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Iegyzőkönyv

amely készült a Budapest Józsęfvĺárosi Roma onkormán yzat Képviselo-testtiletének 2OI7.január 31. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel a ľ.,dapesiVIII. kerĹilet Vajdahunyad u. 14.szám alatt ta|á|hatő Józsefuárosi Roma onkormányzat szétúlelyén -"gtaĺott 2. rendestiléséről.

Levezető elnök:

Jelenlévő tagok:

Benga-olah Tibor elnök

mellékelt jelenléti ív szerint

Benga-oláh Tiboľ
Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a jelenlévő 4 nemzetiségionkoľmanyzati képvis e|o számáľa tekintette.ĺ u Ĺep,,i'elá-testülei határozatképes' valamintjegyzókonyv-hitelesítő személyének Kathy-Hoľvah Lajos szeméIyét javasolja, egybenmegkérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e ajelcĺlěst.

Kathy.Hoľváth Lajos
Elfogadja a jelĺilést.

Benga-o|áh Tiboľ
Szavazásrateszi fel Kathy-Hoľváth Lajos j egyzőkonyv-hitelesítővé történő megváIasztását.

A Képvíselő -testül et az atábbij avaslatról đönt :

A JózsetVaľosi Roma onkoľmányzat Képviselő-testülete 
.úgy dĺint, hogy jegyzőkönyv

hitelesítőnek Kathy-Horváth Lajos nemzetiségi ĺinkormán yzatiképviselőt választja meg.

A Józsefváľosi Roma onkoľmányza@
hitelesítőnek Kathy-Ho ľváth Laj os nemzetiségi iinkoľmá ny zati

MegúIlapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodús mellett
e lfo g adta a h atttr o zato t.

Benga-oláh Tiboľ
Tekintettel arľa, hogy kéľdés, hozzásző|ás nincs, szavazásra bocsájtja a napirendi pontokmegtfugyalását.

diint, hogy jegyzőktinyv
képviselőt váIasztja meg.

1.

)

3.

4.

E gyüttműködési megállapodás felülvizs gálata
Eloteť esztő : B enga- oiáh Tibor (íľásbeli elleľj esztés)
Az Embeľi Eľőforľások Minisztériuma álta| nyr,ijtott 201'7. évi működésiktizponti kiitts égvetési támo gatás tudomásul vétlle
Előteľj esztő : Benga-oláh Tibór (írásbeli elterj esztés)
A telepüIési iinkorm ányzat által nyrĺjt ott 2017. évi támogatás tudomásulvétele
Előtd esztő : Benga-oláh Tibor (írásbeli elterj esztés)A települési iinkoľm ányzat á|ta| a Jĺízslfváľo.i Ro-u onkoľmányzatTé,ľzenei p-ľogľamj ára nyújtot t 2017 . évi támogatĺs tuáomásul vételeElőteľj esztő : Berrga-oláh Tibor (íľásbeli elte4 esziés)
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6.

Va gyo n ny ilatkozat.tételi kti telezetts é g
Eloteľj esztő : B enga-o lĺĺh Tiboľ (írásbeň elteľj esztés)
A Józsefváľosi Roma. onkormán y zat 20]^7 . évi kłiltségvetési j avaslata
Előteľj esztő : Benga-oláh Tiboľ (íľásbeli elterjesztés

rmánvzat tĺiA Józsefvĺíľosi Roma o,,ľo"'*ĺnv'ot
pontjait az a|ábbiak szeľint fogadja el:

1. Együttműktidési megáIlapodás felülvizsgáIata
Előteľj esztő : B enga- o l rĺh ľiboľ (írásbeli elierj esztés)2. Az Emberi Eľőfoľrások Minisztérĺuma által nyújtott2017.évi műkiidésikiizponti költségvetési támogatás tudomásul vétele
El őteľj esztő : B enga-olríh Tibór (írásbeli elterj esztés)

3. A telepüIési iinkoľmányzat által nyújtott-2017. évi támogatás tudomásulvétele
Előtdesztő: Benga-oláh Tiboľ (íľásbeli elterjesztés)

4. A települési önkormányzat állrta| a Józsefvárosi Roma onkoľmányzatTéľzenei pľogľamjára nyrĺjtott 2017, évi támogatás tudomásul vételeElőteľj esztő : Benga-o'ah Tiboľ (írásbeli e1te4 eszřés)5. Vagyonny i|atkozat-tételi ktitelezettség
Előterj esztő : Benga-olah Tibor (íľásbeň e'terjesztés)

6. A Józsefvárosi Roma onkoľmán yzat 2017. évi kóttségvetési javas|ata
Előteľjesztő: Benga-olah Tibor (írásbeli elterjesztés) 
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hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a

1. Napiľendi pont
Együttműködési megá|lapodás felülvizsgálata
Előteť esztő : B enga- oláh Tibor (írásbel i eřőterj esztés )

Benga-oláh Tiboľ
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot az írásbelielőterjesztés alapján.

A Józsefváľosĺ Roma Onko rmán yzat KépvÍselő.testülete rĺgy dönt, hogy1. elfogadja a határozat meliokletét képez(i, a Budapest F.őváľos yIII. kerületJózsefváľosi Onkoľmányzattal megkötendő, fe|üIvizsgált egyĺittműködési
megá|lapodást.

2. felkéri az elntiköt az egylittműktidésĺ megállapodás aláíľására.

Felelős: elniik
Hatáľidő: 201-7.januáľ 31.

Képviselő-testülete rendes üIésének napĺľendi

:i;:

Megállapítja, hogy a jetenlévő 4 képviselő 4 ígen 0 nem szavazat 0 tartózkodds mellette lfogadta a h attűrozatot.



2. Napirendi pont
Az Embeľi Erőfoľrások Minĺsztéľiuma által nyújtott 20|7. évÍ műktidésĺ kiizponti
ktiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Eloteťeszto: Benga-oláh Tibor (írásbeli előterjesztés)

Benga.Oláh Tiboľ
Szav azásra teszi fel a napirendi pontot az írásbe\i előteľj esztés alapj án.

7/2017. (I.31.) Józsefváľosi Roma onkormánvzat Képvĺselő.testületének hatáľozata:

A Józsefváľosi Roma Onkoľmán y zat Képviselő-testülete rł gy diĺnt, hogy
1. tudomásul veszĺ az Embeľi Erőforľások Mĺnisztéľĺuma által nyújtott 20|7. évi
műkiidési áIlami támogatás bľuttó 782.000.,. Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezeľ
foľĺnt) iisszegét,
2. felkéri az elntiköt, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2017. évi ktiltségvetés
tervezésénél vegye figyelembe

Felelős: elnök
Határidőz 1. pont esetében: 2017.január 31.

2. pont esetében: a2017. évi kiiltségvetés elfogadása

Megdllapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem Szavazűt 0 tartózkoďtts mellett
e lfo gadta a h atúro zatot.

3. Napiľendi pont
A telepü|ésÍ tinkormányzat által nyújtott20|7. évi támogatás tudomásul vétele
Előteľj esztő : Benga-oláh Tibor (íľásbeli előteľj esztés)

Benga-oláh Tibor
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az irásbe\i előterjesztés alapjan.

A Józsefváľosi Roma Onkoľmán yzat Répviselő.testůilete úgy diint, hogy
1. tudomásul veszi a települési tinkoľmányzat által nyrÍjtott 2017. évĺ támogatás

(bľuttó 5.369.000'. Ft, azaz iitmilliĺí'-háromszázhafvankilencezeľ foľint) tisszegét,
2. fe|kéľi az elnökiit, hogy az 1. pontban foglaltakat a 201-7. évi költsĘvetés

teruezésénél vegye figyelembe,
3. felkérĺ az elnökiit az 1. pont szeľinti támogatási szeľződés a|áírására.

Felelős: e|nök
Hatáľidő: 1. pont esetében: 2017.januáľ 31.

2. pont esetében: a 2017. évi kłiltségvetés elfogadása
3. pont esetében: 2017. január 31.

Megúllapí'tja, hogy a jelenlévő 4 képvísető 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodds mellett
elJb gadta a h atórozatot.



4. Napiľendi pont
A települési łinkoľmányzat á|tal' a Jĺózsefuáľosi Roma Onkoľmányzat Tézeneĺ
pľogramjára nyújtott 2017. évi támogatás tudomásu| vétele
Eloteť esztő : Benga.oláh Tibor (íľásbeli előteľj esztés)

Benga-Oláh Tiboľ
Szavazásta teszi fel a napiľendi pontot az írásbehi előterjesztés alapjan.

A Jĺizsefváľosi Rom a tnkoľmán y zat Képviselő-testülete ú gy dłint, hogy1. tudomásul veszi a telepiilési önkoľmányzat á|ta| a Józsefváľosi Roma
-Onkoľmányzat Téľzenei progľamjára oyĺjtott 20|7. évi támogatás (bľuttó
8.000.000'- Ft, azaz nyolcmillió forint) tisszegét'

2. felkéri az elnökiit, hogy az |. pontban foglaltakat a 2017. évi köItségvetés
tervezésénél vegye figyelembe,

3. felkéľi az elniiktit az 1. pont szerinti támogatási szeľződés a|álírására.

Felelős: elntik
Határidő: 1. pont esetében: 2017.januáľ 31.

2. pont esetében: a2017. évi költségvetés elfogadása
3. pont esetében: 2017.januáľ 31.

Megdilĺtpítja' hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett
e lfo gadta a h atdrozatot.

5. Napiľendi pont
Vagyonnyi|atkozat-tételi ktite|e zettség
E1őteľj esztő : Benga-oláh Tibor (írásbeli előterj esztés)

Benga-Oláh Tiboľ
Szavazásta teszi fel a napiľendi pontot az írásbe|i előterjesztés alapjan.

A Józsefváľosi Roma onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy minden ľoma
nemzetiségĺ képviselő, valamint a vele egy háztartásban étő házastáľsa, élettáľsa ésgyeľmeke eleget tett vagyonnyilatkozat.tételi kötelezettségének, mely nyilatkozatok
őrzésérő| - a Szervezeti és Működési Szabá|yzatában fogtaltak szeľini - Benga-oláh
Tiboľ e|niik és Németh ottó elnök-helyettes goĹdoskodnak.

Felelős: elnök
Hatáľidő: 2017.januáľ 3t.

M1gdllapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 ígen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett
e lfo gadta a hatdrozatot.

6. Napiľendi pont
A Jőzsefválrosi Roma Onkoľmányzat2017. évi költségvetési javaslata



Eloteť eszto : Benga-oláh Tibor (írásbeli előteľj esztés)

Benga-oláh Tiboľ
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azirásbe|i előteľjesztés alapjan.

A Józsefváľosi Roma onkoľmányzatűgy diint, hogy

1.l a) 20|7. évi kiiltségvetési bevételi és kiadási e|őirányzatát 14.151,0 e Ft.ban fogadja el.
b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton beliil a műkłidési bevétel e|őirányzata lł.isl,o

e Ft, a működési kiadás e|őirányzata 14.15|',0 e Ft, melyet kiemelt e|őirányzatonként az
1. számú mellék|et tarta|maz.

