerii többségu szavazás következik.

A Józsefurírosi Ruszin onkormanyzat KépviselőtestĹilete úgy dĺint, hogy nem zźĄa kl Dr.
Duliskovich Gáboľt a 8. napiľendi pont megtargyďása sorián a dtjntéshozatalból.
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A Józsefvárosĺ Ruszin Képvĺselő-testülete rĺgy diint' hogy nem zárja ki
Dr. Duliskovich Gáboľt a 8. napiľendi pont megtáľgyalása soľán a diintéshozata|bői.

Megállapítja, hogy a jelenlévő,szavazásra jogosult 2 képvĺselő közül 2igen,O nem,0
tartőzkodáls mellett elfo g adta a h atúrozatot.

Dr. Szabĺó János
Ennek megfelelően felteszi szavazásra a napiľendi pontot az irásbeli előterjesztés ďapjrán,
egy szerű t<ibbségtĺ szav azás következik.

A Jĺizsefváľosĺ Ruszin Képvĺselő.testůĺlet úgy diĺnt' hogy
1. háľom hónapľa, 20t7. febľuáľ 01.től _ 20t7. ápľilis 30.ig a Képviselő.testület

tagiaĺnak tiszteletdíjat állapít meg az alábbĺak szeľĺnt:
Dľ. Szabó János elntik részéľe 38.650,. Ft'/hó
Maľkovics Eľzsébet elnłik-helyettes részére 30.000,. F.t/hó
Dľ. Du|iskovĺch Gáboľ önkoľmányzati nemzetiségi képvisető részére 11.595,. Ft/hó
osszesen 24| etr't tiszteletdíj és annak 48 e F,t szocHb jáľulék

2. x'orľása a 2017. évi kiizponti kiiltségvetés műkiidésĺ támogatása, kĺadás fedezete a
szeméIyÍ juttatás és a munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájárulásĺ adó
előirányzata.

Felelős: Dľ. Szabó János elniik
Hatáľidő: 2017. május 15.

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

9. Napirendĺ pont
Telefonköltségek meghatározása
Előteľiesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabó János, Maľkovics Erzsébet és Dľ. Duliskovich Gáboľ nemzetiségi
finkoľmányzatĺ képviselők bejelentik, hogy jelen előterjesztés táľgyában személyesen
éľintettek.

Dr. Szabó János
Ügyrendi javaslatként kéri, dĺjntsön a Képviselő-testĹilet aról, hogy ľészt vehet.e Dľ. Szabó
Jiános, Markovics Erzsébet, Dľ. Duliskovich Gábor jelen előterjeszés döntéshozata|źhan.
Ennek megfelelően felteszi szavazásra a szemé|yes éľintettségben éľdekelt nemzetiségi
önkoľmányzati képviselők személyét.

A Képviselő-testĹilet az a|ábbi javaslatľól dönt, egyszeľű többségu szavazźs következik.

A Józsefuaľosi Ruszin onkormanyzat Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy nem zźĄa |<l Dt.
Szabó Jĺĺnost a 9. napiľendi pont megtlíľgyalása sorián a đöntéshozatalból.

i Ruszĺn 17. íI.30.) számrĺ
A Jĺózsefoáľosĺ Ruszin nyzat Képvĺselő.testülete úg5l diint' hory nem zárja ki
Dľ. Szabó Jánost a 9. napĺľendí pont megtá,rgyalása soľán a diintéshozata|bő|.



Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képvĺselő ktĺzül 2 igen,0 nem, 0
taľtózkodás mellett elfogaďta a hatdrozatot.

A Képviselő.testiilet az alábbi javaslatľól dönt, egyszenĺ többségúszavazás következik.

A Józsefuaľosi Ruszin onkormźnyzat Képviselő-testtilete úgy dönt, hogy nem záqa k't
Maľkovics Eľzsébetet a 9. napirendi pont megtargyalása soľán a dĺjntéshozatalból.

számú határozata:
A Józsefváľosĺ Ruszin onkoľmáłnyzat Képvĺselő.testüIete úgy diint, hogy nem zárjaki
Maľkovics Eľzsébetet a 9. napirendi pont megtárgyalása soľán a diintéshozatalbói.

Megállapítja, hogy a jelen|évő, szavazásra jogosult 2 képviselő ktizül 2 igen,0 nem, 0
tartőzko dáls m ellett e lfo g a ďt a a h at d r o zat o t.

A Képviselő-testĺilet az a|ábbi javaslatról dcint, egyszenĺ többségllszavazás következik.

A Józsefuráľosi Ruszin onkoľmanyzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem ztĄa |ĺ Dt.
Duliskovich Gábort a 9. napiľendi pont megtargyalása sorĺĺn a döntéshozatalbő|.

16t201t
A Józsefváľosi Ruszin Onkormányzat KépvÍselő.testülete rĺry dłint, hogy nem zárjaki
Dľ. Duliskovich Gáboľt a 9. napiľendi pont megtáľgyalása soľán a dłintéshozata|bő|.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képviselő ktizül 2 igen,0 nem, 0
ŕartőzkodás mellett elfogaďta a hatdľozatot.

Dľ. Szabĺí János
Ennek megfelelően felteszi szavazźsra a napirendi pontot az írásbe|i előterjesaés alapján,
egyszenĺ többségű szavazás következik.

Józsefvá számú batározataz
A Józsefváľosi Ruszin onkormányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy

1. Dľ. Szabĺó János elntik részére az Onkoľm.ánvzat tulaidonát kéll kártya1. Dľ. Szabĺó János elntik részére az onkoľm'ányzat tulajdonát képező SIM
hasznáůatát nemzetÍségi kiizügyek zavarta|an e||átńsa, a Józsefváľosi Ruszĺn
Onkoľmányzat nemzetiségi kiĺzügyeinek intézésének céljáb ő,| 2017.januáľ l.től _
2017. decembeľ 31.ig mobilszámla ktiltség kiÍizetést á|lapít havi 6 e Ft és jáľulékai
eľejéĺg' tisszesen 72e Ft-ot és annak kiťlr:etőt terhelő jáľulékaĺt bĺztosítja 2017.
januáľ l.től - 20t7. decembeľ 31.ig. A mobĺltelefon hasznáiatá.ň,ő| eľedő kiiltségek
kifizetése átutalással, számla ellenében tiiľténĺk. A jelen határozati pontban foglalt
iisszeghatár feletti iisszeget az elntik ktiteles megtéľíteni a Jĺízsefuáľosi Ruszĺn
Onkoľmányzatnak.

2. a nemzetĺségĺ ktizüryeinek ĺntézésének céljábót 2017. januáľ l.től - 2017.
decembeľ 31.ig Maľkovics Erzsébet elnök.helyettes és dľ. Dulĺskovich Gábor
képvĺselő ľészéľe a Józsefváľosi Ruszin onkoľmányzat nemzetiségi kiizüg;reĺnek
intézése céljából maximum 6000'. Btlfőĺhő iisszegĺg mobilszámla kĺÍizetést állapít
meg, tĺsszesen 144 e Ft és annak kiÍizetőĺ járulékait bĺztosítja. A mobĺltelefonok és
sIM káľtyák az elntik.helyettes és a képviselő saját tulajdonai. A mobĺltelefonon
történő feltiiltések kiÍizetése a JőzseÍválľosĺ Ruszin onkoľmányzat nevéľe kiáltított
számla ellenében történik.

3. az1.2. pontban foglaltak foľľása 216,0 e x't + 16,0 e Ft (EHO+SZJA) erejéig 2017.
évĺ települési önkoľmányzat műktidésĺ támogatása kiadás fedezete a dologi
kiadások és a munkaadĺít terhelő járulékoke|őirányzata,

I



Felelős: Dľ. Szabĺí János elntik
Hatáľidő: 2017. decembeľ 31.

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

10. Napiľendĺ pont
Részvétel a Hodinka Antal emlékkonferencián és koszoľúzás
Előterjesztő: Dľ. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabó János
Szavazźstateszi fel a napiľendi pontot az írásbe|i előterjesztés alapján.

t18t2017. száműhatál
A Józsefvárosĺ Ruszin rmányzat Képviselő.testülete úgy diint' hogy

1. a Hodinka Antal Ruszin Ertetmiségĺ Egyesület főszewezésében a főváľosi valamint
a VI.o VIII.' XIV. keľületi ľuszin nemzetiségĺ tinkormányzatok részvételével
Hodĺnka Antal akadémĺkus szůiletésnapja emlékéľe 2017. februáľ 9-én
emlékkonferencińt tart, 14 órai kezdette| a Főváľosi Ruszin Onkoľmányzat
székhelyén, helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia u. 1. II. em. 259. szám a|att,
gyászmĺsén vesz részt 20!7. februáľ 11.én 11 ĺíľaĺ kezdettel a Rĺízsák téľi
templomban valamint a Keľepesĺ r'iti temetőben koszorúzást tart2017. febľuáľ 11.
én 12 óraĺ kezdettel.

2. A Józsefváľosĺ Ruszin onkormányzat a rendezvényľe 30 e T't keľettisszeget állapít
meg, 6 e Ft-ot koszorú vásáľlására, és24 e Ft.ot reprezentácĺĺís kiiltségľe.

3. a nyíIt ľendezvény meghĺľdetósľe keľül a F'őváľosĺ Ruszĺn Onkoľmányzatnái
valamint a jĺízsefuárosĺ nemzetiségĺ iľodában meghívĺí és plakát foľmájában

4. tr'oľľása 2016. évĺ kiiltségvetési maľadványon belül a 201'6. évĺ feladatalaprĺ állami
kiizponti támogatás szabad kiiltségvetési maľadv ánya.

5. F.elkéľĺ az elniikiit, hogy a2017. évi ktiltségvetés teľvezésénél, valamĺnt a2016. évi
kiiltségvetési maľadványnál az 1..2. pontban foglaltakat verye figyelembe.

x,.elelős: Dľ. Szabó János elniik
Hatáľidő: 2017. febľuáľ 28.

MegáIlapítja' hogy a jelenlévő 3 képviselőo 3 igen, 0 nem, 0 ŕ'a;rtőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

11. Napiľendi pont
Főváľosĺ Ruszĺn Onkoľmányzatta|ki'tiitt egyĺittműkiidési megállapodás elfogadása
Előteťesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előteľjesaés)

Dľ. Szabó János
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot azírásbe|telőterjesztés ďapján.

árosi Ruszin számú határozataz
A Józsefváľosi Ruszin ányzat Képvĺselő.testülete úgy dtint' hogy

1. felhatalmaz:za az elnökiit a tr'ővárosĺ Ruszĺn onkormányzatta| közös anyanyelvi
vallási ľendezvényekľe ktittitt egyĺittmíĺktidési megáIlapodás a|áírására.

2. 30 e F.t keľettisszeggel biztosítja az 1. pontban meghatározott évi eg5r ľendezvény
reprezentáciĺís kiiltségeit. KiÍizetése számla el|enében, amelynek foľľása a 2016.
évi ktiltségvetési maradványon belül a 2016. évi feladatlapú ktizponti támogatás.



3. felkéľi az elnöktĺt, hogy a 2017. évi kłiltségvetés teľvezésénél, valamint a 20ĺ6. évi
költségvetési maľadványnál az !..2. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Dľ. Szabó János elntik
Hlatárid,őz 20 1 7.decembeľ 3 1.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen,0 nem, 0 lrrrtólzkodás mellett elfogadta
a hutúrozuttlt.

12. Napiľendi pont
Részvétel a 10. Ruszin batyus bálon
Előteťesztő: Dr. Szabó Jĺínos (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabó János
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot az kásbe|i előterjesztés alapjrán.

1.. a III.' vI., xI.' xril.' XVII.' xxl. keľületi; valamint a Fővárosĺ Ruszin
onkormányzattal kiiztisen ľendezi meg 2017. első neryedévében a 10. Ruszĺn
Batyus Bált, a ľendezvény költségeĺt 50 e Ft-ban állapítja meg.

2. a nyílt rendezvény meghĺľdetésre keľül a Józsefváľosi nemzetĺségi ĺľodábano a
ilI.' U.o xI., xlil.' xvII.' xxl. keľületĺ valamint a FővárosÍ Ruszĺn
onkoľmán y zatnái plakát és meghívĺó formáj áb an.

3. foľrása a 2016. évĺ kiiltségvetési maľadványon beliil a 20t6. évi feladatlapú
kiizponti támogatás.

4. felkéľi az elniikiit, hogy a2017. évi kłiltségvetés teľvezésénél, valamĺnt a2016. évi
ktiltségvetési maľadványnál az 1'.-2, pontban foglaltakat Yerye Íigyelembe.

Felelős: Dľ. SzabĺĎ János elniik
Hatáľĺdő: 2017. ápľĺlis 15.

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

Dľ. Szabĺó János
Miután megá|Iapítja, hogy egyéb téma nem meriilt fel' nincs kérdés, ill1
bejelentés megköszöni a testĺileti tagok munkáját, az ülést ||:30 beztĄa. ,il,',,

A ĺ ĺľiĺ,It^ /, , /li'..**p.Mĺ/.ę,\1\'.?). ű>
j egyzőkiinyv.hĺtelesítő

Jegyzőkönyv et írta:Németh Edina tlq\*ęÄ (é;rxs=

A JőzseÍvárosĺ RuszÍn Onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy dönt, hogy

ątÍľ*1,oę.
illęń€
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Jelenlétĺ ív

a Józsefuláľosi Ruszin onkormanyzat
1. nyilvános ľendkívůili testtileti iiléséről, amelynek időponda:

2017.januáľ 30. (hétfő) 10:00 óľa

]. Dr. Szabó János

2. Maľkovics Erzsébet

3' Dr. Duliskovich Gábor ô.=.'...$ *I^,ú**,Ą 
í.n 

:,úm

A 20|1.évi CDC(IX. tĺirvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából :

ďt.Szász Imola
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ELoTERJESZTÉs
Együttműkiidési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Dľ. Szabó János (íľásbeli előterjesztés)

Józsefuaľosi Ruszin onkoľmĺányzat Képviselő-testĹileté nek 2017 .januláľ 3 0. napjan
1. nyilvanos ľendkívüli ülés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testtilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. 80. $ (2) bekezdése éľtelmében a
helyi önkormźnyzatnak és a nemzetiségi önkoľmanyzato|<nak minden év januáĺ 31. napjáig
feliil kell vizsgálniuk a köĺĹik létľejött egyĹittműktidési megállapodást. A Józsefuáľosi Szeľb
onkoľmányzat e ttjrvényi kötelezettségének eleget téve felülvizsgá|ta és a csato|t az
egyiittműködési megállapodást j avaslom elfogadását.

Fentiekre tekintettel kérem ahatáĺozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosĺ Ruszĺn onkoľm ányzat Képviselő.testiilete úgy dtint, hogy
1. elfogadja a határozat mellék|etét képező, a Budapest Főváľos YIII. keľůilet

Józsefuáľosi onkormányzatta| megkiitendő, felülvizsgált egyiittmííkiidési
megállapodást.

2. felkéri az elnöktit az egyiittműktidési megállapodás aláíľásáľa.

Felelős: Dľ. SzabĺĎ János elntik
Hatáľidő: 2017.január 30.

Budapest, 201-7 . januźr 25.

ELoTERJESZTo: DR. sZABo JANos ELNOK JoZsEFvÁRosI RUSZIN
oľxonnĺÁlwza.ľ
lnÍRľA: ľÉnĺaľľr EDINA Ücvľľľnzo. [--tLEIRTA: NEMETH EDINA Ücyľľľnzo-u-\ |l ĺpnľzÜcyĺFEDEZETĘTIGEI\-YELAELĹIGLDI..I-I'EL,IGAZoLĺszlľ|
JOGI KONTROLL: rľl .