2.ĺ a) a képviselő-testĺilet a ktiltségvetés mĺidosításának
felhata|mazza az elniiktit a jóváhagyott előiľányzatok, kiemelt

hatáskörét fenntartja,
e|őirányzatok, ľovatok

kiiztitti átcsopo rtosítás j ĺíváh agy ásár a.
b) az elntik átcsopoľtosítási hatásköľe a működési.
nyújtásáľa nem teľjed ki.

felhalmozási célú támogatások

c) az elniik a saját hatáskiiľben jóváhagyott e|őirányzatok átcsoportosításáľól
negyedévente, de legkésőbb 2017. december 31-ig a ktiltségvetés e|őirányzaÚaĺnak
átv ezetés ével e gyid ej íĺle g beszámol a képvis elő.tes tĺiletnek.

3./ a pénzkeze|ésĹéľtékkezelési szabáůyzatban foglaltak betartásával a kiadások
készpénzben töľténő teljesítésének eseteit az a|ź.},biakban határozza megz

a) készlet és tárgyi eszköz beszeľzése,
b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások,
c) kĺsłissze gti szolgáůtatási kiadások,
d) utólagos elszámolásľa felvett előlegek, e|látmányok
e) nem ľendszeľes és külső személyĺ juttatások.

4.l fe|hata|mazza az Elniikiit a jogszabályi hatáľidő betaľtásával az elemi ktiltségvetés
elkészítésére a határozatban meghatáľozott ktiltségvetés kĺemelt e|őirányzatainak és
fisszegének megtartása mellett.

5./ a határozat elfogadásával egyĺdejíĺleg a 20t7. évĺ átmeneti gazdál|kodásrĺĎl szóló
határ ozat hatá|y át v eszti.

6.l a 2016. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaľadvány felhasználásának
jőváhagyásáig a 2017. évi eľedeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány
terhére kötelezettségvállalásľól a képviselő-testiilet dtint.

7.l tudomásul veszi nz Onkoľmányzatot éľintően a Józsefvárosĺ onkormánvzat
250|2016.(XII.01.) számú határozatával elfogadott201-7. évi ellenőľzési tervét.

Felelős: Elnłik
Határidő: folyamatos, 5. pont: 20|7.januáľ 31.,6. pont2017. ápľilis 30.,7. pont: 2017.
január 31.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Be|ső Ellenőľzési
Iľoda



Megdllapí,tja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodds mellett
e lfogadta a h atdrozatot.

Benga-Oláh Tibor
Megköszöni a jelenlevők munkáját, és aZ ülést 11 őta 30 peľckor bezá1a.

Budapest, 20|7 .január 3 1.
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MEGHIVO

a J őzsęfytnosi Roma onkoľmĺányzat Képviselő-testiilete

20111 . január 31. napjĺín (kedd) l0.00 órai kezdettel taľtandó

2. rendes képviselő-testĹileti iilésére

Helyszín:

(Buđapest VIII. keriilet Vajdahunyad u. 14')

Javasolt napirendi pontok:

1. Egyĺittműkiidési megállapodás feltilvizsgálata
Előterj esztő : Benga-olah Tibor (írásbeli elterjesztés)

2. Az Embeľi Eľőforľások Mĺnisztéľiuma áttal nyújtott2017. évĺ műktidési
kiizponti kłiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteľj esztő : Benga-olah Tiboľ (íľásbeli elteľj esztés)

3. A települési iinkoľmányzat által nyújtott 2017. évi támogatás tudomásul
vétele
Előteľj esztő : Benga-olah Tiboľ (íľásbeli elteľj esztés)

4. A települési önkoľmányzat áůta| a Józsefvárosi Roma Onkoľmányzat
Téľzenei progľamjáľa nyújtott2017. évi támogatás tudomásul vétele
Előterj esztő : Benga-olah Tiboľ (írásbeli elteľj esztés)

5. Vagyonnyilatkozat.tételi ktitelezettség
Előterj esztő : Benga-oláh Tiboľ (írásbeli elteľj esztés)

6. A Jĺízsefvárosi Roma Onkormányzat2017. évi költségvetési javaslata
Előterj esztő : Benga-oláh Tibor (írásbeti elteľj esztés)

Budapest, 2017 . januźlt 20.

Benga-Olah Tibor
elnök sk.



JELENLÉľr Ív
.ł. ĺozsnľvÁnosl RoMA oľronirĺÁľyza.ľ

2ot7 . hő, " .łfltk,,4iú,. . . . . napj án. . .Q.í'. ..
megtartoÍt képvĺselő testĺileti ůilésľől

Csikĺós Éva képviselő... .ĹLs\.....{:.
Kathy Hoľváth Lajos képviselő ,.%ď/ĺt &,

/'

Meghívottak:



Irásbeli előteľjesztés
a J őzsefv árosi Roma onkoľmányzat

2017 , janufu 31 . napján 10:00 órakor megtaľtott
2. rendes képviselő-testĹileti tilésére

1. napiľendi pont
Cím : E gyüttműkiidés m egállapodás feliilvizsgálata
Előteľjesztő: Benga-Oláh Tiboľ elniik

Tisztelt Képviselő.testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nektv. 80. $ (2) bekezdése éĺtelmében a
helyi önkormányzatnak és a nemzetiségi önkoľmányzatoknak minden év januĺĺr 31. napjáig
felül kell vizsgálniuk a kĺjztük létrejött együttmúködési megállapodást. A Józsefuaľosi Roma
onkormanyzat e torvényi kötelezettségének eleget téve felülvizsgá|ta az egyuttmtiködési
megállapodást. Javasolom a csatolt egyiittműködési megállapodás elfogadását.

Fentiekĺe tekintettel kérem a hatátozati i avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Roma Onkormányzat Képviselő.testĺilete úgy dtint, hogy
1. elfogadja a határozat mellélĺIetét képező, a Budapest Főváros VIII. keľiilet

Józsefvárosĺ onkormányzatta| megktitendő, feltilvĺzsgált egyiittmíĺkiidésĺ
megállapodást.

2. felkéľi az elniiköt az egyiittmiĺkiidési megállapodás aláíľásáľa.

Felelős: elniik
Határidő: 2017.januáľ 31.

Budapest, 2017 . januźn 20.

ElorenĺeszTo: BENGA-oLÁH TIBoR ELNoK JózsppvÁnosl RoMA

LpÍnľł: DR. VARGA-KovÁcs AoRlEl..lľ JoGr ELóADó t rLEIKIA: DR. VARUA-I\.UVACS .ć\DRIENN JUG| ELOAUU 
l, 

\

PÉNzÜcyI FEDEZETET IG.ÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS', lł,l
^E'vJocl roNľRol-l-:

oNroRľ,ĺÁNYZAT
'\\ ::r i' - u:



Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Jĺízsefváľosi
o n ko rm á ny zat (a továbbiakban: helyi önko rmány zat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszám: l57357|5-2-42
tilrzsszám: 735715
statisztikai szźtm: I57357 15-84I1-32I-0I
bankszám|aszám: 10403387 -00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosi Roma ĺĎnkormá nyzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszźtm:

töľzsszám:
statisztikai szám..

bankszámlaszttm
képviseli:

1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.

1 5s08308- I -42
508308
1 5508308-84tt-37 t-01
10403387'00028603 -0000000 I

Benga-oláh Tibor elnök

között (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nęmzetiségek jogairól szóló 20It. évi
CLXXX. ttirvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel az á,llamháztaľtásról szóló 20|I. évi CXCV' törvény (a
továbbiakban: Áht.;, az á||amháztartásrő| sző|ő törvény végrehajtźlsáról szóló 368/20||.
(XII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Ávr.), a kciltségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérő| sző|ő 37O/2OII. (Xil. 3t.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bkľ.), a Magyatország helyi önkoľmányzatairol szőIő 20I|. éví
CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Mĺitv.) vonatkozó ľendelkezéseiľę. az a|u|írott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi <ĺnkoľmányzat je|enegyüttműkĺidési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi ĺinkormźnyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormányzati
műkĺidés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfütidéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásĺíľól, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kĺĺtelezettségek teljesítését és a kcizösen megfogalmazott nemzetiségi kĺizĹigyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok ľész\etes szabályait
hatérozzélkmeg.
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2. A targyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellętt _ önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi ĺinkormanyzatta| töľténő
előzetes egyeztetést kövętően az adott évi kĺiltségvetési renđeletében műkĺidési
hozzájaru|ásként pénzĹigyi támogatást biztosíthat, amelyről tĺĺmogatottat elszĺmolási, míg
tĺĺmogatót ellenőrzési kcitelezettség terheli. A helyi önkormány7at źl|tal- a nenrzetiségi
tinkoľmányzat részére mfüödési hozzájaru|ásként nffitható tamogatási cisszegr8l
tiĺmogatási szerződést kell kötni. A tĺĺmogatás felhasználása soľán a nemzetiségi
önkormrínyzat a költséghatékonyság és kiiltségtakarékosság elve szeńnt köteles eljárni.

A helyi ĺinkormĺĺnyzat źita| nyújtott működési hozzäjarulás tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi kĺĺzÍigyeinek ellátása céljából támogatást
adhat külső szeľvezeteknek, intézményeknek azza|, ho gy

a. ebben az esętben is a józsefuárosi roma nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a
támogatott külső szerv á|ta| végzett tevékenység eľedményeiből,

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot teľheli. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kötelęs a külső szęw részéľől benyújtott - a továbbadott
tĺĺmogatás fe|haszná|ásáról szóló _ elszĺĺmolási dokumentźrciőt, valamint a támogatási
cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a benffitast kĺivető leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a tsudapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺíľosi Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzugyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: pénztigyi feladatokat ellátó szervezęti egység) részére átadni.

A helyi cinkoľmányzat á|tal nyujtott mfüödési hozzájźru|ás tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat elnĺike köteles taryyévet kcivető január 3l' napjáig
írásban beszámolni a működési támogatás felhasználásáľól. A Hivatal a pénzĹigyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keľeszttil kdteles a míĺkĺjdési tlímogatás
felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valamint
j ogosult az e|szźlmolrĺs kiegészítését kérni.

A helyi onkormányzat a nemzetiségi onkormányzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak el|átásźú szolgáló rendezvények megtartásźń _ kĺiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elkülönített forľásból
pźi5łáztatás útján vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szęrződés kĺjtése mellett
támogathatj a, amelyről a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkoľmiĺnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozásí, adatszo|gálltatási és beszámolási feladatai
ellátĺásáról _ az ę|nok közremiĺkĺĺdésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabáiyozźsokban, és utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

3.

4.

5.

6.

7. A nemzetiségi ĺlnkormźnyzat gazdá|kodźĺs rendjét szabźiyoző belső szabźiyzataiban_ a
szĺĺmviteli jogszabá|yok és az A,r., valamint a Bkľ. vonatkoz,ő ľendelkezései szeľinti



1.