/'
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ELoTERJESZTÉS
Az Emberi Eľőfoľrások Mĺnisztériuma által nyújtott2017. évi műkłidési kiizponti

költségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dľ. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

Józsefuĺíľosi Ruszin onkoľmanyzat Képviselő-testiileténekz}I7.januáľ 30. napjan
l. nyilvanos ľendkívĹili iilés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
20|7. évre 391.000,- Ft, azaz háromszén-kj|encvenegyezer forint. mfüödési központi
k<iltségvetési támogatás nyrijt a Jőzsefváĺosi Ruszin Önkoľmrányzat részére. A hatfuozati
javaslat elfogadásanak célja a megnevezett tálmogatás Jőzsefvźrosi Ruszin onkoľmányzat
általi tudomásul vétele.

Fentiekĺe tekintettel kérem a határozatij avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízsefváľosĺ Ruszin Onkormányzat Képviselő.testiilete r'igy dtint, hogy tudomásul
veszi az Embeľi Eľőforľások Minisztéľiuma által nyújtott 2017. évĺ műkiidési kiizpontĺ
kiiltségvetésĺ támogatás (bruttó 391.000'- Ft, azaz háromszáz-kilencvenewezer forĺnt)
tisszegét.

Felelős: Dr. Szabĺó János elniik
Hatáľidő: 2017.január 30.

Budapest, 2017 . januar 25.

ELoTERJESZTo: DR. sZABo JÁNOS ELNoK JoZsEF.vÁRoSI RUSZIN

LEÍRTA: ľBnĺrľrĺ EDINA ticyľľľpzo NF-.-\ n. l
ľľľzÜ cYI F.EDEZETE T IGEN-YELAEM I GÉI\II.EI, IG 

^zoL 
ĺs z fl L.,

JOGI KONTROLL: (il ,
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ELoTERJESZTÉS
A települési iinkoľmányzat által nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele

Előteťesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)
Józsefuarosi Ruszin Önkoľmányzat Képviselő-testĹiletének 2O1r7 .januráľ 30. napjrĺn

l. nyilvanos renđkívĹili ülés 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kertilet
Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-testiilete a 262l20|6.cxll.20.) számű hatfuozatában
úgy döntött, hogy a jőzsefutrosi nemzetiségi önkoľmányzato|alak2017. évben a2016. évivel
azonos összegú míiktĺdési és feladat e|Iá./rásźłloz kapcsolódó, cé|hoz nem ktitött támogatást
biztosít. A Józsefuiĺrosi Ruszin onkormányzat tészéte nyrijtott támogatás összege bruttó
234.000,- Ft, azazkettőszáz-haľmincnégyezer forint. Ahatáĺozati javaslat elfogadásának cé|ja
a megnevezett tánogatás Józsefuiárosi Ruszin onkoľmźnyzat általi tudomásul vétele, illetve
az elnök felkéľése aszeruőđés alźtirásáĺa.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Hatärozati javaslat

A Józsefváľosi Ruszin onkoľm ányzatKépviselő.testüIete úgy diint, hogy
1. tudomásul veszĺ a telepĺilési önkormányzat á|tal nyrlĺjtott 2017. évi műktidési

támogatás (bruttó 234.000,-Ft,azazkettőszńzhaľmincnégyezer foľint) tisszegét,
2. felkéľi az elniikiit az t. pont szeľintĺ támogatási szeľződés aláíľásáľa.

Felelős: Dľ. Szabó János elnök
Határidő: 1. pont esetében: 2017.januáľ 30. -,<Jín-;

2. pont esetében: a20|7. évi költségvetés elfogadásąd1śj{f 
.' 

-

Buđapest, 2017. januźtr 25.

: DR. SZABO JANOS ELNoľronnĺÁI\-YZAT 
^lnÍRrA: NÉMETH EDINA tjcylľrÉ Z&-\ ĺ, ĺL.ÚI|Í.|'lt: l'\|!lvt|!Iľl ľJr,rNA U('Il.t\ r|'źLą iĺ |

ľnľzÜ cyr FEDEZETE T I GEIľYEL61pM IGÉI\'rEL, IG AzoL 
^* 

ďl|
JOGI KONTROLL: ĺYl
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ELoTERJESZTÉS
Va gyo nny ilatkozat.tételi kiitelezetts é g

Előteťesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)
Józsefuarosi Ruszin onkormanyzat Képviselő-testĹiletének}}L7.januaľ 30. napján

1. nyilvános rendkívĹili ülés 4.) napirendi pontja

Tisxelt Képviselő.testĺilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. 103. $ (1) bekezdése éľtelmében
minden nemzetiségi tinkoľmanyzati képviselőnek, valamint a vele egy hánartásban élő
házastźrstnak, élettĺársĺĺnak és gyeľmekének a Nektv. 2. melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot kell tęnnie minden év januar 3I. napjáig. A Józsefuĺĺľosi Ruszin
onkoľmanyzat Szewezeti és Múködési Szabá|yzatźhan foglaltak szerint a vagyonnyi|atkozat
ellenőľzésééľt és nyilvĺánhrtásáért Dľ. Szabó Jĺános elnök és Dľ. Duliskovich Gábor
nemzetiségi ĺinkoľmĺínyzati képviselő felelősek.
Tźljékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Józsefuiĺľosi Ruszin onkoľmányzat e
tĺirvényi ktjtelezettségének eleget tett, melyről javaslom hatźttozatmeghozata|źú,

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźlrozati iavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Ruszin onkormányzat úry diint, hogy minden ruszin nemzetiségi
képviselő' valamint a vele egy hántartásban éIő házastátľsa, élettáľsa és gyermeke eleget
tett vagyonnyilatkozat.téte|i kiitelezettségének' mely nyilatkozatok őrzésérő| . a
Szeľvezeti és Mĺikłidési Szabályzatńban foglaltak szeľint - Dr. Szabó János elntik és Dr.
Dulĺskovĺch Gáb oľ nemzetiségĺ tinkoľmá ny zati képviselő gond oskodnak.

Felelős: Dľ. SzabĺĎ János elntik és Dľ. Duliskovĺch
képvĺselő
Határĺdő: 2017.január 30.

Budapest, 2017 . januar 25.

Gáboľ nemzetĺségĺ iinkoľmányzati

ELOTERJESZTO: DR. SZABO JANOS ELNOK JOZSEFV
oľronľĺÁI\-YZAT 
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JOGI KONTROLL:
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Í 0,82 B uďapęsÍ, ft*ľoss ll. 63*67, .

ELoTERJESZTÉS
A Józs efváľosi Ruszĺn onkoľmányz at 2017 . évi kiittségvetósi j avaslata

Előteťesĺő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)
Józsefiyaľosi Ruszin Önkormanyzat Képviselő-testületénęk2OI7.januar 30. napján

1. nyilvĺános rendkívüli ülés 5.) napirendi pontja

Az áI|afiháztartćĺstő| szćiő 20|1. évi CXCV. törvény (továbbiakban Ál't.; , valamint annak
végľehajtás arő| szőIő 36812011. CXII.3 1.) Kormányrendelet (továbbiakban Avľ) érte|mében az
elnöknek a 2017. évi költségvetést a Képviselő-testĹilet e|é a Magyarorszźry 2017. éví
k<iltségvetéséről szó1ó2016. évi XC. törvény a|apjan 2017. február |5-íg az elnĺjknek be kell
nyujtani a Képviselő-testület elé.

A költségvetés tervezésének szabá|yáft, kötelező tarta|mźi az ÁJlt, a, .ĺłvr, va|arint az
á||afiháZtartás számvitelérőlszóló 4/20t3. (I.11.) Koľmányrendelet it1ae|ő.

A ktĺzponti kłiltségvetés mĺĺkiidési támogatásának összege 391,0 e Ft, melynek
felhaszná|źlsaľa bruttó tisszegekben az a|ábbi javaslatot teszem:

szeméIyi juttatás
- tepÍezentáció

munlraa dó t t e r he I ő j ár ul é ko k

rcprezentáció és telefon után
- SZIA
- EHO

ĺisszesen: 55'0 e Ft

dologi kiadósok:
- kommunikációs szolgźt|tatás ( telefon)
- egyéb szolgáItatźls ( bankkĺiltség, stb.)
- egyébkiadások

összesen: 236,0 eFI

100,0 e Ft

Telepĺilésĺ łinkoľmányzatitámogatás összege 234,0 e Ft, melynek

melynek fe|hasznáIźlsaľa bruttó összegekben az a|ábbi javaslatot teszem:

személyi juttatás
- rcptezentźrciő

munlrłźltatót terhel ő j órul ékok:

reprezentźrció és telefon után

EHO

SZJA

50,0 e Ft

összesen: 33,0 e Ft e Ft

dologi kiadások:
- kommunikációs szolgá|tatás ( telefon) 132,0 e Ft. szakmaitevékenységetsegítő szolgiíltatások

23,0 eFt
32,0 eFt

132,0 eFt
100,0 e Ft

4,0 e Ft

19,0 e Ft

14,0 e Ft



- egyéb szolgáltatások 19,0 e Ft

ĺisszesen: 151,0 e Ft

Mind iĺsszesen: 625,0 e F't

A ktiltségvetési javaslat afent leíľtak a|apján ĺisszesen 625,0 e Ft. A kiadások tartalmazzái< az
előzetes kötelezettségvállalásokat. Az önkoľmrínyzatnak közvetett témogatást 2016. évben
nem nyújtott és 2017 . évben sem kívĺín nyujtani. A nemzetiségi cinkoľmźnyzat saját bevétellel
nem rendelkezik, így <inkormźnyzati saját bevételekľől és az tinkoľmányzat adősságát
keletkeztető iigyleteiből eredő ťrzetési kötelezettségeinek a2017. évi és az aztkövető 3 évre
vfuhatő ĺisszegéről kimutatása nincs.

Az előterjesztés mellékletét képező mellékletek a k<jvetkezők:
- előzetes kötelezettségvállalás a fenti támogatásokĺa nem töľtént,
- 2017-2019. évek költségvetési mérlege kozgazđasági tagolásban (2.számume1léklet)
- a költségvetés fe|haszná|ási ütemterve (3. számrĺ melléklet)

A határozat melléklete a kĺjvetkező :

2017 évi költségvetés kiemelt e|iĺirźnyzatonként, azon beliil k<jtelező és ĺinként vá||a|t
fe|adatrabontva ( 1. számú melléklet)

A benyújtott költségvetési javaslat ktiltségvetési egyensúlya biaosított.

Az önkoľményzat az e|őző években hitelt nem vett fel, 20|7. évben nem kíván hitelt felvenni,
miutan avisszaťlzetési kĺĺtelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított.
Javaslom, hogy a kĺlltségvetés módosításának hatáskörét a Képviselő-testiilet gyakoľolja,
jóvahagyott költségvetésen belüli átcsopoľtosítástaaz elnök kapjon hatásköľt.

A kĺiltségvetést év közben többször kell majd módosítani, a 2016. évi költségvetés
maradvány, az évkĺizben pźiyźzatokon elnyert pénzeszkĺĺztlk, valamint a feladata|apil
ktizponti költségvetési támogatás miatt.

A Józsefuĺíľosi onkormźn.yzat Képviselő-testÍilte a 2O|7. évi ellenőrzési teľvét elfogadta,
melyről attljékoztatást az onkormányzat megkapta, mely tartalmábana kĺĺvetkező:

,,Tá|ékoztatom, hogy a Polgármesteľi Hivatal (továbbiakban: hivatal) belső ellenőrzési vezetője a
370/2011.(xII.31.) Koľmiányrendelel(továbbiakban:Bkľ.) 31.$ és 32.$ a|apjźnelkészítette a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és Hivatala 20|7. évi ellenőrzési tervét ahivatá|, a
helyi önkormányzat, a feliigyelt költségvetési szęľvek és a helyi nemzetiségi önkormĺányzatok
tekintetében. Az ellenőrzési tervet . a jegyzoi előzetes jóváhagyást követően _ a Bkr. 32.$ (a) a
Józsefuarosi onkoľmrányzat Képvisel<j-testülete a250/20|6.(XII.đi.) szźĺĺÍlhatfuozatával jóvráhagyott.
A2017. évi e|lenőľzési terv megtekinthető a wwwjozsefuaros.hu honlapon.

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmrányzatok közĺjtti együttmtĺködési megállapodás IX.
fejezete éľtelmében tźljékoztatom, hogy a 2017. évi ellenőrzési terv 5. pontja szeľint a helyi
nemzetiségi önkoľmányzatokat a következő témakör vizsgźlataérinti:

Tĺárry: Az óllami támogatĺźs elszómolósĺźnak vizsgáIata
Cél: annak megźi|apitźlsa, hogy a jogszabźůyi előíľásnak megfelelően töľtént-e a kormányľendelet
szerint kapott miĺködési és feladatalapú tĺámogatások nyilvántaľtĺása és elsziámolása
Vizsgált időszak: 20|6. év
Azonosított kockrázati tényezők: helyi szabályozás nemmegfelelő kialakítása
Az ellenőrzés típusa: pénzvgyi - szabźůyszerťiségi
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. negyedik negyedév
Az ellenőľzés módja: adatbekérés, elemzés''

Fentiekľe tekintettel kérem a hatáĺozatijavaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

A Jĺózsefuáľosi Ruszin onkoľmányzat Képvĺselő.testůĺlete úgy dtint, hogy
1.l a) 2017. évi kiiltségvetési bevételĺ és kiadási előirányzatát 625,0 e Ft.ban fogadja el.

b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton belül a műktidési bevétel e|őiränyzata 625,0
e x't, a mííkiidési kiadás e|őirányzlta 625,0 eBt,
m elyet kiem elt e|őir ány zato nként az 1. szőlmrĺ m ellék|e t tartĺ|maz.

2.ĺ a) L képviselő.testüIet a kiiltségvetés mĺídosításának hatáskiiľét fenntartjao
felhatalmazza az e|ntiktit a jóváhagyott előiľányzatok,, kiemelt előirányzatok, ľovatok
ktiziitti átcsopoľtosítás jóváhagyására.
b) az elntik átcsopoľtosítási hatáskłiľe a mĺĺktidési, felhalmozási cé|ú támogatások
nyújtásáľa nem teľjed ki.
c) az elnök a saját hatáskiiľben jóváhagyott e|őirńnyzatok átcsopoľtosításáľól
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31-ig a kiiltségvetés előiľányzatainak
átv ezetésével e gyidej ű|eg b eszámol a képvis elő-testületnek.
3.l ^ pénzkezelésĹértékkezelési szabá|yzatban foglaltak betartásával a kiadások
készpénzben tiiľténő telj esítésének eseteit az a|źlbbíakban hatá r ozza megz

a) készlet és táľgyi eszköz beszeľzése,
b) kiküldetés, reprezentácĺós, vendéglátásľa kĺadások,
c) kisiisszegĺĺ szolgáltatási kĺadások,
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok
e) nem rendszeľes és külső személyi juttatások.

4.l fe|hatalmazza az Elnłiköt a jogszabályi hatáľidő betartásával az elemĺ ktiltségvetés
elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kĺemelt előirányzatainak és
tisszegének megtaľtása mellett.
5.l a hatálrozat e|fogadásával egyidejűleg a 2017. évi átmeneti gazdáikodásľól szĺóIó
határ ozat hatáiy át veszti.
6.l a 2016. évi pénzmaľadvány elfogadásáĺg, a pénzmaľadvány felhasználásának
jóváhagyásáĺg a 2017. évi eľedetĺ kiiltségvetésbe nem tewezett szabad pénzmaľadvány
teľhére kiitelezettségvállalásľĺíl a képvĺselő.testület dönt.

7.l tudomásul veszi az Onkoľmányzatot éľĺntően a Józsefuárosi Onkoľmányzat
250l20|6.(xII.01.) számú határozatńval elfogadott 2017. évi ellenőľzési teľvét.

A diintés végrehajtását végző szeľvezetĺ egység: Pénzügyi iigyosztály, BeIső Ellenőľzési
Iľoda ....;i.,r'':.' ;

Felelős: Dr. Szabĺí János elnök
Hatáľĺdő: folyamatos, 5. pont 2017. márcĺus 07., 7. poqt 2017.

Budapest, 2017. januar 25.
-Dľ\ä

'uň
:.:t"i
,!:,:

LpÍnra: Mor,ľÁn Aľľ.łr,ľn PÉľzÜcyr
FELÜGYELETI IRoDA vEzETő HELYETTESE.

ticyoszľÁr.y Kor,ľsÉcvnrÉsr És pÉľzÜcyr
PÉľzÜcyr FEDEzETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL.
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ELoTERJESZTÉS
201'6. évĺ mĺĺktidési ktizpontĺ kłiltségvetési támogatás visszafizetése

Előteťesaő: Dľ. Szabó János (írásbeli előteľjesztés)
Józsefuarosi Ruszin Önkoľmanyzat Képviselő-testiiletének}}|T.januaľ 30. napjĺín

1. nyilvanos rendkívüli iilés 6.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testĹiletet, hogy a 2016. évi múkĺjdési központi
költségvetési tĺímogatás felhasználásaľól a szöveges beszámoló és a felhasznáLás, elszámolás
elkészült. A tiĺmogatás összegéből fel nem hasznźit, így visszďrzetenđő tisszeg 22.493,-Ft-ot,
azaz huszonkettőezer ĺégyszáil<ĺlencvenháľom forint' A jogszabáIy, valamint a 2016. évi
támogatási szerződésben foglaltak a |apján a maradváný 2017. évben nem haszná|hatő feL,
ezétt a ttłmogatás nyújtónak vissza kell utalnunk. Foľása a 2016. évi működési központi
k<iltségvetési tĺĺmogatás szabađ kĺĺltségvetési maľadviĺnya.

Fentiękre tekintettel kéľem a hatźrozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Ruszin Onkoľmán yzat Képvĺselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a 2016. évi mĺĺkiidési kiizponti ktiltségvetésĺ támogatás fel nem használt łisszegét,

22.493,. ľ't-o t, azaz huszonkettő ez e ľ négy szánkilencvenh áľo m fo ľi nt vĺs szautal az
Embeľi Eľőforľás Minisztéľiumának.

2. foľľása a 2016. évi míĺkiidési központi köItségvetésĺ támogatás szabad
ktiltségvetésĺ maľadv ány a.

3. felkéri az elntiköt, hory a 2016. évi kiiltségvetésĺ maľadvány elfogadásánál és
felhasznáIásánáI a 2017. évi költségvetés módosításánál a határozatban
fo glaltakat vegye figyelembe.

Budapest, 20|7 . januaľ 25.
ibl ,t({!
\ú
\ 'iir.: DR. SZABO JANOS

oľromĺÁNYZAT
lrÍRľĺ.: ľnn,rnľrĺ EDINA Ücyĺľľnzo \ľ\pnľzÜcyl F.E''REZETET IGEI\IYEL/NEM
javaslat alapján 1\y'\ 1]n

JoGIKoNTRohj łl\ .

IGEN-YEL, IGAZol,Ás: határozati
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ELŐTERJESZTÉS
2016. évĺ telepůilési tinkoľmányzat által nyújtott míĺkiidési támogatás visszafizetése

Előterjesaő: Dr. Szabó lános (írásbeli előterjesztés)
J őzsefvátosi Ruszin onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testiiletének 2OI7 . jarľuár 30. napjan

1. nyilvĺános ľendkívĹili tilés 7.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a 2016. évi teleptilési ĺjnkormĺányzat źital
nyújtott műktjdési támogatás fe|hasznáIétsaról a szöveges beszámoló és a felhaszná|ás,
elszĺímolás elkészült. A támogatás ĺlsszegéből fel nem hasznáIt, így visszafizetendő összeg 0-
Ft-, azaz nulla foľint.

Fentiekľe tekintettel kéľem a hatáĺozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízsefuárosĺ Ruszin onkoľmányzat Képvĺselő.testůilete rĺry diint, hogy a 2016. évi
települési önkormányzat á.Jta| nyújtott műktidési támogatás, visszamaľadt iisszege 0.B't.,
azaznu||a foľĺnt.

Felelős: Dľ. Szabó János elniik
Hatáľidő: 2017.januáľ 30.

Budapest, 2017 . januar 25.

NOS ELN nusziŃ
oľronuÁN-YZAT
lľÍRľĺ.: nÉľrnľH EDINA Ücyľľľnzo\-\
PENZUGYI
JOGI KONTROL

TET IGEI\IYEL/IIEM IGEľ\IYEL, rcĺzoĺĺs,fi
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ELoTERJESZTÉS
Tiszteletdíjak

Előterjesztő: Dr. Szabó János (íľásbeli előterjesztés)
J őzsefvźrosi Ruszin onkormanyzat Képviselő-testiiletén ek 20|7 .januar 3 0. napjrĺn

1. nyilvános ľendkívtili ülés 8.) napirenđi pontja

Tisaelt Képviselő-testtilet !

Javaslom a Képviselő-testĺiletnek, hogy 2017. februáĺ 01.-tő1 _ 2017. április 30-ig a
Képviselő-testĺilet tagjainak tiszteletdíjat állapítson meg az alábbiak szeľint: Dr. Szabó János
elnök részéte 38.650,-Ft/hó Maľkovics Erzsébet elnök-helyettes részére 30.000,- Ftlhó, Dľ.
Duliskovich Gábor önkormányzati nemzetiségi képviselő részére 11.595,- Ft/hó. Forrása
2017. évi települési önkormányzat mtĺködési üímogatása

Fentiekĺe tekintettel kéľem a határozaÍi javaslat elfogadását.

Hatńrozati javaslat

A Józs efváľosi Ruszin onkoľm ány zat Képviselő.testület ú gy d önt, ho gy
1. háľom hónapra, 2017. február 01..tőt _ 2017. ápľilis 30.ig a Képviselő-testület

tagiainak tĺszteletdíjat állapít meg az alábbiak szeľint:
Dr. Szabó János elniik részére 38.650'. F.t'lhó
Maľkovĺcs Erzsébet elniik.helyettes ľészéľe 30.000,. Ft/hó
Dľ. Duliskovĺch Gábor tĺnkoľm án y zati nemzetiségi képvĺselő r észér e 1 1.595,. F tĺnól
osszesen 241 eBttĺszteletdíj és annak 48 e Bt szo-cuo járulék.

2. F,.oľľása a 2017 . évĺ kiizpontĺ ktiltségvetés műktidési támog atása , kiadás fedezete a
személyÍ juttatás és a munkaadőt teľhelő jáľulékok és szoci4lis ho.zzájárutási adó
előirányzata.

Felelős: Dr. SzabĺĎ János elniik
Hatáľidő: 20|7. május 15.

Budapest, 2017 . januar 25.

ELOTERJESZTO: DR. SZABO JANOS
oľronuÁN-YZAT
ĺ,BÍnľĺ.: lvoľĺnľrr EDINA Ücylľľnzo lr ., l
pnľzÜcyĺFF]DF,ZED#TIGÉN-YEL/NEMIGEI{YEL'IGAZDLÁS:/l,.l
JOGI KONTROLL:



rczs r ruÁnosl RUSZIN oľĺronpĺÁĺvyz'ąr
Ía82 BudaBesÍ, Bęľess u 63-6v.

ELoTERJESZTÉS
Telefon költségek meghatár ozása

Előteieszti5: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)
Józsefvárosi Ruszin onkoľmanyzat Képviselo-testĺiletének2Ol7.januaľ 30. napján

1. nyilvrános rendkívüli tilés 9.) napiľendi pontja

Ti sztelt Képvi selő-testiilęt !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Jőzsefvfuosi Ruszin Önkoľmĺányzat
nemzetiségi ügyeinek intézésének céljából a képviselő_testiilet tagai tészére az e|óző
hatáĺozatbanhozott keretösszegek megtaľtásźxal'kérem, hogy a kĺiltségeket 2017.januĺíĺ 1{ől
_ 20 1 7 . đecember 3 1 -íg hatarc zzlil< me g a Képvi s elő -te stĹil et r észét e.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását

Határozati javaslat

A Józs efvárosi Ruszin Onkoľmán y zat KépvÍs elő.testüIete rĺgy dtint, ho gy
1. Dľ. Szabó János elnök ľészéľe az onkoľmányzat tulajdonát képező SIM káľtya

haszná|atát nemzetiségi ktizügyek zavarta|an ellátása1 a Jĺízsefváľosi Ruszĺn
onkoľmányzat nemzetiségi közügyeinek intézésének céIjibi)|2017.januáľ l.tőI -
2017. decembeľ 31.ig mobĺlszámla ktiltség kiÍizetést állapít havi 6 e Ft és jáľulékaĺ
eľejéig' łisszesen 72e Ft.ot és annak |<lfizetőt teľhelő jáľulékait biztosítja 2017.
januáľ |.től_2017. decembeľ 31.ĺgA mobiltelefon használatából eľedő költségek
kifizetése átutalással, számla ellenében töľténĺk. ,Ą jelen határozatl pontban foglalt
iĺsszeghatáľ felettĺ összeget az elntik ktiteles megtéľítenĺ a Józsefváľosi Ruszin
onkormányzatnak.

2. aneĺnĺetiségi kiizügyeĺnek Íntézésének céljábő,|2017.januáľ l.tőt - 2017. december
31.ĺg Maľkovics Ezsébet elniik.helyettes és dľ. Duliskovĺch Gáboľ képviselő
ľészéľe a Jőzsefválľosi Ruszin Onkormńnyzat nemzetiségi ktiziigyeĺnek ĺntézése
céljábót maximum ó000'- Ftlfőlhĺ összegig mobilszámla kĺfizetést állapít meg,
iisszesen !44 e Ft és annak kifizetőĺ járulékait bĺztosítja. A mobĺltelefonok és SIM
kártyák az elntik-helyettes és a képvĺselő saját tulajdonaĺ. A mobĺltelefonon tiirténő
feltiiltések kifizetése 'a Jőzsefváľosĺ Ruszĺn Önkoľmńnyzat nevéľe kĺállított számla
ellenében ttiľténĺk

3. az 1.2. pontban foglaltak foľrása 21,6,0 e F,t + 16,0 e F.t( EHO+SZJA) eľejéig 2017.
évi telepĺilési łinkoľmányzat műktidésĺ támogatása kiadás fedezete a dologĺ
kiadások és a munkaadót teľhelő jáľulékoke|őirányzata.

Felelős: Dľ. Szabó János elntik
Határidő: 2017. május 15.

Budapest, 2017 . januar 25.
s('

ELOTERJESZTO: DR. SZABO JANOS ELNTK JOZSEFV
oľxonnłÁlwz,tľ
IEÍRľA: ľrnĺľľrr EDINA ÜcyrľĺľÉ"6\s.- . . i
ľÉľzÜ cyr FEDEZETET IGEI\IYEL/NEM I GEI{vE L, IG AzotÁs : il/" \

JOGI KONTROLLz A) ,



rc z s r ruÁ no s I RU S Z I N o rvro nluĺÁľwz,ą r
Ía8'2 Bttďąpęs't, Ba'tess u 63.ó7:

ELoTERJESZTÉS
Részvétel a Hodĺnka Antal emlékkonfeľencĺán és koszoľr'izás

Előtdesztő: Dľ. Szabó János (írásbeli előterjesztés)
Józsefuaľosi Ruszin Önkoľmanyzat Képviselő-testĹiletének}}L7.januĺr 30. napjan

1. nyilvĺános rendkívĹili tilés 10.) napirendi pontja

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiĺletet, hogy a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi
Egyesület foszewezésében a főviáľosi valamint a VI., VIII., xIV. keľületi ruszin nemzetiségi
önkormĺínyzatok részvételével Hođinka Antal akadémikus sziiletésnapja emlékére 2017.
februáľ 9-én emlékkonferenciát taÍt, 14 órai kezđeľtel a Főviáľosi Ruszin onkormźnyzat
székhelyén helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia u. 1. II. em. 259.szám a|att, gyászmisén vesz
részt 2017 . február 1 l-én 1 1 órai kezdettel a Rózsiík téri templomban valamint a Kerepesi úti
temetőben koszorÚzást tart 2017, februaĺ 1 1 -én |2 őraĺ kezdettel.

Fentiekľe tekintettel kéľem ahatáĺozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Ruszin Onkorm ány zat Képviselő.testülete ú gy dtint, ho gy
1. a Hodĺnka Antal Ruszin Eľtelmiségĺ Egyesůilet Íőszervezésében a főváľosĺ

valamint a vr., VIII.' xlv. keľüIetĺ ľuszin nemzetĺségĺ tinkormányzatok
résnĺéte|ével Hodĺnka Antal akadémikus születésnapja emlékére2017. febľuáľ 9.
én emlékkonfeľencĺát tart, 14 őrai kezdettel a Főváľosi Ruszĺn onkoľmányzat
székhelyén, helyszíne: 1054 Budapest, Á'kadémia u. 1. il. em. 259. szám a|att,
gyászmĺsén vesz ľészt 2017. febľuáľ 11.én 11 óľai kezdettel a Rózsák téľĺ
templomban valamint a Keľepesi lĺtÍ temetőben koszorűzálst taľt 2017. febľuár
11.én 12 őrai kezdettel.
A Józsefváľosi Ruszin onkoľmányzat a ľendezvényre 30 e Ft keľettisszeget
állapít meg, 6 e F't.ot koszorú vásáľIásáľa, és24 e Ft.ot ľepľezentációs költségľe.
a nyíIt ľendezvény meghirdetésre keľůil a Főváľosi Ruszin onkormányzatnál
valamÍnt a józsefuáľosi nemzetiségĺ iľodában meghívó és plakát foľmájában.
Foľľása 201,6. évĺ kiiltségvetési maľadványon belül a 2016. évi feladatalapú áIlami
központi támogatás szabad költségvetési maľadványa.
Felkéľi az elniiktit, hory a2017. évi ktiltségvetés teľvezésénél, valamĺn{a 2016. évi
kiiltségvetési maľadványnál az |.-2. pontban fo glaltakat vesľe|ľelq.b!. )

2.

3.

4.

3.

'-t/ 
,,. t't,, 

-t\t'.r.'