2.

szabźůyzatokban - rendezi,amelyeket a jegyző és anemzetiségi önkorményzatelnĺike hagy
jővá.

8. A támogatások felhasználásával kapcsolatban a Hivatal bármikoľ jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségĺ önkoľmányzat miĺkłidésének személyi és tárgyifeltételeĺ,
míĺködéssel kapcsolatos végľehaj tásĺ feladatok ellátása

Felek rcĺgzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi ĺinkormźnyzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszkĺizĺikkel felszerelt
helyiségek ingyenes haszná|atát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka
során felmerĹilt működési kĺiltségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzętiségi önkormányzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|attal, a helyiség infrastruktirájźtva| kapcsolatban felmeriilő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntartási kĺiltségeit a helyi ĺinkormányzat -
a Hivatal költségvetésének terhére - viseli, amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg víz, futés díja, valamint a viz-és csatornadij, a kĺiztis
költség, továbbá aszemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat miĺk<jdéséhez szükséges eszktizök kaľbantartási díja,
az intemet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati iigyekkel foglalkozó iigyintézők á|ta| igénybevett telefon
szol'gźitatétsának díja, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testĹĺleti tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atábó| eredő kĺiltségeit.

3. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat működéséhez szükséges ingytnes helyiséghasználatot a helyi
ci'nkormányzat aBudapest VIII' keríilet' Vajdahunyad u. 14. szám (hĺsz:35590/O/N|) atatt
ta|álhatő, cisszesen |25,5 rnz alapterületű, ebből l0,80 m2 alapterÍiletii o|toz(j, a 16,70 m2
alapterületÍĺ mellékhelyiség és a 98 m2 alapteľületű iľodai heĺyiség átadásával biztosítja.
Az ingatlan aktln|izáit forgalmi értékbecslése a|apján az ingatlan forgalmi
értéke. ........,-Ft.

4. A helyi ĺinkormĺĺnyzat ingyenes használatba adja továbbá a nemzetiségi önkormźnyz.at
működéséhez szfüséges Budapest VIII. kertilet, Vajdahunyad u. 14. szálm (hľsz:
3559010lN2) a|attta|á|hatő összesen 292,6 m2 a|apteruletű _ ebből 8,2 m2 o|toz(5,25,2 m2
mellékhelyiség, 15,4 m2 raktźn és 243,8 m2 bemutató és előadó tér _ helyiséget. Az
ingatlan ahua|iza|t forgalmi értékbecslése a|apjan az ingatlan forgalmi
értéke. ...-Ft.
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A nemzetiségi ĺĺnkoľmźnyzat ingyenes használatźlba adott helyiségen 2oI4, évben végzett.
felújítás során beépítésre keľült gázberendezési targyak (gázkonvektoľok) a helyi
önkormány zat kizar ő|ago s fu laj donát képezik.

A helyi önkormányzat a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal dísztermét a nęmzetiségi
önkonrrĺĺrryzat nagyobb szabasú rerttlezvény ęihez amennyiben ez a Józsefuiĺrosi
Polgĺíľmesteri Hivatal, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb feladatait nem akadá|yozza _
ideiglenesen, ingyenesen ľendelkezéste bocsáda azza|, hogy az erľe iľányuló kérelmet
legalább egy héttel a kéľt időpont előtt el kell juttatni a Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivatal
jegyzőjéhez.

5. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi tinkormányzat részére átadott tárgyi és
technikai eszkijzök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi ĺĺnkormányzat a lista szerinti eszkĺizöket és helyiségeket kizárő|ag
alapfeladatának ellátásźthoz szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszerĹĺ gazdá|kodás szabályai szerint, a jő gazda gondosságáva| köteles kezelni, a
használat jogát a helyi önkoľmányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok haszná|atijogát másra nem ruhźuhatja át. A helyi cinkormĺĺnýzat ahasznáIatba
adott bármely ingóságot - a list'ĺĺn történő átvezetés mellett - bráľmikor indoklás nélkĹil
visszaveheti' visszavonhatja, módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlĺĺsa során nem
v eszé|y eztethet i a nemzeti sé g i ö nko rmán y zat fe|adatel látás át.

A nemzetiségi ĺinkormányzat az ingyeneś helyiséghaszná|atjogát másľa nem ruhźvjrratja źt.
Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen, a nemzetiségi önkormányzat éúta|hasznźit
egyéb helyiségen felújítást, átalakítást, bármi|yen vát|toztatást ęszközĺilni csak tulajdonosi
döntéssel lehet.

Felek rogzítik, hogy az ingyenesen haszná|atba adott iľodahelyiséget magáncélú
hasznźlatra igénybe venni a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltéľ, úgy köteles a helyi
önkormányzat irásbe|i felszólítására a magáncéluhaszná|atot haladéktalanul megsziintetni,
valamint e magźtncélri használatból eredő költségeket a helyi ĺinkormányzat részére
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
használatba adott irodahelyiséget rendeltetésszenĺ haszná|attől eltérőn veszi igénybe, úgy a
helyi tinkormźnyzat által <inként vállalt feladatként a nemzetiségi önkoľmźnyzatokrészére
nyújtottnemzetiségiönkoľmrínyzatitátmogatásirendszerbolklzárhatő.

6. A helyi ĺinkormányzat vá'l|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ęllátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső etlátási feladatokat ellátó szervezeti egység)
vezetiĺje felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzät
feladatellátása során jelentkező szĹikséges méľtékig - a Hivatal á|ta|a bizosított
elhasználódott, leselejtezetl eszk<izök cseréjét, karbantartźtsát, továbbá, a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek ľendelkezésľe bocsátását biztosítia.



7. A nemzetiségi ĺinkormányzat rendelkezésérę bocsátott eszközĺik számviteli
nyilvántartásáért a Hivatal pénziigyi feladatokat etlátó szervezeti egység vezetője, míg
leltár szerinti hiánýalan áL|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

8. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programjainak megvalósításáItoz a helyi önkormányzat valamennyi kĺiltségvetési
szervének, gazdasági tarsaságainak közľeműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez
az érintett szerveknek többletköltséggel nem jár.

9. A nemzetiségi ĺinkormányzat postaköltségét a helyi önkormányzat _ a Hivatal
költségvetésének terhére - visęli.

10. A helyi önkormányzat_ a FIivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer
használ atának biao sítását, továbbá szüksé g esetén to ľmács a|ka|mazźsźú.

11. A helyi onkormányzat a jelen megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi önkormĺĺnyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal műkcidtetése k<ĺltségvetési címen, továbbá az
onkormanyzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi ĺinkoľmányzatok
épületeinek takarítása címen.

l2.Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat műkcidéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztiil a szervezési és
iigyviteli, törvényességi, pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezęti egységei |átják e|.

13. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testületi iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az u|éseken, az

ülések j egyzőkönyv ezése'
b. a nemzetiségi ĺĺnkormtnyzat elnĺikének, vagy taĄának informácíői a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Flivatal tĺirvényességi és pénzĹigyi feladatait e||átő szervezeti
egységei részére,

d. a kormányhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítás a a jegyző és a
nemzetiségi önkormány zat elnöke felé,

e. a testiileti és tisztségviselői dĺjntéshozata|hoz kapcsotódó (pi. jegyzőkönyvek)
nyilvántartási, sokszoro sítás i és po stĺĺzási fel adatok ellátź.sa,

f. a nemzetiségi önkoľmányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellźttása,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek
el számo l ásokban r észv éte|),

kérelmének elkészítése.



h. a nemzetiségi önkormányzat elnĺjkének fe|hata|mazása a|apjźn a Nemzeti
Jogszabá|ýőr Torvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus
rendszeľ hasznźiata.

14. Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi ĺĺnkormányzat ülésein - beleértve azártülést is - a
jegyző vagy a jegyzóveI azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
iinkormányzat megbízlĺsából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľm źnyiat
testületi ülésein, és jelzi, amennyiben ttĺrvényséľtést észle|.

III. A nemzetĺségĺ iinkoľmányzat kölÚségvetésével, gazdáikodátsával kapcsolatos feladatok
el|átása

1. A nemzetiségi tinkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcso|atos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége látja e| ai a|ábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazđá|kodásľól szóló határozat, a kĺiltségvetés teľvezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetési előirányzatok nyilvántartása, az éves

gazdá|kođás és döntések során amennyiben szrikséges a nemzetiségi ĺĺnkormányzat
f,rgyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

c) a nemzetiségi tinkormányzat 
'kĺĺltségvetését 

megalkotó határozatban foglaltak
szerint a kĺĺltségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-péľzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a
nyilvántartásba vétele, a kcitelezettségvállalás és a tényleges
eltérés esetén annak jelzése,
a kif,lzetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi pénzforgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítése
a jogszabályban megadott határidő betaľtásával, a Magyat Államkinc stárhoz
történő benyúj tásával kapcso latos feladatok ellátása,

h) a zétrszámadás számszaki elkészítése a szciveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

i) banki és törzsadattári ugyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szer ző dés mó do s ítás a, v á|to zás ok b ej e l enté s e),

j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítese, ÁÉa k<jrbe való bejelentés,
k) támogatásonként (központi kĺiltségvetésből, települési önkormányzattő|,

páIyázatokből) a bevételek és azok terhére hozott döntések' valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési dtintések meghozata|élban, támogatások
elszámolásában,

l) támogatások felhasználásának pénzügyi e|szźmolásźthozsegítségnyrij tás (számlák,

m)
n)

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
p énzü gyi, s zámvite l i szab áiy zatok aktu al iz őiása,
elemi költségvetés és hatáľozat, kciltségvetési beszámoló és zárszámadás honlapra
tcirténő feltétele érdekében intézkedés.

köte lezettségvállalás
kifizetési igény közĺĺtt

Đ
g)



Iv. A n emzetis é gi ii nko ľm ány zat kłi lts é gvetés e

1. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység űtján az államhĺztaľtásról
szóló jogszabźlyok rendelkezéseire figyelemmel a kĺiltségvetési tcirvényből adódó
részletes információk, valamint a nemzetiségi iinkoľményzatelnökének közremfüödése és
adatszo|gźlltatlása alapjan határidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzatköltségvetési
hatźlrozattnak tervezetét, amelyet megkiild a nemzetiségi ĺĺnkormźnyzatelntĺkének.

2. A nemzetiségi tlnkormányzat a kciltségvetését önállóan, költségvetési határozatban
á||apitja meg. A nemzetiségi önkornlanyzat költségvetési határozatának az irányadó
jogszabályban meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tarta|maznia az
e|óirányzatokat.

3. A nemzetiségi önkormányzat kciltségvetési határozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźůkodásról szóló hatátozatát az elnök - annak elfogadását követő három
munkanapon belül - írásban megkiildi a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti
egységnek.

4. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat k<iltségvetési
e|óirányzatainak vá|toztatására irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó
szerv ezeti egység közreműködésévęl készíti elő.