Felelős: Dľ. Szabó János elntik ^ 
. .t{ . ' .. . ]'.'. \\ ŕ

Határidő: 2017.febľuáľ28. ĺ{] .. 
JlJ 

..:: . ,.| i'łľv l{.' ,-^ '.' /XŤ'
h"".ű:*#'',,

ELOTERJESZTO: DR. szABo JÁNos
oľronľĺÁľĺyza.ľ
ĺ,rcÍRľĺ.: ľľnĺrľH EDINA ÜcyrľľnzŐN
pÉNzÜcyr ľBl
JOGI KONTROL

IGÉNYEL/I\EM IGENvE L, lG Azol,Ás :
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ELoTERJESZTÉS
Főváľosi Ruszĺn onkoľmányzatta|kiittitt egyĺittmíÍkiidési megállapodás elfogadása

Előteťesztő: Dr. Szabó Jiános (írásbeli előterjesztés)
Józsefuáľosi Ruszin onkoľmányzat Képviselő-testiiletének2O|7.januaľ 30. napjĺán

1. nyilvanos rendkívĹili tilés 1 1.) napirendi pontja

Tájékoztatom a Tiszelt Képviselő-testiiletet, hogy az idei évben sor keľül vallási
rendezvények szervezésére a Főviíľosi Ruszin onkoľmrányzat á|ta|, az e|lhez sziikséges
egyĺittmfüödési megállapodás a|áírásźúloz kérem a Képviselő-testiilet felhata|mazását.Ezen
felül javaslom, hogy a Józsefuáľosi Ruszin Önkoľmanyzat 30 e Ft keretösszegig
reptezeĺĺtációs költséggel biztosítjuk a vďlási rendezvényhez, ame|ynek forrása a 2016. évi
költségvetési maradvĺányon bęlül a20I6. évi feladatlapú központi tĺímogatás

Fentiekľe tekintettel kérem a hatfuozatl j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat
A Józsefvárosi Ruszin onkoľm źny zat Képviselő.testiilete ú gy diint, ho gy

1. felhatalmazza, az elnököt a x.őváľosi Ruszin onkormányzatta| ktiziis anyanyelvi
vallásĺ ľendezvényekľe kiittĺtt eryüttműkiidési megáIlapodás a|áir ásáľ a.

2. 30 e F.t keľettisszeggel bĺztosítja az 1. pontban meghatáľozott évi ery ľendezvény
reprezentációs kiiltségeĺt. Kĺfizetése számla ellenében, amelynek forľása a 2016.
évi kłiltségvetési maľadványon belül a 2016. évi feladatlapú központi támogatás.

3. felkérĺ az elntikiit, hory a2017. évi kiiltségvetés teruezésénél, valamint a201'6. évi
költségvetési maľadványnál az 1.-2. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

x'elelős: Dľ. Szabó János elnök
Hatáľidő: 2017.decembeľ 31.

Budapest, 2017. januar 25.

ERJESZTo: DR. sZABo JÁNos ELNoK JoZsEFvÁRosI RUSZIN
ONKORMAI\I-YZAT
LBÍRľa.: ľnľrnľH EDINA ÜcylľľÉ,Zo\LEIRI'A: NEMETH EDINA UGYINTEZO\ | I I

ľÉľzÜcyr F.EDEZETET IGEI{YEI.INEM IGÉ}\.YEL, IG AZoL^s, ilil|JoGI KoNTRoLLz ľ[1
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nzsrruÁnosl RUSZIN oĺvronľĺÁrwz,ąr
Ia&2 BuďapesÍ,Baľoss. u 63,ő7;

ELoTERJESZTÉS
Részvétel a 10. Ruszĺn batyus bálon

Előteriesztő: Dr. Szabó Jiĺnos (íľásbeli előterjesztés)
Józsefuaľosi Ruszin onkoľmanyzat Képviselő-testĺiletének}O|7.januaľ 30. napjan

1. nyilvanos ľendkívĹili ülés 12.) napirendi pontja

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet,20117. februaľ 24-én a 10. Ruszin Batyus Bálon
részt veszĹink a III., VI., VI[., XI., x[I., XVil., XXI. kerĹileti valamint fővarosi ruszin
nemzetiségi önkoľmányzat kozös rendezvényén. A reprezentációs költségekľe 50 e Ft-ot
fordítsunk. A nyílt rendezvény meghirdetésľe kerül a jőzsefvátrosi nemzetiségi iľodában, a
III., VI., XI., XIII., XVII., )oil. keľĹileti valamint a Fővĺĺľosi Ruszin onkoľmanyzatnźů plakát
és meghívó foľmájában. Forľása 2016, évi költségvetési maradványon beliil a 20|6. évi
feladatlapú kozponti tĺĺmo gatás.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozatijavaslat elfogađását.

Hatńrozati javaslat

A Jĺízsefuáľosĺ Ruszĺn onkormányzat Képviselő.testůilete úgy dönt, hogy
l. a III.' vI., xI., xlil.' xvII.' xXI. keľületi; valamĺnt a Fővárosĺ Ruszin

Onkormányzatta| kiiztisen ľendezĺ meg2017. év első negyedévében a 10. Ruszin
Batyus Bń|t, a rendezvény költségeĺt 50 e Ft.tal állapítja meg.

2. a nyílt ľendezvény meghirdetésľe keľül a Jĺízsefuárosi nemzetiségĺ iľodában, a
ilI.' vI.' xr.' xlil.' xvII.' xxl. keľületĺ valamint a F.őváľosi Ruszin
Onkoľmán y zatná,/. plakát és meghívĺí formáj áb an.

3. foľľása a 2016. évĺ kiĺltségvetési maľadványon belĺil a 2016. évi feladatlapú
ktizponti támogatás.

4 . felkéľi az elniikiit, hogy a2017. évi költségvetés teľvezésénél, valamĺnt a2016. évi
költségvetési maradványnál az|..Z. pontban foglaltakat vegye figye|e-mb'ę"''

,' i'')-

Felelős: Dr. Szabó János elnök
Határidő: 2017. áprÍlis 15.

Budapest, 2017. januar 25.

!!v !ll\uuĐuLv.

ONKORMANYZAT
DR. SZABo JANoS ELNOK JoZsEľ.v

lnÍnľĺ.: ľnľrnľrr EDINA ÜcyľľľÉZovL
pnľzÜcyr F.EDEZETET IGEI{YEL/NEM IGEI\-YEL. IGAZoLÁS:
JOGI KONTROLL: ĺ\ ,
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Ía82 Buďapęs't, Bęross Ił, 63'-67;

MEGHIVO
a J őzseÍv álľosi Ruszin onkoľmányzat Képvĺselő.testülete

2017.januáľ 30. (hétf{ĺ) 10:00 óľai kezdettel taľtanĺIó
1. nyilvános rendkívüli testiileti iiléséľe

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi onkoľmányzatokĺľodája

Napirend:

1. Eryüttműktidési megállapodás felĺilvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

2. Az Emberi Eľőfoľľások Minisztéľiuma által nyr'ijtott2017. évi műktidési
kiizponti kiiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabó Jiános (íľásbeli előterjesztés)

3. A telepĺilési tinkormányzat áItal nyújtott2017. évi támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dľ. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

4. Va5ronny i|atkozat.tételi kiitelezettség
Előterjesztő: Dľ. Szabó Jiĺnos (íľásbeli előterjesztés)

5. A Józsefváľosĺ Ruszin onkoľmányzat20|7. évĺ költségvetési javaslata
Előterjesztő: Dľ. Szabó János (írĺásbeli előteľjesztés)

6. 20t6. évi mĺĺködési kiizpontĺ ktiltségvetósi támogatás vĺsszafĺzetése
Előterjesztő: Dľ. Szabó Jlĺnos (írásbeli előterjesztés)

7. 2016. évi településĺ tinkoľmányzat által nyújtott míĺködési támogatás
visszafizetése
Előterjesztő: Dr. Szabó Jĺĺnos (írásbeli előteľjesztés)

8. Tiszteletdíjak megállapítása
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesĺés)

9. Telefonköltségek meghatározäsa
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

10. Részvétel a Hodinka Antal emlékkonfeľencĺán és koszoľrĺzás
Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés)

11.F.őváľosi Ruszĺn onkormányzattal kt'ttitt együttműködési megállapodás
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Jiínos (íľásbeli előterjesztés)

12. Részvétel a 10. Ruszĺn batyus bálon
Előterjesztő: Dr. Szabó János (Ínĺsbeli előteľjesztés)

Budapest, 2017 . januar 25.

Dr. Szabó Jĺĺnos
elnök s.k.

Üdvözlettel:
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E gyůittmíĺkiidésĺ megállapodás

?ľely létrejött egyľészről a Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefváľosi
o n ko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmány zat)
székhely:
adőszám:
tórzsszétm:

1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
15735715-2-42
735715

statisztikai szám: |5735715-841|-32I-01
bankszáml aszźlm |0403387 -00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

másrészről a Jĺízsefvárosi Ruszin onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
ĺinkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross v 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajđahunyad u. l/b
adőszálm: 16924217-1-42
torzsszám: 679176
statisztikai szźtm: 16924217-841 1-371-01
bankszrĺml aszám: I0403387 -00028605-00000009
képviseli: dr. Szabó János elnĺjk

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőlő 20|1. évi
CLxXx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás
a|apjźn, figyelemmel az źi|amháztartásről szőIo 20|I. évi CXCV. töľvény (a
továbbiakban: Áht.), az áI|amháztaľtásról szóló törvény végľehajtásarőI szőIő 368120I|.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avľ.), a költségvetési szervek belső
kontrollľendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló 370120|1. CXII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyaroľszág helyi önkormányzatafuő| szóló 20I|. évi
CLxXxx. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseiľe, az aluIított
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkoľmĺĺnyzat jelen együttmfüödési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keľetében a nemzetiségi önkoľmányzat tészére biztosítja a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzati
míĺktjdés személyi és tlĺľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műkĺldéssel kaposolatos
végrehajtási feladatok e||źúásań| ezzeI segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabályait
hatátozzákmeg,

2. A táľgyi évre vonatkozőan a helyi ĺĺnkoľmĺányzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vá||a|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmlányzattal töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében műkĺjđési
hozzájara|ásként pénzügyí támogatást biztosíthat, ame|ytól támogatottat elszźrĺolási, míg
támogatőt ellenőľzési kötelezettség terheli. A helyi önkormanyzat éLIta| a nemzetiségi
önkoľmányzat tészéte múködési hozzĄara|áskéĺt nyujtható tźmogatási összegről
tlámogatási szerzőďést kell kötni. A tlámogatás felhasznďása során a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint ktĺteles eljĺími.

--1



J. A helyi ĺinkoľmányzat áital nýjtott mfüödési hozzájaru|ás tekintetében Felek rogzitik,
hogy a nemzetiségi önkoľmányzat nemzętiségi köztigyeinek e|Iźúása céljából tźmogatást
adhatktilsőszervezete|<nek,intézményeknekazzal,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuarosi ruszin nemzetiségi polgráľoknak részesülnifü kell a
támogatott kĹilső szew áita| végzett tcvékcnysćg credményeiből,

b. elszĺímolási és beszémo|źlsi kötelezettség mind a támogatott kiilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kĺjteles a külső szęrv részéről benýjtott _ a továbbadott
támogatás fe|haszĺá|ásaľól szóló _ elszĺĺmolási dokumentźLciőt, valamint atźtmogatási
cél megvalósulásáľól szőIő saját nyiIatkozatźú a benyű1tást követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaĺosi Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi felađatait eIIátő szewezeti egysége
(továbbiakbarl: pénzugyi feladatokat e||źtő szewęzęti egység) tészére átadni.

A helyi önkormanyzat á|ta| nyújtott mfütĺdési hozzájaru|ás tekintetében Felek rcgzítík,
hogy a nemzetiségi önkormanyzat eln<jke köteles tngyévet kĺjvető januríĺ 3|. napjáig
írásban beszĺĺmolni a mfüĺjdési tiímogatás felhasználásĺíľól. A Hivatal a pénnlgyi
feladatokat eLIátő szetvezeti egységen keresztĹil köteles a mrĺk<idési tĺĺmogatás
fe|hasznźlását ellenőľizĺi, ame|yhez jogosult minden adatot,bizonyIatot bekérni, valamint
jogosult az elszámolás kiegészítését kéľni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat kotelező és önként vtĺl|alt
közfeladatainak e|Iátását szolgá|ő rendezvények megtartésźtt _ ktiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elkülönített forľásból
pá|yáztatěls útján vagy egyedi kérelem a|ap1źn, támogatási szerződés kötése mellett
támogathatja,amelyrő|atámogatottate|számolásikĺitelezettségteľheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tewezési,
gazđálkođási, ellenőrzési, ťrnanszírozási, adatszo|gźitatási és beszámolási feladatai
ellátásaról_ az elnök közremúködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozźtsokban, és utasításokban foglaltak szeľint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľm ányzat gazdá|kodás rendjét szabá|yoző beIső szab á|yzataiban _ a
számviteli jogszabá|yok és a, Avt., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szeľinti
szabźůyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi ĺinkoľmányzat elnöke hagy
jővá.

A támogatások felhaszná|źsźxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőľzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkormányzat műkiidésének személyi és tárgyifeltételei,
műkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rogzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi kĺizügyeinek ellátásához sztikséges tárgyi, technikai eszk<lzökkel felszerelt
helyiség ingyenes haszná|atát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodaí munka során
felmerĹilt mfütĺdési költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének
terhéľe _ viseli.

4.

5.

6.

7.

8.

l.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmányzatnak az ingyenes
helyiséghasznáIatĺa|, a helyiség infrastruktłltájával kapcsolatban felmeriilő
rezsiköltségeit, valamint kaľbantartási és fenntaľtási kĺiltségeit a helyi ĺinkormányzat _
aHivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alétbbtak:

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valamint a víz-és csatoľnadíj, a kĺĺzös
költség, továbbá a szęmétszá|Iítźsí és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat míĺködéséhez szükséges eszközĺĺk karbantartási díja,
az internet hozzáférési lehetőség kĺĺltségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel foglalkozó ngyintéző źital igénybevett telefon
szolgéitatásának díja, kivéve a rlemzetiségi ĺinkormányzat testületi tagjainak és
ti sztségviselőinek telefonhas zná|atábő| eredő költségeit.

3. A helyi önkoľmanyzat aII,I. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a B\ldapest VIII.
keľĹilet, Vajdahunyad u. 1 .lb, szárl (hľsz.: 35604lN3) a|attta|á|hatő |45,5 rn1 alapteľĹiletű
iľodahelyiséget ingyenesen a Iőzsefvźrosi Bolgár, Görög, Lengyel, oľmény, Román,
Ruszin, Szlovfü, Szerb, Ukľán, Német Nemzetiségi onkormrínyzat közös hasznźiatbaadja
azzal, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmĺínyzat
számára munkaĺíllomás biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan tĺibb részből
á1ló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, kĺjzlekedőbó|, ga|éiából, mosdóbőI á||. Az
ingatlan aktualizěit forgalmi értékbecslése alapjĺán az ingat|an forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Fr.
A nemzetiségi ĺinkormźnyzat fudomásul veszi, hogy az irodahelyiség hasznáLata a
Józsefuĺĺľosi Szerb és Szlovfü onkoľmĺĺnyzatta| közösen töľténik. A nemzetiségi
önkoľmányzathaszná|ati jogának gyakorlásával a tĺibbi iľodahelyiséghaszná|atĺáľa jogosult
nemzetiségiönkoľmanyzatokmunkájátnemakadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi ĺinkoľmányzat részére kizárő|agosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzattal kĺjzös hasznźiatba átađott tárgyi és
technikai eszköz<jk listája jelen megállapodás e|vźiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmźnyzat a lista szeľinti eszkĺjzöket és helyiséget kĺzarőllag
a|apfeladatanak e||átásźůloz sziikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeru gazđáIkodás szabá|yai szeľint, a jő gazda gondosságávď kĺiteles kezelni, a
hasznźúat jogát a helyi önkormanyzat érdekeit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok haszná|atíjogát másra nem ľuházhatja át. A helyi önkoľmiínyzat ahasznźt|atba
ađott báľmely ingóságot - a listan történő źúvezetés mellett - bármikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem
veszé|yertethetianemzetiségiönkoľmanyzatf eladatel|źtását.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmĺányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őraĺg
nemzetiségi önkormányzati feladatellátásźůloz hasznźt|hatja, Az e pontban megjelölt
időrenden túl tĺirténő helyiséghasznźiatra előzetes írásbeli kérelem a|apjan a Hivatal
jegyzőjének írásbeli engedélye alapján van mód. Az írásbeLí kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség hasz'nálattől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel
ađhłő.Indokolt kérelemľe a helyiség eltérő hasznźl|ata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźt|at indokoltságát a jelen egyiitknűködési
megállapodás felülvizsgá|atáva| egyidejrĺleg meg kell vizsgźlni, és amennyiben ara a
továbbiakban miĺľ nincs szfüség, a, engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľmźnyzat az ingyenes helyiséghasznźĺ|at jogät másta nem ruhiŁhatja át,



5.