Az előirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkoľményzat képviselő-testülete
költségvetési határozatát mődosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát,
valamint az e|óirényzat-módosítás részletezését (az e|(iirányzat-nyilvántaľtáson ttĺrténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi önkorményzat elnöke a döntést követő 3 napon belĹil
juttatja e| apénzagyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi önkormrĺnyzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi ĺĺnkormányzat ktiltségvetési
határozata töľvényességéért, bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak megá||apitásáért és
teljesítésééľt, továbbá kötelezettségvá||a|ásaiért és tartozásaiéĺ nem felelős.

A nemzetiségi cinkoľmźnyzati gazdá|kodáls biztonságźÉĺ a testület, a szabá|yszenĺségéért
az elncik felel.

v. A n emzetiségi tinko rm áiny zat ktiltségvetés ének végrehaj tás a

l. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi ĺjnkormányzat oná,||őan dönt saját költségvetési
e|őirányzatainak felhaszná|álsáról. A nemzetiségi önkormźnyzatkĺiltségvetési, pénzĺigyi
gazđáIkodásanak végtehajtása során apéruiigyi feladatokat e|látő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi ĺinkormányzat forrásai terhére

5.

6.

7.



készpérz, valamint átutalás formájában teljesíti a kciltségvetésében meghatározott
eIő ir źny zatok, i l l etve a ne mzeti s é g i ti nko rm ány zati hatźr o zatok al apj án'

2. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keręsztiil látja el - a
nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat elnĺĺkének közreműködése és információi a|apján - a
nemzetiségi önkormányzat öná||ő fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási
adatainak törzskönyvi nyilvríntartásban szfüséges módosításával, az adőszźnĺl
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a tĺirzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások
źivezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkotmányzatönálló
ťrzeté s i szźtm|áv a| rend elkezik.

3. A nemzetiségi ĺlnkormányzat az á|lamháztartźsi információs rendszeľhez a Magyar
AIlamkincstáron keresztül a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egýség
közreműkcidésével az aléhbiak szerint kapcsol ódi k :

a, Infoľmációszo|gá,|tatással az elemi kciltségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását kcĺvetően adatot szolgáltat az ći|amhźtztartás információs ľęndszere
számáta.

b. Időközi kĺiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
p,énzforga|mával ĺisszefüggésben eleget tęsz aZ á||amháztartźsi infoľmációs
rend szere felé irányuló adatszol gá|tatási kĺĺtel ezettsé gének.

c. Időkĺjzi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a méľlegjelentésęket cĺsszeállítja és biztosída
ad atai t az él'||amháztartási i nfo rmác i ó s rends zer számár a.

d. Költségvetési eleur_i beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásával összefüggésben eleget tesz az źl||amháztartźsi
információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi <inkorm ányzat kĺĺltségvetést érintő határozatźnak elkészítésééľt, valamint
az e|fogadást kcivető adatszolgá|tatások hatáľidőben töľténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzíljén keresztĹil apéĺzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A nemzetiségĺ iĺnkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kiĺtelezettség

A nemzetiségi cinkormányzat elnöke a nemzetiségi ĺinkormányzat gazdáIkodásának
éves alakulásáról a zátszámadás keľetében számol be. A nemzetiségi önkorm ányzat
gazdá|kodásrínak éves alakulásáról szóló zárszámadási előterjesztést és a hatátozat
tewezetét a jegyzőn keresztül a pénzagyi feladatokat e\|átő szęrvezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnĺike a képviselő-testiilet elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését kĺivető harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet kĺivető ötödik hónap utolsó napjáig hatá|yba lépjen.

2. A nemzetiségi önkoľmáĺyzat az éves ktĺltségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszátmadásihatározattal dĺĺnt.

4.

l.
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vII. A nemzetiségi iinkoľ mányzat kiitelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatásktĺľiik

l. A nemzetiségi önkormányzat kotelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, érvényesítési, lta|ványozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatának melléktetét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott kĺizös utasítás
rendezi.

f. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számltltkizćrő|ag a helyi cĺnkoľmányzatszám|áit
v ezeÍ.ő p énzintézetnéI nyi that, vezethet.

3. A nemzetiségi önkormányzat - gazdá|kodásával és pénze||źltásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzatforrásai tęľhére a nemzetiségi önkormányzat
fi zetési szám|áján bonyolítj a.

4. A helyi önkormányzat álta| adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzatkozötti szerződésben foglaltak szerint történik. A támogatás
elsodlegesen a nemzetiségi önkormányzat működési és mtĺködéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszeľzése) költségeinek
fędezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi ĺĺnkormĺínyzat a helyi ĺĺnkornrányzat
á|ta| folyósított támogatást küIső szerveknek (pl.: táľsadalmi szetvezetek,
a|apítványok, természetes személyek részére, stb.) nýjtott pénzeszköz źLtadás céljára
használja fe|, a nemzetiségi ĺinkoľmányzat kĺjteles aki5zpénzekből nyújtott támogatások
tú|éLthatősźLgźnó| szőlő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint ahatźl|yos önkormányzati
költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkormźnyzat a támogatott céI
megvalósulásáról sző|ő elszámolás elfogadásáról a pénzugyi feladatokat ellátó
szerv ezęti e gysé get í ľásban kötel e s táj ékoztatni.

5. A kĺizponti k<ĺltségvetési támogatásiĺpá|yźnati igény benyújtására a nemzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormányzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

6. A helyi önkormányzat kote|es a nemzetiségi ĺinkormányzat részére elektronikus
feliiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az informárciós örľendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságról szóló
20II. évi CXII. tcirvényben foglalt kilzzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatarozott fe|adat el|átźlsáért _ a II. fejezet 1t. pontjában meghatátozott ugyintéző
adatszolgáltatása alapján _ a Hivatal szervezési felađataít ellátó szęrvezęti egység vezetője
a felelős, me|y az ađatvédelméről és adatbiztonságaĺő|, valamint a ktjzérdekű adatok
megismerésére irĺínyuló igények teljesítésének rendjéľő| sző|ő jegyz(5i rendelkezései
szeľint irrányadók alapjánjáľ el.



7. A nęmzetiségi ĺinkoľmányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat
rendelkezésére álló önkormányzati forriĺsból biztosított előiľĺínyzatokfelhasználására,
az e|őirányzatok terhére kötelezettségek vállalésára naptári éven beliil a nemzetiségi
önkoľnrányzati választások időpontjához igazítottan. időarányos ütemezés szęrint
kerĹilhet sor.

8. A Hivatal a nemzetiségi ĺinkoľmányzat vagyoni, számviteli
elkül<jnítetten vezeti, az ađatszolgáltatás során k<ĺzölt adatok
szĺĺmviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való tartalmi
Hivatal jegyzőjén keresztiil az adatszolgáltatási feladatokat ellátó
vezeti5je és a nemzetiségi önkormányzat elnöke együttesen felel.

nyilvántaľtásait
valódiságáéľt, a
egyezőségéért a

szervęzeti egység

2.

1

1.

vIII. Osszeférhetetlenségi szabá|yok

A nemzetiségi önkorm źnyzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzugyi e|Ienjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasáryi esemény tekintetében nem lehet tzonos a
kötelezettségvállalásľa, utalvĺányozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vtnyozási és teljesítés
igazo|ására irányuló feladatot nem végezhęti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a
Polgári TĺirvénykonyvrőI sző|ő 2OI3. évi V. ttirvény szeľinti közeli hozzátartozója vagy
ma$a javéna |átná, e|. A pénzügyi feladatokat ellátó szeruezęti egység vezetoje a
kcitelezettségvállalasra, pérzugyi ellenjegyzésre, teljesítés igazo!źséra' érvényesítésre,
uta|ványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintríjukľól belső szabályzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvántaľkís t vęzet.

IX. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőľzés

l. A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső kontrollrendszerének kialakitasźnáI figyelembe kell
venni a Bkĺ. előírásait, továbbá az áI|amháztartáséľt felelős miniszter á|ta| kłjzzétett
módszeľtani útmutatókban leírtakat. A belső kontľollrendszer kialakításáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnĺjkének észĺevételezési jogkörének figyelembe
véteIével.

2. A Hivatal integrált kockázatkeze|ési és a szervezeti integritást sértő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat kockłĺzatkeze|ését, a szervezeti integritást
sértő események lefolyĺatását a kiadott szabáiyozálsok alapjłán.

3. A Hivatal gazđasági szewezetének a vezetője a nemzetiségi önkoľmĺányzat gazdasági
vezetője is.
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4.

5.

6.

2.

3.

A nemzetiségi önkormźlnyzat belső ęllenőrzését a Hivatal belső ellenorzési feladatait
ellátó szervezetí egysége végzi. A belső ellenőrzési eljáľási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzésivezetőá|ta|készítettbelsőellenőrzésikézikönwszabá|vozza.

A nemzetiségi önkormányzata vonatkozó éves ęllenőrzési tervęt a jegyzo hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervébe. A jegyző a jóváhagyott
ellenőľzési tervet megkiildi a nemzetiségi önkoľmĺányzat elnĺikének a jóvríhagyásľa
vonatkozó j o gszabźůy i hataidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi cinkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkormányzat éves jelentésébe. A jegyző a jóváhagyott éves
ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnĺjkének a
jőváhagyäsra vonatkoző jogszabályi határidőt kĺlvetően 5 napon belül'

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilván:artźsát a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatása alapján.

t.

X. Zárő rendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és hatźnozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi onkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kcizött jelen
megállapodást megelőzően létrejĺitt együttműködési rnegállapodás' valamint
helyiséghasznźiati és fenntartási szęrzóđés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályát veszti.

Felek riĺgzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműktidési
megállapodást 20l 7 . február 28. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat éůta| - ĺinként vállalt feladatként _
biztosított támogatásban nem részesül.

A helyi önkormányzat aZ éves költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire Íigyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségi
önkormányzat működési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmeriilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabályi előíľások figyelembevételével
jáľnak el, kĺĺlcsöncisen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyiittműködési megállapodást évente
legkésőbb január 3l-ig, általános vagy időközivá|asztźts esetén aza|akulő ülést kĺivető
harminc napon belül felĺilvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosídák.