Az ingyenes használatba adott iľodahelyiségen felújítźst, áta|akitást, báľmilyenvźitoztatást
ęszközölni csak tulaj dono si dĺjntéssel lehet.

Felek rogzitik, hogy az ingyenesen hasznéiatba adott irodahelyiséget magancé|tl
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi önkormźnyzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi tinkormlínyzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi
önkoľmĺínyzat írésbeli felszólításĺára amagáncéIűhasznźiatot haladéktalanul megszĹintetni,
valamint e magźn célú hasznáIatbőI eredő költségeket a helyi önkormanyzat tészéte
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
haszná|atba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeru haszná|attőI eltérőn veszi igénybe,
vagy azt a másik nemzetiségi önkormráhyzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyvahasznáIja,
űgy a helyi önkormźnyzat által önként váIla|t feladatként a nemzetiségi cinkoľmźnyzatok
tészére nýjtott nemzetiségi önkormányzatitámogatási ľendszerbol|<lzáľhatő.
A nemzetiségi önkormźnyzatnak az átaďott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormanyzattal egyetemleges elszámolási, visszaszo|gá|tatási és káľtérítési kötelezettsége
áll fenn.

Az ingyenesen haszn éiatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľm źnyzat
képviselője a Hivatď portájan veheti fel, és ott kĺjteles leadni az iľodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi ĺinkormĺĺnyzatnem jogosult saját kulcs hasznźiatźra.

A helyi önkoľmányzat vźůIalja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervęzeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat eIIźúő szervezeti egység)
vezetője felé benyrijtott igénybejelentés a|apjén - a nemzetiségi önkormányzat
felađatellátása során jelentkező szükséges méľtékig - a Hivatal źita|a biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseľéjét, karbantartźlsát, továbbá a nemzetiségi
feladatellátźshoz szükséges iľodaszerek rendelkezésre bocsátásátbiztosítja.

A nemzetiségi önkoľmźlnyzat rendelkezéséľe bocsátott eszkĺjzök szĺĺmviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal pénnlgyi feladatokat e|Iátő szervezetí egység vezetője, mig
leltáľ szerinti hiánytalan á||apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

A helyi önkormány zat a nemzetiségi önkoľmĺány zat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pľo gramj ainak m e gv a|ő sítźsáho z
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez aHivata|, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

közfeladatainak e|Iátását nem akadźiyozza ideiglenesen, ingyenesen
ľendelkezésre bocsáthatja, azzal,hogy az eľre iľányuló kérelmetlegalább 15 nappal
a kéľt időpont előtt el kelljuttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzatva|amennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közreműködését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szeľveknek
tĺibbletköltséggel nem j ar.

A nemzetiségi ĺlnkoľmányzat postaköltségét a helyi <ĺnkormányzat _ a Hivatal
kĺĺltségvetésének terhéľe _ viseli.

A helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének teľhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztositja a jelnyelv és a speciális kommunikációs ľendszer
használatźnakbiztositásźú,tovźbbászfü ségeseténtolmácsa|ka|mazását.

6.

7.

8.

9.
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10. A helyi önkorményzat az jeleĺ megállapodásban meghatátozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi ĺjnkoľmźnyzatok mfüĺjdtetése
kĺiltségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése kĺiltségvetési címen, továbbá az
onkormányzat költségvetésében a Polgiĺrmesteľi Hivatal és nemzetiségi önkoľmányzatok
épületeinek takafitása címen

ll.Felek rogzítik, hogy a helyi ĺlnkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
működéséhez szükséges alapvető szemé|yi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív felađatokat a Hivatallal
jogviszonyban ál1ó személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és
tigyviteli, t<irvényességi, péĺvĺůgyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervęzeti egységei látják e|.

12. A Hivatallaljogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív fęladatai ktilĺjncisen:
a. a testületi tilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az i|éseken, az

ülések j egyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének, vagy tagsźnak információi alapján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, foľgatókcinyvek elkészítése
c. a beterjesztéste alkalmasság vizsgá|atának keľetében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzllgyi feLadatait ellátó szervezeti
egységei részére,

d. a kormányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi ĺjnkormányzat elnöke felé,

e. a testiileti és tisztségviselői dĺintéshozatalhoz kapcsolódó (p1. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási' sokszoľosítási és postazási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat műköđésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kéľelmének elkészítése,
el számolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének fe|hata|mazźsa a|apján a Nemzeti
JogszabáIfiźt Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
ľendszer hasznźůata.

13.Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi ĺjnkormányzat iilésein - beleéľtve azátt ülést is - a
jegyző vagy a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbízásábő| és képviseletében résztvesz a nemzetiségi önkoľmányzat
testĹileti iilésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségl łinkoľmányzat költségvetésével, gazdáikodálsával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésével és gazdá|kođásáva| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szeruezeti egysége látja el az a|ábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáIkodtlsľól szóló hatźltozat' a költségvetés tervezés,

annak évkĺĺzi módosításának előkészítése, az e|emi kĺlltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előhányzatok nyilvántarttĺsa, az éves

gazdáIkodás és döntések során amennyiben sziikséges a nemzetiségi önkoľmźnyzat
ťr gyelmének felhívás a a költsé gvetés módo s í tź.sr a,
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c) a nemzetiségi orl<ormźnyzat kĺiltségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Áilamkincstáľhoz történő benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellé./rása,

d) a szźtmviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzngyĺ szakmai ellenőrzések ellźúésa, az utalviínyrendeletek
kiállítása, a gazđasźryi vezető által kijelölt személyében az éľvényesítési feladatok
e||átźsa,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejtĺleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, akoteIezettségvállalás és a tényleges kiťrzetési igény között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kiťlzetések teljesítése pénztźtrt vagy banki átutalással,
g) havi pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabáIyban megadott határidő betaľtásával, a Magyat Allamkincstźrhoz
tĺjrténő benýj tásával kapc so latos feladatok ellátás a,

h) a zárszámadás számszaki elkészítése a szĺiveges részének elkészítéséhez segítség
nffitása,

Đ banki és tĺjrzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szerzodés módosítása, vźitozźsok bej elentése),

j) AFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFa. ktirbe való bejelentés,
k) támogatásonként (kĺizponti költségvetésből, települési önkoľmányzattól,

pá|yázatokbő|) a bevételek és azok terhéľe hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkormłĺnyzatokat a költségvetési dĺintések meghozata|ában, trímogatások
elszámolásában,
támogatások felhasznźiźsának pénzügyi elszĺĺmolásához segítségnyújtás (számlźl<,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
péĺlzíjgyĺ,szĺímviteliszabá|yzatokaktualizźůása,
elemi költségvetés és határozat, kĺiltségvetési beszámoló és zárszámadás honlapra
tĺjrténő feltétele érdekében intézkedés.

1)

m)
n)

1.

Iv. A n emzetis é gĺ önko ľm ány zat ktilts é gvetés e

A jegyző a pénzigyi feladatokat el|átő szetvezeti egység iftjźn az á||anháztartástő|
szóló jogszabźiyok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési tcirvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkoľmanyzat elnökének közremúködése és
adatszo|gá|tatása alapján hataľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatźnak terv ezetét, amelyet megkiild a nemzetiségi önkormĺínyzat elnökének.

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatbarl
áIlapitja meg. A nemzetiségi önkormanyzat költségvetési határozatának az irźnyadő
jogszabźiyban meghatározott szetkezet, taľtalom szerint kell tarta|maznía az
előirźnyzatokat.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési hatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról szóló határozatát az elnök - annak elfogadását követő harom
munkanapon belül - írásban megküldi a pénzagyi feladatokat ellátó szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a nemzetiségi onkormźnyzat költségvetési
e|őirźnyzatainak vá|toztatásfua irźnyuló előterjesztést a pénzügyi feladatokat e||átő
szeĺv ezeti e gysé g közreműködésével készíti elő.

J.

4.
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7.

1.

2.

Az előĺtényzatok módosításátő| a nemzetiségi tinkoľmĺnyzat képviselő-testülete
költségvetési hatáľozatźú mődosító . hatźtrozattal dönt. E határozat egy péIdźnyélt,
valamint az előírźnyzat-módosítás részletezését (az e|őírányzat-nyi|vźntaľtáson történő
átvezetés céljából) a nemzetiségi ĺinkormźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon belül
juttatja eI apénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi ĺinkoľmányzat, va|aĺrtint a Hivatal a nęmzetiségi ĺinkoľmányzat kĺiltségvetési
határozata törvényességéért, bevételi és kiadási elóirényzatainak megá||apításáért és
teljesítéséért, tovźlbbá k<jtelezetts ég:ĺá||alásaiért és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormźnyzati gazdá|kodás biztonságáért a testiilet, a szabáIyszenĺségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetis égi iinkoľm ány zat költségvetésén ek végrehaj tása

Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat önállóan dönt saját költségvetési
elóírźnyzatainak fe|hasznáIásáľól. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat kĺiltségvetési, pénzügyi
gazdá|kodásának végrehajtása során apénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat fonásai terhére
készpénz' valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźtrozot|
e|łĺkényzatok,illetveanemzetiségiönkormányzatíhatátozatoka|apján.

A jegyző a péĺlziigyi feladatokat e|Iátő szervezeti egységen keresztüI látja e| - a
nemzetiségi önkormányzat elnokének közremrĺködése és informáciői alapjźn - a
nemzetiségi önkoľmányzat onźilő fizetési számlanyitásával, töľzskönyvi nyilvántartási
adatainak tĺiľzskönyvi nyilvántartásban sziikséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi cĺnkoľmányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a törzskĺinyvi nyilvantartásban szükséges módosítások
źivezeÍíetése a megalakulást kcjvetően megtöľtént. A nemzetiségi tinkotmźtnyzat önálló
ťrzetési szźlm]rźx a| rendelkezik.

A nemzetiségi cinko tmányzat az á|Iamhánartási információs rendszerh ez a Magyar
Allamkincstáľon keľesztül a pérungyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közremfü ö désével az a|źhbiak szerint kapcsolódik :

a. Infoľmációszolgá|tatássa| az elemi költségvetésről: éves költségvetéséľől annak
elfogadását kĺjvetően adatot szo|gáItat az áIlarlhaztartás infoľmációs rendszere
számára.

b. Iđőközi költségvetési jelentéssel: a kĺiltségvetése végrehajtása soľán
pénzforga|mával összefüggésben eleget tesz az á|Iamháztartási
rendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kĺjtelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a
végrehajtásával tisszefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja
adataitazáI|arĺháztartźsiinformációsľendszeľszźmńta.

lebonyolított
információs

költségvetése
és biztosítja

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési ktjtelezettséggel: kĺiltségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodźsźtva| összefüggésben eleget tesz az á||amháztaľtási
ilrfoľmációs rendszere felé irányu|ő adatszolgáltatási ktitęlęzęttségének.

a
J.
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1.

A nemzetiségi önkormtnyzat kĺlltségvetést érintő hatfuozaténak elkészítésééľt, valamint
az e|fogadást követő adatszolgźitatások határidőben tĺjľténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzőjén keresztĺil apénzagyi fęladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A n emzetis égi tinkoľm ány zatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kiitelezettség

A nemzetiségí önkormányzat elnĺike a nemzetiségi <inkoľmányzat gazdä|kodásának
éves alakulásáľól a zárszźlmadás keretében sziímol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdáIkodásának éves alakulásáról szőIő zárszámađási előterjesztést és a hatźnozat
tervezetét a jegyzőn keresztül apénz:J;gyi feladatokat e||atő szervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzętiségi tlnkoľmányzat elnöke a képviselő-testület elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő haľminc napon beltil, de legkésőbb a
költségvetési évet kovető ötödik hónap utolsó napjáíg hatźiyba lépj en.

A nemzetiségi ĺinkormźlnyzat az éves kĺiltségvetési beszámo|ő a|apján évente, az
elfogadott kciltségvetéssel tĺsszehasonlítható módon zárszámadásihatátozattal dönt.

vII. A nemzetiségi tinkoľmányzat kiitelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatáskiiľiik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatáskĺjröket és az ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolźsi feladatokat, toválbbá a felelősĺlk konkľét kijelĺilését a nemzetiségi
önkoľmĺányzat Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatának mellékletét képezó, a
nemzetiségi önkormányzat elnĺlke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás
ľendezi.

A nemzetiségi önkormźnyzat Íizetési szźlmlźtkízárő|ag a helyi önkoľmányzat szźm|źlit
v ezeto pénziĺtézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazđá|kodásával és pénzel|átásával kapcsolatos minden
pénzforgalméú a nemzetiségi önkormrĺnyzat forľásai terhére a nemzetiségi önkormĺányzat
ťlzeté si szám|Ą án b onyo l ítj a.

A helyi cinkormányzat źita| adott támogatás folyósítása a helyi ĺinkoľmányzat és a
nemzetiségi önkoľmányzat közötti szeľződésben foglaltak szerint töľténik. A tiímogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat műkĺidési és műk<idéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasználódó eszk<ĺzök, alkotások, stb beszeľzése) költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nenvetiségi önkoľmĺányzat a helyi ĺinkormányzat
á|ta| folyósított támogatást kiilső szerveknek (p1.: társadalmi szetvezetek,
alapítvźnyok, teľmészetes személyek részéte, stb.) nyujtott pénzeszkoz źttadás céIjára
haszná|ja fel, a nemzetiségi ĺinkoľmrányzat köteles akozpénzekből nyujtott támogatások
átláthatőságátő| sző|o 2007. évi CLXXXI. ttirvény, valamint a hatályos ĺinkoľmiĺnyzati
kĺiltségvetési rendelet szeľint eljárni. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a támogatott cél
megvalósulásáról sző|ő elszámolás elfogadásĺíľól a pénzugyi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gys é get írásb an kötel e s tź.i ékoztatni.

2.

1.

2.

J.

4.



6.

5. A központi költségvetési támogatásilpáIyázati igény benyújtására, a nemzetiségi
ĺinkormányzat jogosult, annak elmulasztásáéft a helyi önkormányzat és a Hivatal
felelősséget nem v á|Ia|'.

1.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi ĺĺnkormányzat részére elektronikus
feliiletet (honlap) biztosítani annak ćrdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az informźpiós önĺendelkezési jogĺól és az infoľmáciőszabadságról szóló
2011. évi CXII. tĺirvényben foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jęlen pontban
meghatározott feladat e|Iátásáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatźnozott L|gyiÍrtéz(5
ađatszolgáItatźsaa|apján_ a Hivatal szervezési feladatait eIIátő szęrvęzeti egység vezetóje
a felelős, mely az ađatvédelméľől és adatbiztonságárő|, vďamint a közérdekii adatok
megismeréséľe irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzői rendelkezései
szeľint irĺĺnyadók alapjan jźn eI.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat
rendelkezésére álló ĺinkormányzati fonásból biztosított e|őirányzatok felhaszná|ásźlra,
az e|őirźlnyzatok terhéľe kĺitelezettségek válla|źsára naptári éven beltil a nemzetiségi
ĺinkoľmányzati választások időpontjához igazítottan, időaľányos ütemezés szerint
keľülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgá|tatźs során kĺjzĺĺlt adatok va|ődiságáért, a
szĺĺmviteli szabályokkal és statisztikai rendszerľel való taľtalml egyezoségéért a
Hivatal jegyzojén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szeruezeti egység
vezetóje és aĺęmzetiségi önkormányzat elnöke egyiittesen felel.

vlil. osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a kötelezettségvĺíllaló és a pénnlgyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az éľvényesítő vgyaÍIazon gazđasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
köte1ezettségvá||a|ásta' utalvĺĺnyozásľa jogosult és a teljesítést ĺgazo|ő személlyel.

A kötelezettségvá|lalási, pénzĹigyi ellenjegyzési, éľvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés
igazolźsźra irrányuló feladatot nem végezheti az a személy, ak<l eń, a tevékenységét a
Polgĺĺľi Törvénykönyvről szőIő 20|3. évi V. törvény szeľinti kĺĺzeli hozzátntozőja vagy
maga javźtra látná e|. A pénzĹĺgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kĺitelezettségvállďásľa, péttzligyi ellenjegyzéste, teljesítés igazo|źsára, éľvényesítésre,
uta|vźnyozásra jogosult személyekĺől és aláíľás.mintájukľól belső szabźlyzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvantaľt ást vezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat belső kontľollĺendszerének kialakításarúi figyelembe kell
venni a Bkľ. elłĺírásait, továbbá az á||anháztntáséľt felelős miniszter á|tal közzétętt
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontľollľendszer kiďakítäsáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének észrevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

7.

8.

2.
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2. A Hivatal integrált kockazatkezelési és a szervezeti íntegntĺíst sértő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat kockazatkezeLését, a szewezeti integľitást
séľtő események lefolytatását a kiadott szabźiyozások alapjĺán.

3. A Hivatď gazdasági szervezetéĺek a vezetője a neĺnzďiségi önkormźlnyzat gazđastĺgi
vezetője is.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat belső eIlenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szeruezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljáľási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készitett belső ellenőrzési kézikönyv szabáLyozza.

A nemzetiségi önkoľmáĺyzatra vonatkozó éves ellenőľzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkormányzat éves ellenőrzési teľvébe. A jegyző a jővźhagyott
ellenőrzési tervet megkĺildi a nemzetiségi ĺĺnkorményzat elnĺjkének a jóváhagyásra

vonatkozó jogszabáIyi hatáľidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormźnyzata vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyzo hagyja jővá,
mely beépül a helyi <inkormányzat éves jelentésébe. A jegyzó a jővźhagyott éves
ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megkü|đi a nemzetiségi önkoľmĺányzat elnökének a
jőváhagyásľa vonatkoző jogszabá|yíhatźndőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőľzések nyilvántartásźú a belső
ellenőrzési feladatokat e||źiő szęrvezeti egység végzi az elnök tájékoztatźlsa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapođás annak aláírása napján Iép hatá|yba és határozat|an időre szól.
Ezze| egyidejiĺleg a helyi ĺinkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között jelen
megállapodást megelőzően létrejott együttműködési megállapodás, valamint
helyiséghasznźiati és fenntartatási szeruődés a kĺjzös felülvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályát veszti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi ĺinkormźtnyzat a jelen együttmiiködési
megállapo dást 2017 . február 28. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi tinkoľmányzat źital - önként vállalt feladatként _

biztosított támogatásban nem részesiil.

3. A helyi onkormáĺyzat az évęs költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmeI köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi
önkormányzat működési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi eloitźtsok Íigyelembevételével
jáľnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźtbbá, hogy az egyĹittmúkĺidési megállapodást évente
legkésőbb január 3|-ig, általános vagy időközi vźiasztás esetén az a|aku|ő ülést követő
harminc napon belül felülvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek ňgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérđésekben a, Aht,,

Ávr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódľő| és az



esélyegyenlőség előmozđitásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
v onatko ző j o gszab ál y o k rende lk ezé s ei az ir ény adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példrányban magyaÍ nyelven készült,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j ó v áhagy ó lag a|áir Lák.

Melléklet: Haszĺźiatba adott tárgyí és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiíľosi Ruszin onkoľmĺányzat
Józsefuaľosi onkoľmanyzat képviseli:

képviseli: dľ. Szabó János
dr. Kocsis Máté elnök

po1gármesteľ

Fedezet: . .. . . ..Dátum: Buđapest, 2017 .

PénzĹigyileg ellenj egyzem

Paris Gyuláné
gazdaságivezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada-Riman Edina
jegyzí5
nevében és megbízásából

đr. Mészĺĺľ Erika
a|jegyző



' Bp' Fc''v. Vl||.ker' Józsefvárosi Önkormányzat o A E^|l^^^--tr:: :^|aa-: -!^_|^L^_!!o.1. Fe|használói |eltári rész|etező Konyve|éséve: 2016
Budapést. 1 082

Cikkszám: .

ť: Felhaszná|ó:'120 - 120

ť..Cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Kész|et
13,ĺ28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

12o Nemzetiségi Önkormányzatok 1 DB

osszesen: 1 31 28-9.09098 vGA Ásus 69600XT|TVD 128nb TV out CH\PE 1DB

13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen. 1 31 28'9-091 58 Scan ner (Canon Lide 25) 1DB

13128-9-09193 Számítigép Comód officelV/1397/O8/C |vt1397to8tc
' 120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1 DB

Osszesen 13128.9-09193 SzámĺtógépComodofficelV/l397/08/C 1DB

1 3138-2-02002 iriaszÍ'a|
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

Osszeselr 1 3138-2-02002 ĺriasztal 8DB

13138-2-02003 Gépíróaszta|
120 Nemzetiségi onkormányzatok ,I DB

osszesen: 13138-2-02003 Gépĺróasztal lDB
13138-2-02004 Asztal veoves

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-2-02004 Asztal veqves 1DB

13'138-2-02005 Aszta|tárgya|ó
120 Nemzetiséoĺ onkormánvzatok 5DB

osszesen.. 1 3138-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13,l38-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
osszesen: 13138-2-02007 Altvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csi||ár veoves
120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DB

osszesell: 131 38-2-02010 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Álloĺogas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

OsszeseÓ. 13138-2-02013 Áttófogas 4DB

13138-2.02017 Forqószék
120 Nemzetiségi onkormányzatok 7DB

Összesen: 13138-2-02017 Forgószék 7DB

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

osszesen.. 131 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

ĺ3138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4 DB

osszeselr: 1 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2Ątis magas
120 NemzetiségiÖnkormányzatok 4DB

Ôsszesen'. 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

Program: Raktár/Készlet
Készitő.' oIahe
Verzió: 2017 '1 .1 '1

2017 .01.31 9:31:52
1 .ołdaI



Bp. Föv. V||l.ker. Józsefvárosi tnkormányzat a Ą E^tl.^^-.Át:': t^r.Budapest.1OB2 ö'.l. Fe|használói |e|táľi részletező
Cikkszám: -

' t Fe|használó: 120 - 120

[cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2016

KészIet
1 31 3B-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos

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

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen 1 s138-2-02040 Szekrény Vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ló

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Osszesen. 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áIli 7DB

1 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 28 DB

Osszesen: 1 31 s8-2-02050 Szék vegyes zÖ UĎ

1 31 38-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen 1 31 3B-2-02069 Szekrény alsi-felső 2 ajtis 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Osszesen: 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztal 3DB

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

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

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02078 HĹltoszekrény lDB

13138-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi tnkormányzatok .I DB

Osszesen 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

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

13138-2-02159 Asztali |ámpa
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB
13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszeseł 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony 1DB

13138-2-02246 Bovler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES 1DB
13138-2-02258 Lámpa korfénycsőves

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok ,I DB

Osszesen 1 31 s8-2-02258 Lámpa koł.fénycsőves 1DB

Pľogram: Raktár/KéSzlet
Készítő: oIahe
ý erzió.. 2017 .1 .1 '1

2017 .01.31 9:31:52
2 .oldal



Bp. Föv. V||l'ker. Jozsefvárosi tnkormányzat

Budapest, 1082

.(.

(Cikkszám

8.í . Felhasználói le|tári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Könyve|és éve: 2016

Megnevezés Raktárkód Fe|használó Gyáriszám KészIet
13138-2-02363 Hutcĺszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02363 Hĺitőszekrény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok a r-\p

tsszesen.' 1 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Osszesen 1 31 38-2-02442 Szekrény 1 0 ajtis fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 a1Íos

120 NemzetiségI tnkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis 2DB

4ĄĄĄô 
^ ^^)^FrorJo-J-uJtoc Mikrohu||ámÚ süto

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszeseľ: 1 31 38-3-031 65 MikrohulIámú sĹ)tó 1DB

'13138-3-03168 Mikrohu||ámÚ sütő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

osszeseĺr' 1 s1 38-3-031 68 Mikrohul]amú sütő 1DB
1 31 38-5-05003 Fuggony nylon

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen. 1 31 38-5-05003 Függony nylon 5DB

1 31 38-5-05009 Zász|o
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszeseł. 1 31 38-5-05009 Zászló 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-5-05064 Zászló 1DB

13138-7-07029 Függönytarti rÚd

120 Nemzetiségi onkormányzatok IUD

Osszesen: 1 31 38-7-07029 Ftiggonytafti rúd 1DB
13138-7-07037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB

1 31 3B-7-07059 Falitáb|a
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen: 1 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB
1 31 38-7-07098 Poro|tó kész

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07098 Poroltó kész. 2DB

1 31 38-8-08035 Spirá|ozogép

Nemzet|ségi onkormányzatok 1DB
Spirálozogép

120

1DBOsszesen.' 1 31 38-8-080s5

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: olahe
Verzió; 2017 1 1.1

2017.01.31 9:31 52
3 .o|daĺ



Bp. Fpv. V|||'ker Józsefvárosi tnkormányzat
Budapest, '1082

'utKKszam

8'.|. Fe|használói leltári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód FeIhasználó

Könyve|és éve: 2016

1 31 38-8-08072

Megnevezés

Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607
120 Nemzetiségi Önkormányzatok

anszam KészIet

1DB
Osszesen.' 1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607}HARP 2607 1DB

13138-B-08277 DVD |ró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi Qnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-8-08277 DVD ĺri Lg 41638 oEM 1DB
13,ĺ38-B-08282 Papĺrvágogép

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-8-08282 PapÍrvágigép 1DB

1 3 1 38-8-08295 Iratmegsemmisítcĺ
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisĺtő 1DB
1 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

i,i

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Verzió: 2017 '1'1 '1

2017.01 .31 9:31:52
4 .oldal
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Bp. Fcĺv. ViIl.ker' Jőzsefuárosi ollkormányzat
Budapest, lĺoB2

Azonośítő

000190-1l1932 Te|efondíj szám|á|Ó(insta||á|ássa|)

000680-13t1922 Tárgya|Óasztal fekete 2 db
oo1180-13,11912 Nyomtatő HP LJ 110o

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-13,1112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: 5 db
Beá||ított sż rési feItételek:

Minderi nem tor lt eszkoz
( 120 .::Nemzetiségi tnkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| lévó eszkcjzok

11 19

13 139

13129

13139

13129

Táľgyi eszkciztik listája taľtozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kÓdja és neve

r20

120

120

120

r20

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Program:
KészÍtó:

2004.1 1 10

2000.12.15 rvl60s/00

2004.04.21

20L0.06.24

CT-EcoSTAT Tárgyi eszkiiz 2017.1.1.5
o|áh Éva

Gyártási /
he|yrajzi szám

Bruttőérték Ertékcsłikkenés

ę
Konyvelés éve: 2016

Ť

96 250

22 699

r44 220

39r 375

429 r25

1 083 669

96 250

22 699

LĄ4 220

391 37s

4f9 lfs
7 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1



Bp' Fov. Vl|l'ker' Jozseíváĺosi onkormányzat 8.1. Fethaszná|oi |ettári ľész|etező Könyvelés éve: 2016

Budapest,1O82 Cikkszám: -

' Fe|haszná|ó: o,ĺ 1 . 01 1

CikT<szám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Kész|et

13128-9-09186 Pen Drive
01'1 Ruszin Onkormnyzat 1DB

1DB
Osszesen. 13128-9-09186 Pen Drive

13'138-8-08063 Akku tolto
011 Ruszin tnkormnYzat 1DB

lDB
osszesen: 13138-8-08063 Akku toltő

13138-8-08349 DVD Fe|vevő Sony
011 Ruszin OnkormnYzat 1DB

1DB
osszeseli. 13138-8-08349 DVD Felvevő Sony

P ľogram : Rał(tär/Készlet
Készĺtő: olahe
verzlo: fv t t . t. t. t

2017 .01.30 9:28:12

1 .oldal

L
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l,-"' TÁMoGAľÁsl SZERZoDÉS

?Pely létrejött egyrészről a Budapest x'őváľos VIII. keľůilet Józsefvárosi
onkoľmá nyzat (a továbbiakban: Támogató)
székhely: 1082 Budapest, Baross ll. 63-67.
adőszám: |5735715-2-42
törzsszám.. 735715
statisztikai szám: I57357l5-841|-32|-01r
bankszámlaszźtm: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészľől a Józsefváľosi Ruszin onkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
műk<idési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszźlm: 16924217-l-42
torzsszám: 679176
statisztikai szálm: 16924217-8411-37l-01
bankszán|aszźlm: | 04033 87 -0002 8 6 0 5 -00000009
képviseli: dr. Szabó János elnök

egyĹittesen a Felek kijzott az a|ulírott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, ktirülményei

A Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testiilet 26212016.6II.20.) szátÍl hatźltozata
a|apjźn vissza nem téľítenđő bruttó 234.000,- Ft, azaz kettőszźlzharmincĺégyezeľ forint
összegú mfüĺjdési támogatást nyujt.

2. Aszerződés táľgya
A Tlímogatott az 1. pontban meghatározott tĺĺmogatástk'lzarő|ag nemzetiségi közügyeinek
zavartalan ellátásanak biztosítása céljából, e közfęladata teljesítése soľiín felmerĹilő mfüĺjdési
és működéshez kapcsolódó beľuházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszeľzése)

költségeire fordíthatj a.

3. .Ą támogatás foľmája, iisszege, forľása
3.1. Budapest Főviáľos VIII. keľület Józsefuiíľosi onkoľmtnyzat2017. évi költségvetésről
szőlő 3612016. CXII.2|.) önkoľmźnyzati rendelet szeľint, Támogató a20|7. évre biztosított
összesen bruttó 234.000'- Ft, azaz kettőszźvharmlncnégyezer forint összegű tĺímogatást jelen

szetződés aláírásátőI szźlmitott 10 napon belül utalja źi aTźmogatott 10403387-00028605-
00000009 számű szám|ź$aru. Amennyiben az együttmfüĺidési megállapodás mindkét fel
részérő| 2017. februaľ 28-ig nem keľiil ďáíľásra, abban az esetben kĺlteles az átuta|t

támogatási összeget 10 munkanapon beliil visszautalni

3.2. Atźmogatźts formája: vissza nem térítendő tĺímogatás.

3.3. A támogatás forľása: a Budapest Főviĺľos VIII. kerület Józsefuĺírosi onkoľmrĺnyzat
20|7 . évi költségvetése a 262120|6. cxII.zO.) képviselő-testiileti határozat a|apjźn, a 1 1 105-ĺis
cím műkĺidési célú támogatás á|laÍnháztartáson belülľe e|őirźnyzatźntalalhatő.