6. Felek ňgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Aht.,
Ávr., Bkľ., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódrő| és az
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esélyegyenlőség ęlőmozdításáról sző|ő 2003. évi CXXV. ttirvény, illetve az egyéb
v o natko zó j o gszab áIyo k rend e l kezé s e i az ir ány ad'ő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 12 oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven készült,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
ióváhagyóIag a|áftták,

Melléklet: Használatba adott tárgyi és technikai eszközĺik listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváro si onkormá ny zat

képviseli:
dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefuárosi Roma Ônkormányzat
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elnök
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Pénzügyileg el lenj e gyzem
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t2



op rov. vtlt xer' Jozseívárosi Önkormányzat
, - ^.?!budal(jst' IUöz

8.1 . Fe|haszná|ói leltári ľészletező
Cikkszám: -

FeIhaszná|o; 600 - 600

Raktárkód Fe|használó

Könyvelés éve: 2016

Cikkszám

1 3 1 28-9'09283

Megnevezés

Számítogép DTK P5|V/1 520/09C
600 Roma tnkormányzat

anszam

|vl152oĺo9c

Készlet

1DB
1DB

Osszeserl 1 31 28-9-09283 SzámÍtógép DTK P 5lV/1 520/09C

Számítigép DTK P5|V/1 524l09C
600 Roma tnkormányzal

lvt1524l09C13128-9-09287 1DB

tsszesert: 1 3128-9-09287 Sz á lll ĺtógé p DTK P 5lV/1 524/09 C 1DB

13138-2-02001 Dohálryzo asztaI
Roma tnkormányzat 1DB600

1DB
Osszeserr 1 31 3B-2-02001 Dohállyzó asztal

1 31 3B-2-02003 GépiróasztaI
Roma onkormányzat 1DB600

1DB
Osszeserl; 1 31 38-2-02003 Gép'ĺroasztal

13138-2-0200Ą Asztal vegyes
Roma tnkormányzaI 26 DB600

26 DB
Osszesen 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes

1 31 38-2-02005 AsztaI tárgyaIi
Roma Önkormányzat' 2DB600

2DB
Osszesen 1 31 38-2-02005 AsztaI tárgyali

13138-2-02007 Al|vány, poIc .I DB600 Roma onkormányzat
1DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02007 Állvátly, poIc

13138-2,02013 Á||ófogas ,ĺ DB600 Roma tnkormányzaĺ
1DB

Osszesen: 1 31 38-2-0201 3 AIlófogas

13138-2-02022 Karnis
Roma tnkormányzat 10 DB600

10 DB
Osszesen: 1 31 38-2-02022 Kamis

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
Roma onkormányzat 1DB600

1nR
Osszesen 1 31 38-2-02024 Lámpa Vegyes

1 31 38-2-02050 Szék vegyes 120 DB
600 Roma Önkormányzat

120 DB
Osszesen: 1 31 38-2-02050 Szék vegyes

13,138.2-02066 Tükör
Roma ÖnkormányzaI ĺUö

600
ĺUö

Osszesen 131 38-2-02066 Tükör

13138-2-0207 1 SzámĺtógépasztaI 2DB
600 Roma onkormányzat

2DB
Osszesen: 1 31 38-2-02071 SzámÍtogépasztal

13138-2-02122 TV ál|vány fali 1DBRoma onkormányzaŁ

Osszesen 1 31 38-2-021 22 TV áIlvány fali

600
1DB

Program: Raktár/KéSzlel
Készĺtő: o[ahe
Verzió: 2a17 .1 .1.1

2017.01.30 9:33.37
í 'oldaI



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

Budapeę\; 1082 .
8.1 . Fe|használói |eltári rész|etező

Gyáriszám

Konyve|és éve: 2016

Készlet

Cikkszám: -

FeIhaszná|ó: 600 - 600

Raktárkód FeIhaszná|óCikkszám Megnevezés

1 31 3B-2'021 6s IróasztaI 2DB
600 Roma tnkormányzat

2DB
tsszesen, 1 31 38-2-021 65 iróasztal

13138-2'02224 Szekrénysor 4 db-os 1DB
600 Roma onkormänyzal

1DB
Osszeserr 1 31 38-2-02224 Szekréllysor 4 db-os

13138-2-02225 Ü|ogarnitúra 1DB
600 Roma tnkormányzat

1DB
Osszesen 1 31 38-2-02225 Ülógarrlitúra

13138-2-02232 Gázkonvektor 1DB
600 Roma onkormányzat

1DB
Osszesen 1 31 38-2-02232 Gázkonvektor

13138-2-02245 Ventil|átoros csiIlár 15 DB
600 Roma tnkormányzat

15 DB
Osszesen. 1 31 38-2-02245 Ventĺllátoros csillár

1 31 38-3-03085 KáuéÍőző 1DB
600 Roma tnkormányzat.

1DB
Osszesen: 1 s1 38-3-03085 Kávéfőző

1 31 38-3-031 1 3 Mikrohul|ámÚ süiő 1DB
600 Roma Önkormányzat

1DB
1 31 38-3-031 1 3 MikrohuIlámĹl sĺjtőOsszesen

13,13B-3-03,l96 Borsorlő 1DB
OUU Roma tnkormányzat

1DB
1 31 38-3-03196 BorsőrIotsszesen

1 31 38-5-05002 Abrosz 8DB
600 Roma Önkoľmányzat

8DB
1 31 38-5-05002 Abrosztsszeserr:

1 31 38-5-05003 Fuggöny nyIon 6DB
600 Roma Önkormányzat.

6DB
1 31 38-5-05003 Fúggony nylonOsszesen.

1 31 38-7-07057 Akku videokamerához 1DB
600 Roma onkormányzat

1DB
1 31 s8-7-07057 Akku videokameráhozOsszesen:

13138-7-07273 Mozgás érzékelő 3DB
600 Roma ÔnkormányzaÍ'

3DB
Mozgás érzékeloOsszesen 1 s1 38-7-07273

1 31 38-B-08063 Akku tolto 1DB
600 Roma onkormányzat

I nE)

Akku toltő

13138-8-08273 Televizio lDB
Roma Önkormányzat

Osszesen: 1 31 38-8-08063

Televĺzii

600
1DB

Osszesen 1 31 38-8-08273

Program: Raktár/Készlel
Készítő: olahe
Verzió: 2017 '1 '1 '1

2017 .01 .30 9:33:38

2 .oldal



Konyve|és éve: 2016

ip' Főv. V|lt'ker. JozseÍvärosiÔnkormányzat 8.1' Felhasználói leltári rész|etező
}udaPes| 108Ź Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 600.600

]ikkszámľvlegnevezésRaktárkódFelhasznátóGyáriszámKészlet
13138-8-08356 Canon fénymáso|ógép .^ Ä^l.^'-ánrrzaĺ 1 DB

600 Roma onkormányzat
1DB

ffi6 Canonfénymásológép

Program: Raktár/Készlet

Készĺtő: oIane

Verzio'. 2017 .1 1'1

2017 .01.30 9:33:38

3 .oldal



Írásbeli előterj esztés
a J őzsefvźrosi Roma onkormányzat

2017.január 31. napján 10:00 óľakor megtaľtott
2. rendes képviselő-testületi ülésére

2. napiľendi pont
Cím: Az Emberi Eľőforrások Minisztéľĺuma által nyújtottf0|7. évi műkiiĺ|ési ktizponti
ktiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteľjesztő: Benga-Oláh Tiboľ elniik

Tisztelt Képviselő-testület!

TájékoztaÍom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az Emberi Eľőfoĺrások Minisztéľiuma
2017. évrę 782 e Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezeľ forint mrĺk<jdési kcizponti költségvetési
támogatást nyújt a Józsefvárosi Roma onkormtnyzat részére. A hatfuozatí javaslat
elfogadásának céIja a megnevezett tźlmogatźs Józsefuárosi Roma onkormrínyzat źita|i
tudomásul vétele.

Fentiekĺe tekintettel kérem a határ ozati i avaslat elfo sadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Roma o nkorm án yzat Képviselő-testĺilete rĺ gy diint, hogy
1. tudomásul veszi az Embeľi Eľőforrások Minisztériuma áltat nyújtott 20|7. évi
műkłidési á|lami támogatás bľuttó 782.000.'. Bt, azaz hétszáznyolcvankettőezeľ
foľint) tisszegét,
2. felkéľi az elntiktit, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2017. évi ktiltségvetés
tervezésénéI vegye figyelembe

Felelős: elniik
Hatáľĺdő: 1.. pont esetében: 2017. január 31.

2. pont esetében: a2017. évi költségvetés elfogadása

Budapest, 201] . január 20.

(

///,

ElorpnĺpszTo: BENGA-oLÁH TIBoR ELNoK Józspr'vÁnosl RoMA oNronvĺÁNrYzÁr.-.'

LpÍnľe: DR. VARGA-KovÁcs AoRlpxnĺ JoGI ELoADó , \lt \
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS: I lĄ

---N7\lľ-_.€- 
V.

Jocĺ rcoNľRol-l-: f -



Íľásbelĺ előteľj esztés
a J őzsefv árosi Roma onkormányzat

2017 .januar 31. napjan l0:00 órakoľ megtaľtott
2. rendes képviselőtestiileti Ĺilésére

3. napirendi pont
Cím: A telepiilési tinkormányzat áůtal- nyrĺjtott 2017. évi támogatás tudomásul vétele
Előteľjesztő: Benga-oláh Tiboľ elnök

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet
Józsefvaľosi onkoľmányzat Képviselo-testülete a 24912016. (XII.03.) sztlmű hatáĺozatźhan
úgy döntött, hogy a jőzsefiĺfuosi nemzetiségi önkormźnyzato|łnak2017. évben a2016. évivel
azonos összegű múködési és felađat eIlátásához kapcsolódó, cé|hoz nem kötĺjtt tiĺmogatást
biztosít. A Józsefvárosi Roma onkormányzat részére nyújtott támogatás összege bruttó
5.369.000,- Ft, azaz ötmillió-haromszánhatvankilencezer foľint. A határozati javaslat
elfogadásának céIja a megnevezett támogatás Józsefuaľosi Roma onkoľmanyzat á|tali
tudomásulvétele, illetve az elnök felkérése aszerzőđés aláirására.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefuárosi Roma OnkoľmányzatKépviselő.testülete úgy diint, hogy
1. tudomásul veszi a települési tinkoľmányzat által nyújtott 20|7. évi támogatás

(bľuttó 5.369.000'- Ft, azaz iitmilliĺí-háromszázhatvankilencezer foľint) iisszegét,
2. felkéri az elnökiit, hogy az |. pontban foglaltakat a 20t7. évi költségvetés

teľvezésénél vegye Íigyelembe,
3. felkéri az elntikiit az l. pont szeľinti támogatási szeľződés a|áírására.

Felelős: elniik
Hatáľidő: 1. pont esetében: 2017.január 31.

2. pont esetében: a20t7. évĺ költségvetés elfogadása
3. pont esetében: 2017. januáľ 31.

Budapest, 2017 . januar 20.

LEÍRre.: DR. VARGA-KovÁcs AnRIpl.lN joGI ELoADó

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉJ.IľEL/NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS:n -=!vfl\- 

-
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ľÁNĺoc,q.ľÁsI szpnzŐoÉs

?ľely létrejött egyľészľől a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkoľmá nyzat (a továbbiakban: Támogató)

ađőszám 15735715-2-42
törzsszám: 735715
statisztikai szám: I57357I5-84II-32I-0|
bankszámlaszám: I0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

másrészről a Józsefvárosĺ Roma onkoľmányzat (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
miikodési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l4'
adószám: l5508308- l -42
tcĺľzsszám: 508308
statisztikai szźlm: 15508308-84lI-37|-0I
bankszáml aszám: 1 0403 3 87-00028603 -0000000 l
képviseli: Benga-oláh Tibor elnok

együttesen a Felek köztitt az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételękkel:

1. A támogatás nyr'ijtásának előzményei, ktirülményei
A Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testĺilet f62l20I6.(XII.20.) számű határozata
alapján vissza nem térítendő bruttó 5.369.000,- Ft, azaz otmillió-háromsziŁhatvankilencezer
forint osszegű miĺkcĺdési és feladat ęI|átásához kapcsolódó, cé|hoz nem kötött tiímogatást
nyújt.