3.4. Kormźnyzati funkció: 011140 országos és helyi nemzetiségi ĺlnkoľmĺĺnyzatok
igazgatásitevékenysége.

3.5. Támogató kijelenti, hogy a 3.t. pontban meghattrozott támogatási összeg a
rendelkezésére áll.

4. A tńmogatás folyósítása
4.1. A Támogató a tźlmogatást pénzintézeti átuta|ással teljesíti a Támogatott jelen szerzőďés

3.1. pontjában megadott bankszĺámlájara egy összegben a jelen szerződés mindkét fel
źL|taltoÍténő a|źtírźsátőI számitott 10 napon beltil.

5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési tźrnogatźtst kjzfuő|ag a jelen szerzőđésben meghatźrozott 2.

pontban me ghattr o zott célra használhatj a fel.

5.2. Felęk ňgzítik, hogy a Támogató általnyújtott mfüĺjdési támogatást Tiímogatott tovább
adhatja az 1. pontban meghatźrozoÍt feladatellátással összefüggésben külső
szervezetekn ek, intézményeknek azzaL,
. hogY ebben az esetben is józsefuĺĺľosi ruszin nemzetiségű polgaroknak kell

részestilnitik atźtmogatott külső szeľv által végzetttevékenység eľeđményeiből,
. hogY elszámolási és beszĺĺmolási kötelezettség mind a támogatotĺ külső

szervezeteket, intézményeket, minđ a Tĺĺmogatottat terheli. A Támogatott
köteles a külső szerv részérol benyújtott a továbbadott támogatás
fe|haszná|ásaról szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a tźlmogatási cél
megvalósulásráról sző|ő saját ĺyi|atkozatát a benyujtást követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Tĺĺmogató részére átadni.

5.3. A tárnogatás felhasználásĺínak, kötelezettségvállalásának

kezdő időpontja:
véghatárĺdeje:

2017. januáľ 1.
2017. decembeľ 31.

A felhasználást dokumentáló szźlmlźťľ., szĺĺmvitęli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjanak a felhaszná|ási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Felek a jelen szeľződés teljesítése érdekében kapcsolattaľtó személyeket neveznek meg:

aTźlmogatő ńszétő|: Németh Edĺna
06t20-2588874
nemethe@j ozsefoaros.hu

a TiĺmogatoÍtrészétő|: dr. Szabó János elntik
06t20-4288771
medfoľd@freemail.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőruése, beszámolásĺ kiitelezettség
6.1. Atźnnogatási igény jogosultságát és a tiímogatás felhasznźlásat a Támogató, atárnogatás

felhaszĺÉl|ásrínak ellenőľzésérc jogszabá|y źlta| meghatáĺozott szervek, a fe|hasznáIás
kezdő időpontjától a beszámoló benyujtźsźra a jelen szeruodésben rogzitett hatáľidőt
követő 5 év elteltéig, brĺľmikor, biíľhol ellenőľizheti.



6.2. A Tiímogatott köteles a felhasználást dokumentáló szfuriźkat, bizonylatokat,
szerződéseket, egyéb okiratokat a Tźĺmogatő vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek
által ellenőrizhetó módon kezelni és nyilvántartaĺi, valamint a beszámoló benyújtásara a
je|en szetződésben rcgzítet| hataľidótő| kezdődőęn a vonatkoző jogszabályi előírások
szeľint megőrizni. A Támogatott ezen tul is kiiteles minden, az e|Ienorzéshez szĹikséges
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Támogatott a tátmogatás felhaszná|ásáĺő| legkésőbb 2018. januáľ 31.ĺg köteles
írásban szakmai zárő beszźtmolót és péĺuugyi zárő e|számolást készíteni és źÍadru a
Támogató szakmailag illetékes szewezetiegysége (Vĺíľosvezetési Ügyoszĺíly) részéľe.
A Trámogatő részérőL a sza|<rnai beszĺĺmoló és pénzĹigyi elszámolás elfogadásźra és a
teljesítés igazo|ásźtra a polgáľmester jogosult jelen szeruođés 6.5. pontjában feltiintętett
határidőn belül.

6.3.

6.4. A beszámolónak és az elszćtmolásnak a kĺivetkezőket kell tarta|maznia:
a) szakmai bęszámoló: szakmai éľtékelés atémogatáls céljának megvalósu|ásárőI;
b) pénzügyi elszámolás: a felmeriilt költségeknek a fe|hasznáIás jogcíme szerinti _ a

támogatás céljrĺnak megvalósulásćłloz köthető - tételes felsorolása, a fe|haszná|ási
időszakhoz igazođő, a Tźtmogatott nevéľe szóló szźnriźk, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasznáIásta alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb
dokumentumok (megľendelő, szerzóđés stb.) hitelesített másolatának, kiťlzetést
igazolő dokumęntumok _ bankkivonat, pénztárbizonylat _ hitelesített másolatának
benyujtásával, valamint a szźlm|ék és bizonylatok adataival megegyezóen kitöltött, a
jelen szerződés 1. szátmímellékletét képező Elszĺámoló Lap benyujtásálval.
A Támogatott a felhaszruĺlást dokumentáló eredeti szźtmlźl<ra, bizonylatolľa, egyéb
okiľatokra ktiteles ráími ,,Budapest F'őváros VIII. keľület Jrizsefváľosi
onkoľmányzat felé Ft (azaz . foľint) iisszegben
elszámolva, dátum, elntik a|áírása,,. Nem magyarországí fizetőeszközben tĺiľténő
pénzügyi elszámolás esetén a számlaĺjsszesítőn a számla taryyát magyaÍ nyelven is,
tovźtbbá a szźnĺia összegét a szálria teljesítése napján éľvényes MNB
középĺírfol y amá.ľl forintra átszémítv a is fel kell tiintetni.

6.5. A Trĺmogatott a beszámolót és az e|számolást úgy kĺjteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen atźtmogatźts felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Tĺámogatő a beszĺámolót
és az elszźlmolást a beérkezést kĺjvetően megvizsgálj a, és a beérkezést követő 60 napon
belĹil dönt annak elfogadásáľól vagy elutasításĺĺľól. A Tĺĺmogató döntéséľől és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségérőI a döntéstől
szźmitotĺ 10 napon beliil írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Tĺłmogatott a
beszámolásrą elszámolásra vonatkozó kĺltelezettségét hatźľ:rđőre nem teljesíti vagy a
hatĺáľidőben benyujtott besziímoló, e|számo|áls taľtalma nem megfelelő vagy nem a jelen
szerződés I. sz. mellékletét képez(i Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, űgy a
Tĺámogató 30 napos hatlĺridő megjelĺilésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiany
pótlásiíľa, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek
ĺögzitik, hogy a hirĺnypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megźllapítźlsát, hogy a
tlĺmogatást a Tĺĺmogatott rendeltetésszeľÍíen haszná|ta-e fel. A Tĺímogatott fudomásul
veszi, hogy mindaddig, amíg a jeleĺszeruodésben foglaltak szerint, teljes könĺen el nem
számolt a tźlmogatźls összegével, azonos célra újabb vagy további trámogatásban nem
részesíthető.

6.6. Tĺímogatott a felhasználás és az elszĺímolás hatĺĺľidejének módosításiĺra iranyuló
kérelmet íľásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benffitási hatláľideje a



b)tudomásul veszi, hogy nem kĺlthető trĺmogatĺísi szerzóđés azza|, akivel szemben Áw.
8 1 . $ -ában me ghatározott feltételek valamelyike fennáll ;

c)tudomásul veszi, hogy adőazonosító szźmát a Magyar Áilamkincstar és a Támogató
fe|haszná|jźk akĎnartozás bekÓvetkezése tényének és összegének megismetéséhez,
illetve a |ej árt koztartozások telj e sítés e érdekéb en;

d)fudomásul veszi, hogy nem nffitható tźtmogatás annak a szervezetnek, amely az előző
években aTźrnogatő áItalazonos célra biztosított kĺĺltségvetésből nyújtott támogatás
fe|hasznźiásával a jogszabáIyban vagy a tźlmogatői okiľatban vagy tiímogatási
szerzodésben foglalt kötelezettségétmegszegve még nem szĺĺmolt el;

e) fudomásul veszi, hogy a tiámogatási igény szabáIyszeruségét és a támogatás
rendeltetésszeni felhasznáIásźi a Tĺímogató és a jogszabźiyban meghatározott egyéb
szervek ellenőrizhetik;

Í) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, atźĺnogatás céljaľa, összegére
vonatkozó adatok nyilváno s s ágr a hozhatők.

8.2. Amennyiben
a)olyan kĺirtilmény merül feI, amely a|apjan az Aw.81. $-a a|apjźn nem köthető

támogatási szeruoďés;
b)a Tlámogatoht a je|en szerződésben meghatźrozott vagy a szerzódés megkötésének

feltételeként jogszabźiy źůtal e|Íĺírtnyilatkozatok bĺĺľmelyikét visszavonja;
c) a tĺímogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taľtós akadźl|yba titközik, a jelen

szerződésben foglalt ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;
d)a Támogatott adataiban, a jelen szeruődés megkĺitésének feltételeként jogszabály vagy

a Tlĺmogató źita| e\óírt, a Támogatott á|ta| benyujtott nyilatkozatbarl,. dokumentumbaÍ\ a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerzoďés teljesítésével
összefüggő köľülményb en vźitozás kĺivetkezik be,

e)az e|számolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szeľződésben meghatfuozotí
fellelhetősége megváltozik

azt aTttmogatott a fudomásĺáľa jutást követően 15 napon belül kĺĺteles írásban bejelenteni a
Támogatónak.

8.3. A Trámogatő a8.2. pontban meghatźnozott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a
sztfü séges intézkedéseket.

8.4. Je|en szerzĺĺdés módosítasa a Felek közĺjs akaratábőI k'lzarő|ag íľásban ffirtérĺľret az
. eredeti vagy akoľábban módosított tamogatási szerzodésben meghataľozott beszámolási

hataridő leteltéig. A Támogatottnak a szerzodés-módosítĺĺsra iľrányuló kérelmét itásban,
részletes indokolássa| e|Iáwa kell a Trámogató részéte előteľjesztenie. Tĺĺmogatott
k'lzfuő|ag olyan inđokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a tźlmogatás
megítélésének köľülményeit utólag nem változtatja meg. A Trĺmogató jogosult a
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítĺĺsi kérelmét elutasítani.
Amennyiben a módosítás szfüségessége a Támogatottnak felľóható okból ered, tgy az
eset ĺisszes köľülményeit méľlegelve a Tźmogatő jogosult vá|asztan a szerzódés-
módosítas és szerzőďésszegés esetén alka|mazható jogkövetkezmények között.

8.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősoľban taĺgyalásos úton
kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerzódésben nem vagy nem kellő részletességgel szabźiyozoľt kérdések
tekintetében a magyaÍ jog szabźůyai _ elsősoľban a Ptk., az ĺłht. és az Avr. _ az
irĺányadók.



Jelen támogatási szerzőđés aIźitźsára a felhatalmazást a Támogató részérol a 262l20t6.

CXII.2O.) szétm,Ú képviselő-testĺileti hatźrozat, a TárnogatotĹ tészétol 5l20|6.(I.30.)számú
képvi selő -te stiileti hatźr o zat adj a.

Jelen szerződés mindkét fél á|tali aláirás ĺapjátő| a jelen támogatasi szęrzodésben foglalt
kötelezeffségek mindkétféIrészéről töľténő teljesülésének napjĺáig hatáyos.

Felek a jelen 6 oldalból á|Iő szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal
mindenben megegyezót jóváhagyőIag irták a|á. A szerzőđés 6 db eľedeti, egymással teljes
egészében megegyezo példányban késztilt, amelýől 5 đb a Támogatőná|, 1 db a
Támogatottnál maľad.

Mellékletek:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2017.
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1. számú melléklet ezer forintban

Józsefváľosi Ruszin onkoľmányzat 20|7. évi
ki'ltségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kötel.ező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eEf

Osszesen
eFt

KIÁDÁs 0,0

Ąz t
MUKODESI
KIADÁsoK 0,0

a
J I

SzeméIyi juttatás -

Ż017. évi települési
)nk. működési
'ámogatáshól

50,0 0,0 50,0

Személyi juttatás 2017 .

5vi központi működési
:iĺĺnogatásból

100,0 0,0

4 2

Munkaadot terhelo
iárulékok és szociális
lozzájáĺu|ási adó -

L0|7. évi telepĺilési
5nk. mĺĺködési
.ámooatáshĺ1l

33,0 0,0 33,0

Munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális
hozzájaru|ásiadő -

2017. évi központi
működési támogatásból

55,0 0,0 55,0

5 J

Dologi kiadások - f0|7.
évi központiműködési
támogatásból

236,C 0,0 236,O

6
Dologi kiadások - 20|7.
évi telepiilési működési
tiámosatásból

151,C 0,0 151,0

Dologi kiadások
telepiilési önk. Térzene

0,0 0,0 0,0

4
Ellátottak pénzbe|i
ilItfafása

0,0 0,0 0,0

I J
Egyéb milködési célti
kiađás

0,0 0,0 0,0

c ebből: elvonások és
hcfizeÍése]. 0,0 0,c 0,0

t0
ebből: működési célú
kölcsönök nyujtása

0,0 0,c 0,0

1l
ebből: mfüödési célú
kölcsönök törlesztése

0,c 0,0 0,0

t2

3oDor: muKooesl cęlu
!ámogatások
ĺllamháztaľtáson
^-1,'il--

0,0 0,0 0,c



Józsefvárosi Ruszin Onkormányz at 2017. évi
költségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľány.

zat
csopoľt

Kĺemelt
előirány-

zat

Kieme|t előirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

onként
vá||aIt
feladat

eFf

Osszesen
eFt

l3

ebbtľ mül(Ödesr celu
tĺíľnogatások
á|lanháztartźson
|łírńi1ĺa

0,0 0,c 0,c

t4

mĺĺködési általiínos
tartalék 20|7 ' évi
központi működési
fámnoafáqhĺil

0,0 0,0 0,c

I I
MUKODESI
KIADÁsoK
ossznspľ:

625r0 0'0 625,0

lć ,
FELHÁLMo7'AsI,
FELÚJÍTÁsI
KIADÁSoK

0r0

I Beľuházások 0,0 0,0 0,0

l8 2 Felúiítások 0,0 0,0 0,0

t9 J
Egyéb felhalmozási
kiadások

0,0 0,0 0,0

20
lbből:felhalmozási célú
kölcsön nvúitása

0,0 0,0 0,0

2l ebből: felhalnozísi célú
kölcsön törlesztése

0,0 0,0 0,0

22

cbből : felhalÍn ozási cé|tl

|ámogatások

í||amhélztartáson
relülľe

0,0 0,0 0,0

23

ebből: felhalmo zási cé|ú

támogatások

ál|alnbáztartáson
kívülre

0,0 0,0 0,c

24
ebből: felhalmozási
céltartalék

0,0 0,0 0,c

25 2
FELHALMOZASI
KIADÁsoK
ossznsnľ

0'0 0'0 0'0

26
KOLTSEGVETESI
KIADÁSoK
osszn,sľ',lv

0,0

2',1 BEVETELEK 0,0

28 I MTJKODESI
BEuĺTELEK

29

Mĺiködési célú
támogatĺások

államh2ą155oo
heliilľől

ą0

30
ebből központi
költségvetés működési
támopatás

391,0 0'0 391,0

3L
obből: települési önk.
mŕikiidési támosatás

234,0 0'0 234,0



Józsefvárosi Ruszin onkoľmány zat 2017. évi
költségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľány.

zat
csoport

Kiemelt
előiľány.

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kłitelező
feladat

eFt

onként
vál|a|t
feladat

eFt

Osszesen
eFt

32 0,0

JJ
:bből: elvonások és

refizetések
0,0 0,0 ą0

34

:bből: mÍĺködési célú
yisszatérítendő

;iĺmogatások, kölcsönök
izisszatéľülése

í||anházartáson
relüIĺől

0,0 0,0 0r0

35

ebből: mĺiködési célú
visszatérítendő
tĺĺmogatások, kölcsönök
igénybevétele
ä||aĺnháztartáson
belü]ľől

0,0 0,0 ą0

2 Közhatalĺni bevételek 0,0 0,0 0,0

38 J Mtĺködési bevételek 0,0 0,0 0,0

?c J
Mŕĺködési célú átvett
nénz'eszkł\z,

0,0 0,0 0,0

4A I
MUKODESI
BEvÉTELEK
osszpsnľ

625r0 625,0

4l ,,
FELHALMOZAS,
FELÚJÍTÁsI
BEvIĐTELEK

0,0

42 I

Felhalmozási célú
tĺímogatások
állaĺnházaľtáson
helĺi|ľŕll

000 0'0 0,0

43

ebből: helyi
önkormányzatok
általános mĺiködéséhez
és ágazati fe|aďatalhoz
kapcsolódó állami
támogatások

0,0 0,c 0,0

44

ebből : felhalĺnozási célú
visszatérítendő

támogatások, kölcsönök
visszatériilése
ál|anháztntáson
beltilľől

0,0 0,0 0,0



Józsefváľosi Ruszin onkormány zat 201-7. évi
köItségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
eIőiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

Onként
vál|alt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

45

ebből: felhalmozási célú
visszatéľítendő
támogatások, kölcsönök
igénybevétele
államháaaltáson
belüIľől

0,0 0,0 0,c

46

:bből : felhalmozási célú
:ámogatások
ĺllamháztaľtáson
relĺilľől

0,0 0,0 0,c

4',1 2 Ingatlanok éľtékesítése 0,0 0,0 0,c

48 J
Egyéb tárgyi eszközök
éľtékesítése

0,0 0,0 0,c

49 4

Részesedések
éľtékesítése és

megszíĺntetéséhez
kancqnlĺíĺló hevételek

0,0 0,c 0,0

50 ) Felhalmozási célú átvett
oénzeszkiiz'i|lk

0,0 0,0 0,0

5l

ebből : felhalmozási célú
visszatérítendő
tánogatásot kölcsönök
vissztérülése
á||anháztratáson
kívülľől

0,0 0,0 0,0

52
ebből:egyéb
felhalmozási célú átvett
nénz,esz'kii'z'ii'k

0,0 0,0 0,0

53 )
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK
osszRsnru

0'0 0'0 0'0

54
KOLTSEGVETESI
BEuĺTELEK
ossznsnľ

0,0

55 3
FINAAISZIROZASI
nĺÚxooÉsr
KIÄDÁsol<

0'0 0'0 0'0

56 I

kányító szervi
támogatásként
folyósított támogatás
kiuta|ása

0,c 0,c

57 4
FINA}ISZIROZASI
FELHALMozÁSI
KIADÁsoK

0'0 0'0 0'0

58

Irányítószeľvi
támogatásként
folyósított tĺĺmogatás
kiutalása

0,0 0,0 0,0



Józsefváľosi Ruszin onkoľmány zat 20t7. évi
kiiltségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľá ny-

zat
csopoľt

Kiemelt
e|őiľány-

zat

Kieme|t e|iíirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

onként
váIIalt
feladat

eEf

Összesen
eFt

59 2
Hosszulej áratu hitelek,
váItó törlesztése

0'0 0,c

60
FINANSZIROZASI
KIADÁsoK
osszpsnľ

0'0 0'0 0'0

61

FINANSZIROZASI
uÍjrooÉsr
BEvÉTELEK

0'0 0'0 000

62 I

Irányítószervi
tĺĺmogatásként
folyósított támogatás
fizetési számlĺĺn történő
i(lváírása

0,0 0,0 0,c

63 2
Szabad pénnnaradvány
igénybevétele

0,0 0,0 0,c

64 5

Feladattal terhelt
pénzrrraradvány

ipénvbevétele
0,0 0,c 0,c

65 6
FINANSZIROZASI
FELHALMozÁsI
BEvÉTELEK

0'{ 0'0 0'0

66 1

Iľányítószervi
tiĺmogatásként
folyósított támogatás
fizetési számliín történő
ióvákása

0,c 0,0 0,c

67 ,, Szabad pénznaradviány
igénybevétele

0,c 0,0 0,0

68 3
Feladattal terhelt
pénzrnaľadvány

isénvbevétele
0,0 0,0 0,0

69

FINANSZIROZASI
BEuíTELEK
ossznsnľ

0,0 0,c 0,0

7A
KIADASOK
MINDOSSZESEN 625,0 0'0 625,O

7l BEVETELEK
MIhIDOSSZESEN 625,8 0'0 625,4

72

MTJKODESI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0'0 0,0

t3

FELHALMOZASI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
T]'Í:YENĺ.F.'í:E

0'0 0'0 0r0



Józsefváľosi Ruszin onkoľmányzat f017. évi
kö|tségvetése

eľedeti

S.sz.
E|őirány-

zat
csoport

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt előiľányzat
megnevezése

Ktitelező
feladat

eFt

onként
vállalt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

74

MUKODESI
F.INANSZÍRozÁSI
BEVETELEKÉs
KIADÁsoK
ř.,Í:\.E.,NI,T.,Í]E

0'0 0'0 0ro

t)

FELHALMOZAST
FINAl[sZÍRoZÁsI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0'0 0r0

76
MTJKODESI

EGYENLEGEK 0'0 0'0 0,0

tt
FELIIALMOZASI

EGYEI\LEGEK 000 0'0 0,c

78
EGYENLEGEK

Össznsnľ 0'0 0'0 0,c



JĺÓzsefvárosi Ruszin 20|7. évi felhasználási ĺĺtemteľve ezeľ foľintban



Kieme|t e|öirányzat
mepnevezése

lbb l:felhalmozási céIli
[łilcsłin nuiifása
ebb(ll :felhďmozási célti
kłi| csŕin tťirlesztése

ebból: felhďmozási célíl
támogatások
államháztartáson beltilre

cľedeti
elóiránvzat

ebból: felhďmozási célťl

támogatások
állaÍnháztaf táson kíviilre

:bból: felhďmozasi
:é'1tarte|ék

I.h

0-0

FELTIALMOZASI
KIADÁsoK
ossT.F,SEN

0. 0

t((,L.l'sľ;Gvľj rľjsr
KIADÁsoK
ŕrssznsnľ

II.h

0.0

0.0

0.0

BEVETELEK

III. h

MUKODI]St
BE.vÉ,TELEK

0.0

0.0

0.0

Miiki'dési céIti

támogatások
államháztartáson belti|ĺól

0.0

0.

rv.h

0.0

0

ebbÓl kÔzpontl
kiiltségvetés mrik dési
támosatás

0.0

0.0

0.0

0.0

v.h,

0,0

0.

obböl: telepiilési tink.
míikiidési támosatás

0

0.

0.0

0.0

0.

0

ebból telepiilési Önk.

célhoz ktitÖtt miĺk dési
támnoaÍás

0,0

0-0

0

0.0

VI.h l

0.0

0.

5r.0

0

ebbŐl: elvonások és

befizetések

0.0

0.0

0,0

0.0

0-0

0.0

VII.h

0,0

0.0

0.0

51.0

0.0

0.

0.

39r,0

0.

0-0

0

0

0

0-0

VIII.hő

234,0

0,0

0.

0.0

51.0

0

0.0

0.0

0.

196,0

0-0

0.0

0

0.0

0.0

Ix.hő'

0.0

0.0

0-0

51.0

0,0

0-0

0.0

0.0

0.0

0,0
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Kieme|t elöirányzat
meqnevezése

ebból: mfü dési célti
visszatérítendó
támogatásot kÖlcsÖnĺik
visszatéľtilése
állaĺnhĺáataľtáson beliilĺól

eredeti
e|iíirÁnvz,cł

ebból : miikt'dési célti
visszatéĺítendĺi
támogatásot kĺilcs niik
igénybevétele
államháztartáson beltilĺól

I.h ,

KÖzhatďmi bevételek

MilkÖdési bevételek

Mtĺk dési cél átvett
nénzeszktiz,

II.h

lvlUKOt ttst
BEvÉTELEK
ŕ|ssz,nsn,ľ
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FELHÁ'LMozAs'
FELÚJÍTÁsI
RRVÉ.TF',I,T.'I<
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államháztaľtáson beliilľ l

0,0

IV.h
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ebból: helyi
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állami támogatások
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Kieme|t e|óiľányzat
meqnevezése

ebb l: felhalÍnozási céhi
visszatérítendó
támogatások, k lcscintik
igénybevétele
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ebból:felhďmozási célťl
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Ruszin ezer forintban

JOGCIM

ONKORMAI\TYZATI FELADATOK

2015. EVr
TEľ\rY

201ó. EvI
vÁRHÁT
o ľÉlw

f017.ń,v|
TERV

KIADAS

nnŰlxtnÉsl KIADÁSoK

Személyi iuttatás 56',7 514 15{

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozz,ájáru|ási adó 100 208 88

Dolosi kiadások 910 572 38',7

Ellátottak pénzbeli 
i uttatása c

Egyéb mĺikiidési célú kiadás c

:bből: elvonások és befizetések 0 143 c

:bből: mĺĺködési célú kölcsönök
rvúitása 0

:bből: mĺiködési célú kölcsönök

'örlesztése 0

:bből miiködési célú támosatások
,||anhá^aÍtáson belülľe 0

:bből működési célú tamogatások
í||arnháztartásonkíviilĺe

100 100 0

lbből : mĺiködési cél és általános
.arta|ék

0

nĺŰĺrÖoÉsl KIADÁSoK
ossznsnľ: 1 671 I 537 625

ľĺuxooÉsl BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

á||ąmh áztartáson b elülĺő l

:bből: helyi önkormányzatok általános
nűködéséhez és ágazati feladataihoz
<apcsolóđó állami támogatások

I 183 1 112 391

:bből: elvonások és befizetések

:bből: mĺĺköđési célú visszatérítendó
:ĺímogatások, kölcsönök visszatériilése
íIlarnhaztaĺt.ásonbelülľől

ębből: mfüödési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele
á||aÍ\háztaÍtásonbelülľől



JoGcÍM
oNKoRľIÁNYZATI FELADAToK

2015. ÉvI
TÉNY

2016. EVI
vÁRHAT
ĺi ľŕ,,rw

2017.ú:v7
TERV

:bből: míĺköđési célú támogatások
r evételei ái|anhäztartáson bęlĺilről

484 441 234

Köäatalmi bevételek

Működési bevételek 18 22

Működési célú átvett pélueszköz

nĺurouÉsl BEVÉTELEK
Összpsnľ

I 68s I 575 625

MUKODESI EGYENLEG
8 38 0

FINANSZÍRoZÁSI n,lŰxooÉsr
KIÁDÁSoK

0 0 0

IrĺĺnyÍtó szervi támogatásként
ťolyósított támogatás kiutalása és

ä||amhźúartáson be lüli me gelőlegezé s

FINANszÍRoZÁsI nĺÚxoonsr
BEvÉTELEK

762 582 0

trányító szervi támogatásként
Folyó sított támo gatás fizetési szám|án

történő jóváÍrása és államh ártaľI'áson

belüli megelőlegezés

Szabad pénznaľadvány igénybevétele
762 582

Feladattal terhelt pénzĺraradvĺĺny
igénybevétele

ľĺťĺrooÉsl FINA|[sZÍRozÁsI
EGYENLEG

762 582 0

nĺÚronÉsl EGYENLEGEK
osszpsBľ

770 620 0

FELHALMoZÁSI KIADÁSoK

Beruháziísok 188

Felúiítások

Eryéb felhalmozási kiadások



JoGCÍM

oľxomĺÁľwZATI FELADAToK

zors. Évr
ľÉľw

2016. EVI
vÁnrĺ,ą.ľ
ó ľń'ruv

zoll.ű:vl
TERV

ebből:felhalmozási célú kölcsön
nyújtása

ebből:fęlhalmozási célú kölcsön
törlesztése

ebből: felhalmozási célú tamogatások
á||anháztartźlsonbelĺilľe

ebből: felhalmozási célú támogatások
źilanhtntartáson kívü lĺe

lbből : felhalmozási céltaľtalék

FELHALMoZÁSI KIADÁsox
ossznsnľ

188 0 0

FELHALMOZASI BEVETELEK

Felhalmozási célú támogatások
í||alĺrhćLztartásonbelĺilľől

:bből: helyi önkormányzatok általános
nűködéséhez és ágazati fe|adatalhoz
rapcsolódó állami támogatások

:bből: felhalmozási célti
ľisszatérítendő tĺĺmogatások,
rölcsönök visszatériilése
íl|alnház.artásonbeliilľől

:bből: fęlhalmozási célú
ĺisszatérítendő támogatások,
ĺölcsönök igénybevétele
í||anháztaÍtáson belülről

gbből:felhalmozási célú támogatĺísok
a|IanháztartÁsonbelü]ről

Ingatlanok értékesítése

Eryéb tár gy i eszközök értékesítése

Részesedések éľtékesítése és

megsziĺntetéséhez kapcsolóđó
bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



JoGCÍM

oNronľrÁľyzl.Tl FELADAToK

zors. Évr
rÉlw

2016. EVI
vÁnrrłľ
o ľÉľy

zoll.ú:vl
TERV

ebből: felhalĺnozási célti
visszatérítendő tĺĺmogatások,
kölcsönök vissztérülése
ä||anhátr atáson kívĺilľől

ebből: egyéb felhalmozási célú átvett
péĺlz;eszközök

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK
osszľsľIĺ 0 0 0

FELHALMoZÁSI EGYENLEG
-186 0 0

FINANsZÍRoZÁsI
FELHALMoZÁSI KIADÁsor

0 0 0

trányító szervi tĺĺmogatásként

r.olyósított támogatás kiutalása

Hosszulej áratu hitelek, váltó
törlesztése

FINAl[szÍRozÁsI
F'ELHALMoZÁSI BEVITTELEK

0 0 0

IĺányÍtó szervi támogatiĺsként

folyósított támogatás fizetési számlán
történő jóváírása

S zabad p énzrnaradvány igényb evétele

Feladattal teľhelt pén.anaradviány

igénybevétele

Hosszulei áratu hitel felvétele c 0 0

FELHALMOZASI
FINA}[szÍRozÁSI
EGYENLEGEK 0 0 0

t.ELHALMozÁsI EGYEIYLEGEK
ossznsnľ -188 0 0

MIND ossznsnľ KIADÁSoK
1 8ó5 1 537 625

MIND ossznsnľ BEVÉTELEK
2 447 f 151 625