2. Aszerződés táľrya
A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizÁrő|ag nemzetiségi kĺiztigyeinek
zavarta|an ellátásrának biztosítása cé|jábő|, e közfeladata teljesítése sorĺĺn felmerülő miĺködési
és működéshez kapcsolódó beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások' stb beszerzése)
kĺiltségeire foľdíthatj a.

3. A támogatás foľmája, iisszege, foľrása
3.1. Budapest Főviíros VIII. kerület Józsęfuárosi onkormźnyzat2017. évi kĺiltségvetésről
szóló 3612016. 6II.2|.) önkormányzati rendelet szeľint, Támogató a 2017. évľe biztosított
összesen bruttó 5.369.000,- Ft, azaz otmillio-hĺromszázhatsĺankilencezer forint ĺisszegtĺ
támogatást jelen szerzőđés a|źirásátől sziĺmított 10 napon belĹil utalja át a Támogatott
|0403387-00028603-0000000l szálmű szźm|ájara. Amennyiben az egyiĺttmiĺkcĺdési
megállapodás mindkét fé| részéro| f0I7. február 28-ig nem keru| a|źirásra, abban az esetben
ktiteles az éúuta|t tiímogatási összeget 10 munkanapon belül visszautalni

3.2. Atámogatáls formája: vissza nem térítendő tĺĺmogaüís

3.3. A tárnogatás forriĺsa: a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuiáľosi onkormźnyzat
20|7 . évi költségvetése a 2621201-6. CXII.2O.) képviselő-testiileti hatźrozat alapján, a 1 1 105-ĺis
cím működési célú tlĺmogatás áI|amháztaÍtáson belülľe előirányzatźntalálhatő.



3.4. Kormányzati funkció: 011140 orszĺgos és helyi nemzetiségi ĺjnkormĺínyzatok
igazgatásitevékenysége.

3.5. Támogató kijelenti, hogy a 3.I. pontban meghatírozott táľnogatĺísi összeg a
rendelkezésére áll.

4. A támogatás folyósítása

4.1. + Támogató a tźlmogatálst pénzintézeti átuta|ással teljesíti a Tĺámogatott jelen szerződés
3.l. pontjában megadott bankszam|ájara egy osszegben a jelen Jze,zaaes mindkét fél
által történő aláirásátől szĺmított l0 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabá|yaĺ

5.1. Támogatott a műkodési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghat ározott 2.
pontban meghatár ozott cé l ra haszn ál hat i a fel.

5.f. Felek rögzítik, hogy a Támogató által ńyujtott működési támogatást Támogatott tovább
adhatja az .l.. pontban meghatározott feladatellátással cisszeftiggéiben kiilső
szervezeteknek, intéanényeknek azza|,

5.|.2. hogy ebben az esetben is a józsefuárosi roma nemzetiségi polgároknak
részesülnie kell a tiímogatott ktilső szerv á|tal végzett tevékenység
eredményeiből,
5.1.3. hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott kiilső
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli. A Támogatott
köteles a külső szerv részérő| benyújtott a továbbadott támogatás
fe|haszná|átsáról szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a támogatáJi cél
megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a benyújtást követő leghamárabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére átadni.

5.3. A támogatás felhaszn ét\ásának, kötelezettségvállalásának

kezdő időpontja:
véghatáľideje:

2017. január 0l.
20|7. decembeľ 31.

A felhasználást dokumentáló száĺn|źk, számviteli bizonylatok, egyéb dokumęntumok
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésiĺněí. t"ll lennie.

5.4. Felek a jelen szerzódésteljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogatő részétőI: Németh Edina
06ĺ20-2s88874
nemethe@j ozsefvaros. hu

a Trímogatott részéro|: Benga-oláh Tiboľ elniik
06ĺ20.3|02482
b.olahtĺboľ@gmail.com

6. A Úámogatás felhaszná|ásának ellenőnése, beszámolásÍ kötelezettség

6.1. A tĺímogatĺsi igény jogosultságát és a támogatás felhaszn á|ását aTémogató, a tĺĺmogatas
felhasználásának ellenőrzésére jogszabá|y áttal meghatározott szerveř, a fe|haszná|źn



6.2.

kezdő időpontjától a bęszámoló benyújtásźtra a jelen szeľződésberr rögzített határidőt
kovető 5 év elteltéig, bármikor, błĺrhol ellenőrizheti.

A Támogatott köteles a felhasználast dokumentaló szźtmltů<at, bizonylatokat,
szeľződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szeľvek
által ellenőnzhętő módon kezelni és nyilvantartani, valamint a beszámoló benyújuĺsára a
jelen szerződésben rcgzített hatańdőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások
szeľint megőrizni. A Támogatott ezen tul is koteles minden, az e||eníĺruéshez szfüséges
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Támogatott a tiímogatas felhaszná|źsáró| legkésőbb 2018. januáľ 31.ig köteles
íľásban szakmai zźrő beszámolót és pénzĺigyi zárő elszámolást készíteni és átadni a
Támogató szakmailag illetékęs szervezeti egysége (Városvezetési Ügyosztźiy) részére.
A Támogatő részérő| a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltĹintetett
határidőn belül.

6.3.

6.4. A beszámolónak és az e|számolásnak a következőket kell tarta|maznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés atámogatás céljának megvalósulásáról;
b) pénzugyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ a

támogatás céljának megvalósulásához kĺitheto - tételes felsorolása, a felhasználási
időszakhoz igazođő, a Támogatott nevére szóló szám|ák, béqegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb
clokumentumok (megrendelő, szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést
igazo|ő dokumentumok _ bankkivonat, pérutárbizonylat - hitelesített másolatának
benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezłĺen kitĺiltött, a
je|eĺszerződés 1 . szźlműmellékletét képezo Elszámoló Lap benýjtásával.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti szám|źkra, bizonylatokĺa, egyéb
okiratokra k<iteles ľáírni: ,,Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi
onkormányzat fe|é Ft (azaz ...... foľint) iisszegben
elszámolva, dátum, elniik a|áírása''. Nem magyarcrszági fizetőeszkijzben történő
pénzügyi elszámolĺĺs esetén a szĺĺmlatisszesítőn a szám|a tárgyźÍ magyar nyelven is,
továbbá a számla összegét a szám|a teljesítése napján érvényes MNB
kö zépáďo l y amán fori ntra átszámítv a i s fe l ke I l t ĺintetn i.

6.5. A Támogatol1abeszámolót és az e|szźmolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen a tłĺmogatĺĺs fe|haszná|źlsának részletes ellenőrzésére. A Támogatő a beszámolót
és az e|szttmolást a beérkezést ktivetően megvizsgálja' és abeérkezést követő 60 napon
belül dönt annak elfogadásaról vagy elutasításáról. A Támogató dĺintéséről és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kĺitelezettségérőI a dtĺntéstől
számított 10 napon belül írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a
beszámolásra, e|számolasra vonatkozó kĺitelezettségét határidőľe nem teljesíti vagy a
hataridőben benyújtott beszámoló, elszĺínrolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen
szerződés I. sz. mellékletét képezó Elszrámoló Lapnak megfelelően teljesíti, tĘy a
Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat ahiány
pótlásiíľa, melynek beérkezését követően 30 napon belül d<int annak elfogadásaľól. Felek
rogzítlk, hogy a hiánypótlas elmulasztása lehetetlenné teszi alurak negźi|apítását, hogy a
támogatást a Tłímogatott rendeltetésszeríĺen használta-e fel. A Támogatott fudomásul
veszi, hogy mindađdig, amíg a je|en szerzodésben foglaltak szerint, teljes köľíien el nem
szĺímolt a tźtmogatźls összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem
részesíthető.



6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosításaĺa iľányuló
kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti' meiynek benyújtási határideje a
felhasználas hataľidejének módosítĺása esetében a szerződés 5.3. pontjában
meghatarozott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheii.

6.7. A Támogatott köteles a ktiltségvetési tamogatások lebonyolításábaľr részt vevő és a
kciltségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel egyĺittműködni, az ellenőrzést végzo
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukbun u -"gf"lelő dokumentumok, szám|ář, a
megvalósítłíst igazoló okmányok, bizonylatok ľenáelkezésre bocsátłĺsával, valamini a
fizikai teljesítés vizsgáIatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogatő e|á||ási, felmondási joga, a támogatáts visszafizetése

7.I. A Támogató a jelen szerzodéstol való elállásra vagy a szeľzőcĺés azonnali hatályú
felmondására j ogosuIt, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe atámogatást, vagyb) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,

hamis vagy nregtévesztő adatot szolgáltatottvagy ílyen nyilatkozatot tettc) olyan kcĺrülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az
á'l|amházta.rtási törvény végrehajtásáról szo|o i6s/z0ll. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Avr.) 81. $-ában foglaltak szerint nem kĺĺĺhető támogatási
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késędelmet szenved, vagýe) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabáIyokból eľedő kötęlezettségeit, így külcinösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartás áva|-az
e||enőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a tĺímogatott
tevékenysé g szabá|y szerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, v aEY

Đ a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerzodés megkötésének
feltételeként jogszabá|y á|ta| előíľt nyilatkozatbźrmelýitet visszavonja,íugyg) a Támogatott a jelen szerződésben megĹatározott QésĄběšzámoló,(rész)e|számolás benyújtásának (póQhatáridejét elmulasztotta vagy a
(rész)beszátmolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató
nem fogadta el.

7.f, Ha a Támogatott atámogatás folyósításźtmege|ĺizĺĺen olyan nyi|atkozatot tesz, vagy a
Támogató olyan körülményr(j| szerez tudomást, amely ajelen szerzijdés felmondäát,
illefue az attő| való elállást mega|apozza, a Tiĺmogaĺo felfiiggeszti a tĺímogafuís
folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt ĺlsszeg maradt vissza' vagy el nem
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy uÁ u fa^,gatott
az elszámolási hatáľidőt követő 15 napon belül, 

"gý 
.is''"gben kĺiiáles visszafizetni a

Trĺmogató részére a Tźtmogatő á|ta| meghatározott 1toło:387-00028570-00000000
szímú) szźtm|ár a, a szer zíl dé ssziĺm megi elci l ésével.

7.4. Amennyiben a Tĺímogatott a jelen szeľződésben megJlatźrozott visszafizetési- 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késědelem idejére a Ptk.-ban
me gJlatźtr o zott ké sedelmi kamato t fizetru.



8. Eryéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szęrzíidés a|áírźtsáva|
a)nyilatkozik arľól, hogy a fu9qť:i igényben foglalt adatok, információk ésdokumentumok telj es kcirűek, valódiak es 

-hitáeseł;
b)tudomásul veszi, hogy nem kĺithetĺĺ támogatĺísi szer'oaes azzal,akivel szemben Ávr.8 1 . $-ában meglatźrozott feltételek valaňelyike }ennáll;
c)fudomásul veszi, hogy adóazono-sító.számát.aú"''* Államkincstłír és a Tiímogatófelhasználj ák a kijztartozás bek<ivetkezése té'';;;Ĺ és <ĺsszegének megismeľéséhez,
.. illefue a |ejárt koztartozások teljesíté." o'a"tJu"n;
d)tudomrísul veszi, hogy nem nyuiihato ĺĺmogatás 

"*.r. a szervezetnek, amely az előzőévekben a Támogatő á|ta|źLzonos célra biłosított költségvetésből nyújtott támogatĺsfelhasználásával a jogszabályban vagy a t.ĺmogutoi okiratban íagy támogatásiszerződésben foglalt kĺjtelezettségét megszegve még nem számolt el;e) tudomásul veszi' hogy a támogatási igény ,,ubá|y,,"nĺségét és a támogatásrendeltetésszerű felhasználását u Tán'oguló és a jogszabályban meghatározott egyébszervek ellenőľizhetik;
Í) tudomásul veszi, 

|o*ł.u támogatás Támogatott nevére, atámogatás céljáľa, összegérevonatkozó adatok nyilvánosságľa hozhatók;
8.2. Amennyiben

a)ol1an köľĹilmény meľĹil fel, amely a|apján az Avr. 8|'
támogatási szerződés: $-a alapján nem köthető

b)a Tlímogatott a je\en szeruődésben meghatározott vagy a szerzódés megkötésénekfeltételeként jogszabáIy á|ta| előírt nyilJtko,utoŕĹa.-elyikét visszavonja;
c) a támogatott tevékęnység megvalósítá'u ."gľ,ĺ*ul, ta.tós akadályba titkcĺzik, a jelen' szerződésben foglalt ütemezéshęz képest jel-entős késedelmet szeńved;d)a Támogatott adataiban, a je|en szerzđaes megkcitésének feltételeként jogszabál y vagya Tĺímogató á|ta| e\oírt, a Támogaiott á|ta| benyujtott nyilatkozatban,dokumentumban, a tĺímogatĺĺs feltételeiřen ,,ugy a jelen 

.sierződé,s 
teljesítésével

. összefüggő ktiľülményben vá|tozáskcivetkezik be]
e) az elszátmolás alapjául szolgáIó dokumentu-ot l"l"n szerződésben meghat fuozottfellelhetősége megváltozik

azt aTálmogatott a tudomásáľa jutást kcivetően 15 napon beltil kciteles írásban bejelenteni aTámogatónak.

A Tĺámogatő a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapjrĺn 30 napon belül megteszi asziikséges intézkedéseket.

Jelen szerzodés módosítĺísa a Felek kĺizĺis akaĺatábó| klzfuő|ag írásban torténhet azeredeti vagy akorábban módosított tĺímogatási szerződésben meghatá rozottbeszĺímolásihatáľidő leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításľa iriínyuló kérelmét írłísban,részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. TámogatottkizarőIag olyan indokkal kezdemény ezhet Jzerződés-módosítiíst, amely a tiĺmogatásmegítélésének kĺĺnilményeit utólag nem válto ztatja meg. A Trímogató jogosult aTĺĺmogatott nem 
|aJo.en megala|ozott szerződéś-mođosítrĺsi kérelmét elutasítani'Amennyiben a módosítís sztiksŹgeśsége a Tĺímogatottnak felróható okból 

",id, 
ugy -eset összes kcirĹilményeit méľlegelve a. ľlĺmogłó jogosult vá|asztani a szerződés-módosítłás és szerződésszegés 

"'.tén 
atka|mazhaiői"gĹá.'"il."zmények között.

8.3.

8.4.



8.5. Felek a jelen szeľződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban targyalásos úton
kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem
tekintetében a magyar jog
irányadók.

Jelen tĺímogatási szerződés a|őúráséna a felhatal mazást
262/2016.(XII.20.) számű képviselő.testtileti hatźrozat. a

' . . ..szrímú képviselő-testĹileti hatfuozat adja.
Je|en szerződés mindkét fęl á|taIi a|urás napjától a jelen támogatrási szerződésben foglalt
kötelezettségek mindkét fé| részéről tĺirténő teljésulésének napjáigĺatalyos.

Felek a jelen 6 oldalból tilő szerzodést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jóváhagyólag írták aIá. A szerzőáés 5 db ereáeíi, egymással teljes
egészében megegyező példányban készült, amelybol 4 db a TámolatänáI, l db a
Támogatottnál marad.

vagy nem kellő részletességgel szabáIyozott kéľdések
szabá|yai _ elsősorban a Ptk., az p,ht. és az Avr. _ az

a Tiĺmogató Észérő| a
Tiímogatott részéről a
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Budapest,2017.
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Íľásbeti előteľjesztés
a J őzsefv áro si Roma onkormtny zat

2017 . január 3 1. napján 10:00 óľakoľ megtaľtott
2. rendes képviselő-testĹileti ülésére

4. napirendi pont
Cím: A telepiilési iinkoľmányzat źita| a Jőzsefválrosi Roma Onkormányzat Térzenei
pľogramj áľa nyrĺj tot t 2017 . évi támo gatás tudomásul vétele
E|őteľjesztő: Benga-Oláh Tiboľ elniik

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefvarosi onkormanyzat Képviselő-testülete a 262120|6. (XII.20.) szĺímú hatáĺozatában
úgy dtintött, hogy a Jőzsefvárosi Roma Önkormányzat Térzenei programj ara 2OI7. évben
8.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A határozati javaslat elfogadásanak céIja a megnevezett támogatás Józsefuaľosi Roma
onkormányzat á|ta|i tudomásul vétele, illętve az elnök felkérésę aszerzőđés a!áirásáta.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozati i avaslat elfosadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Roma Onkoľmán y zat Képviselő-testiĺlete úgy dtinto ho gy
1. tudomásul veszi a telepiilésĺ iinkormányzat á./ltal- a Józsefvárosi Roma

Önkormányzat Téľzenei pľogramjára nyĺjtott 20|7. évi támogatás (bľuttĺí,
8.000.000'. Ft, azaz nyolcmillió foľint) tisszegét,

2. Íe|kéri az elntiköt, hogy az 1. pontban foglaltakat a 20|7. évi ktiltségvetés
teľvezésénél vegye figyelembe,

3. felkéľi az elniiköt az 1. pont szerinti támogatási szeľződés atáírására.

Felelős: elntik
Hatáľidő: 1. pont esetében: 2017.januáľ 31.

2. pont esetében: a201-7. évi kiiltségvetés elfogadása
3. pont esetében: 20|'7.január 31.

Budapest, 20|7 . jam'tĺr 20,

ElorEnreszTo: BENGA-oLÁH TIBoR ELNoK JózsnľvÁnosl RoMA öŃronľĺÁNYZAT ::.,.i

LpÍnr,ł: DR. VARGA-KovÁcs ApRIpNN JoGI ELoADo t
Ir\

PÉNzÜcyI FEDEZETET lQĘN.ypI-lNeM IGÉNYEL. lcłzoI-Ás:t bL \-lvq-- +-t
Jocr rcoxrnoll:



.1, ']

ľÁľĺocn.ľÁsl szpnzooÉs

amely létrejött egyrészrő| a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat (a
továbbiakban : Támogató)

adószźtm: | 51 3 57 | 5 -2-42
tcirzsszĺm: 1357 |5
statisztikai szám: |57 3 57 | 5 -841 I-32I-0 I
bankszámla szám: l 0403 3 8 7-00028 5 70-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

másrészről a Józsefvárosi Roma onkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: l0B2 Budapest' Baross u. 63-67.
műkodési hely. l082 Budapest, Vajdahunyad u. [4.
adószám: l5508308-l-42
törzsszám: 508308
statisztikaiszám: l5508308-84ll.37l-0l
bankszámlaszám: l0403387-00028603-0000000l
képviseli: Benga-oláh Tibor elnok

egy[ittesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, köriilményei

Af0I5. évben megrendezett,,Térzene,, rendenénysorozat program lényege azvolt, hogy Józsefuáros
kĺilĺjnbözo helyszínen, kĺjzterein és vendéglátó helyein egJszerre kezdjenek el muzsikálni a
józsefuárosi roma zenészek, amellyel a klasszikus' magJar cigányzenét jáĺtsző művészek előadásai
bárki számáľa elérhetőek voltak.

A Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuárosi onkormányzat ál|ta| kezdeményezett és tárogatott nyári
roma kulturális események sikereire tekintettel az onkormányzat Képviselő.testiilete a 2017. évi
költségvetéséről szóló 36/20|6.(X1I.2l.) önkormányzati rendeletében úgy döntött, hogy Támogatoff
közreműkcjdésével folytatni kívánja a roma zenészek fellépőseivel a kerület terein és vendéglátó
he|yein történő ,'Térzene,, rendezvénysoľozatot, amelynek célją hogy a magyar cigányzene, mint
szellemi és kulturáIis érték ismét méltó helyére kerü|jön.

Fentiekĺe tekintettel Támogató a Magyaľországhe|yi ĺinkormányzatairól szóló 20||. évi CLXXXIX.
törvény 23. $ (5) bekezdés 13. pontjában foglalt kötelező közfe|adata, vagyis a helyi közművelődési
tevékenység támogatása keretében Támogatottnak a fenti rendeletben foglaltak alapjźn vissza nem
térítendő bruttó 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint összegű tĺámogaŁást nýjt.

2. Aĺszerződés táľgya
2.|. A Támogatott az I. pontban meghaüĺrozott tátmogatźlst kizárólag a,,Térzene,' rendezvénysorozat
keretében a jőzsefufuosi ľoma zenészek fellépéseinek tiszteletdijára, valamint a rendenénysorozat
szervezésével és lebonyolítrásávalkapcsolatban felmerült költségekľe fordíthatja.

z.2. A Támogatott 2017. június 01. napja és2017. augusztus 3l. napja között a szprződés l. pontjában
megielöIt ,,Térzene,, rendenénysorozat programon a cigányzenét Józsefuĺáros alábbi 7 he|yszínén, az
a|á.ŕbi időkeretben köteles megvalósítani:

a. Teleki Téri piac (heti2 alkalom 3-3 őra)
b. Mikszáth Kálmán tér (heti 2 a|ka|om3-3 óra)

'I
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c. Szabó Ervin tér (heti 2 alkalom 3-3 őra)
d. Napház kulturális központ előtti közterület (heti 2 alkalom 3-3 óra)e' Lőrinc pap tér (heti 2 alkalom 3-3 óra)
f. Gyulai Pál utca, Termelői Piac (heti l alkalom 3 óra)

2.3. Fe|ek rögzítik, hogy a proglamsorozatrő| a f.2. pontban meghatározottak szerint a Támogatott
köteles hirdetméný kiadni.

3. A támogatás formája, összege, forľása
?.!. A Támogató az cisszesen bruttó 8.000.000'- Ft összegíi,
je|en szerződés a|áírásától szímított 8 napon belĺil átutaljä a
0000000 1 szímú szźm\ájtra.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3 3. A támogatás Forrása: az onkormányzat l l l05 cÍm míĺkcidési célú támogatások
á||amháúartáson belii lre e|ó lrányzata

3.4' Kormányzati funkció: 9l050l Kcjzművelódési tevékenység

3.5. Támogató kijelenti, hogy a 3. l. pontban meghatározott támogatási összeg a rende|kezésére á|l.

4. A támogatás folyósítása

4.l. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással te|jesíti a Támogatott jelen szerződés 3.l.
pontjában megadott bankszám|áj ára egy összegben a jelen szerződés mináket féI által tcĺrténő
a|áírásátő| számítoťt l5 napon belül.

5. A támogatás fe|használásának szabá|yai

5.1. Támogatott a céI je||egĺĺ támogatást kizárő|ag a jelen szerzódésben meghatiírozott f. pontban
meg)latározott célra használhatja fel.

5.2. Felek rĺigzÍtik, hogy a Támogató által nyújtott cél je|legű támogaüást Támogatott tovább adhatjaaz 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben küňő szervezeteknek,
intézményeknek azza|,

5.1.2. hogy ebben az esetben is a józsefuárosi ľoma nemzetiségí polgároknak
részesü|nie kel| a ĺĺmogatott külső szerv á|ta| végzet7tevékenység 

","dineńy"ĺuol,5.1.3. hory elszámolási és beszámolási kĺitelezettség mind a támogatott külső
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terhe|i. A Támogatótt koteles a
külső szerv részéróI benyujtott - a továbbadott Ĺámogatiĺs felhaszná|ásźrő| sző|ó _
elszámo|ási dokumentációt, 

'valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatátt a benyujtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belüĺ a
Támogató részére átadni.

a"az Nyolcmillió forint támogat.ást
Támogatott 1 04033 87-00028603-

5.3. A támogatźls felhasználásának

kezdő időpontja:
véghatárideje:

2017. jrinius 01.
2017. szcptembeľ 30.

A felhasznáIást dokumentáló szám|ák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumenfumok teljesítési
időpon$ának a felhaszná|ási időszaknak megfelelő keltezésiĺnek kęll lennie.

5.4. Felek a jelen szprződés te|jesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

aTátmogatő részerő|: dľ. Szĺsz Imola
06/1-4592182



szaszrm@i oizs e fu a ros. h u

a Támogatott részéről: Benga-oláh Tĺbor elniik
06tfü-s102482
b.olahtiboľ@gmai|.com

6. A támogatás fe|használásának e|lenőľzése, beszámo|ási ktitelezettség

6.1. A tźtmogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználásáú a Támogatő. a támogatás
felhasználásrának ellenőrzśsére jogszabály álta| meghatírozott szervek, a felhasznźůás kezdó
időpontjától a beszámoló benyujtására a je|en szerződésben újgzitett határidőt kĺjvető 5 év
elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.f. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket,
egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb el|enőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető
módon kezelni és nyilvántartani. valanlint a beszámo|ó benyĹrjtására a jelen szerzodésben
rögzíteťt határidótől kezdődoęn a voIlatkozó jogszabályi e|őírások szerint megorizni. A
Támogatott ezen túl is köteles minden, az e||enőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb
segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás fe|lrasználásá,rő| legkésőbb 2018. január 3l-ĺg köteles írásban
szakmai zárő beszźlmolót és pénzÜgyi zárő elszámo|ást készíteni és átadni a Támogató
szakmailag illetékes szervezeti egysége (Városvezetési Ügyosztá|y) részére.
A Támogatő részérő| a szakmai beszámoló és pénzĺigyi elszámolás elfogadására és a teljesítés
igazo|ására a polgármester jogosult j e|en szerződés 6'5. pontjában feltĺintetett határidőn belüI.

6.4. A beszámolónak és az e|számo|ásnak a kövętkezőket ke|l taľtalm aznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
b) pénzíigyi elszĺmolás: a felmerült kö|tségeknek a felhasználrás jogcíme szerinti _ a Łámogatás

céljának megvalósulásához kötheto - tételes felsorolása, a felhasználási időszakh oz igazodó, a
Támogatott nevére szóló szźlm|ák, bérjegyzékek, egyéb sámviteli és adóhatósági
felhaszná|ásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumenfumok (megrendelő, szerződés
stb.) hitelesített máso|atának, kifizetést igazo|ő dokumentumok bankkivonat,
pénztárbizonylat _ hitelesített másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizony|atok
adataivalmegegyezően kitöltĺitt, ajelen szerződés l. számú mellékletét képezo E|sámo|ó Lap
benyújtĺásával.
A Támogatott a felhasználást dokumentáIó eredeti szám|ákĺa, bizonylatokľa, egyéb okiratokra
köteles ráírni: ,,Budapest Főváros VItr. kerĺilet Józsefvárosĺ Onkormányzat fe|é ..........
Ft (azaz foľĺnt) iisszegben elszámo|va, dátum, elniik aláíľása''.
Nem maryarországi ťlzetőeszközben töľténő pénzijgyi elsámolás esetén a sámlaösszesítőn a
szám|a tárgyát magyar nyelven is, továbbá a szám|a összegét a szám|a teljesítése napján
érvényes MNB középárfolyamán forintra áúszálmitlĺa is fe| kell ttintetni.

6.5. A Támogatott a beszámolót és az e|sz'ámolást úgy köteles elkészíteni, hogy aza|kalmas legyen a
támogatás felhasznáIásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszímolót és az elszámolást
a beérkezést követően megvizsgálja, és a bęérkezést követő 60 napon be|ül dönt annak
elfogadásárő| vagy elutasításáról. A Támogató döntésérő| és az esetleg jogosulatlanul igénybe
vett tĺámogaLás visszafizetésének köte|ezettségérő| a döntéstől sz,ámított l0 napon beli'il írásban
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a besámolásra, elszámolásra vonatkozőköte\ezettségét
hatĺáridőre nem teljesíti vagy a hataridőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem
megfelelő vagy nem a jelen szerződés l. sz. mellék|etétképező Elszámoló Lapnak megfelelően
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos hatiíridő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatotüat a
hiány pótlásiĺra, melynek beérkezését követően 30 napon belüI dönt annak elfogadásáról. Felek
rijgzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a



tĺĺmogatást a Támogatott ľendeltetésszeríĺen használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi,
hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben fogla|tak szerint' teljes köľíien el nem szĺmolt a
támogaüás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.

6.6. Támogatott a felhasználás és az e|számolás határidejének módosításáľa irányuló kérelmet
írasban egy a|kalommal kezdeményezheti, ltreIyllek benyújtási hatáľideje a felhasználás
határidejének módosítĺása esetében a szerzódés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási
haüíridő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. A Támogatott köteles a költségvetési tĺámogatások |ebonyolítasában részt vevő és a kö|tségvetési
támogatást e||enőrzĺí szervezetekkel együttmíikĺjdni, az e||enőrzést végző szerv képúselőit
el|enőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szám|ák, a megvalósitźst igazo|ő
okmányok, bizonylatok rende|kezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgá|atában a
helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elál|ási, fe|mondási joga, a tánlogatás yisszafizetése

7.1, A Támogató a je|en szerzódéstől való elálláSra vagy a szerzódés azonnali haŁĺlyú fe|mondására
jogosult, ha:
a) a Támogato|t jogosulat|anu| vette igénybe a támogatást, vagy
b) a Támogatott a támogatásról szó|ó döntés tartalmát érdemben befo|yásoló valót|an, hamis

vagy megtévęsztő adatot szolgá|tatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) o|yan köriilmény merüI fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely a|apján az

á||amháztartási törvény végľehajtásáró| szóló 368/f}1l. (Xu. 3l.) Korm. renäil"t 1a
továbbiakban: Avr.) 81. $ (l) bekezdésében fogla|tak szęrint nem kĺithető támogatási
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghirllsul, tartós akadá|yba ütközik vagy a je|en
szerzodésben foglalt Íitemęzéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a je|en szerződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabá|yokból eredő kötelezettségeit, így kü|ĺin<isen nem tesz eleget
ellenőrzéstÍĺrési kĺitelezettségének (az e||enorzés során felróható magatartźsźtva| 

-az

e||enőrzo szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a tiĺmogatott tevékenység
szabźúy szeríi megvalós ítását nem I ehet el l enor izni, v agy

Đ a Támogatott a jelen szerződésben meghatározoÍt vagy a szerződés megkötésének
feltételeként jogszabá|y által e|őírt nyi|atkozat bármelyikét visszavonja , vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszímoló, (ľész)elszámo|ás
benyújtásának (pót)hatráridejét elmu|asztotta vagy a (rész)beszźtmolót, elszámolást annak
nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta eI.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan köľiilményľől szerez
tudomást, amely a jelen szeľződés felmondását, illetve az attől való elállást megalapozza, a
Támogató felfiiggesai a támogatás folyósíŁísát, és erról a Támogatottat írásban tź!ékoztatja.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem haszná|t cisszeg maradt vissza, vagy e| nem fogadott
elszłmolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, űgy azt a Támogatott az e|szÁmo|ási
hatláridőt követő 15 napon belü|, egy összegben köteles visszafizetni a Támogatő részére a
Támogató által meghatározott (10403387-00028570-00000000) számlára, a szerzódésszám
megjelölésével.

7.4. Amennyiben a Támogatott a je|en szerződésben megJtatározott visszaťlzetési kötelezettsége
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ftk.-ban meg)latározottkésede|ňi
kamatot fizptni.



8. Egyéb ľendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés a|áirásźna|

a) nyilatkozik arról, hogy a tĺímogatrási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) fudomásul veszi, hogy nem köthető Łámogatási szerződés a,z'al, akivel szemben az Ávľ. 8l. $-
ában meghatarozott tbltételek valamelyike t.ennáll;

c) fudomásul veszi, hogy adóazonosító szźmźú a Magyar Államkincstár és a Támogató
felhasználják a kö'ztaľtozas bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a
|eját konartozások te[esítése érdekében;

d) tudomásu| veszi, hory nem nyujtható támogatás annak a szervezetnek, amely az e|őző
években a Támogatő źL|ta| azonos célra biztosítoľt költségvętésből nyújtott támogatás
felhasználásáva| ajogszabá|yban vagy a támogatói okiratban vagy támogatźtsi szerződésben
foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

e) tudomástll veszi, hogy a támogatási igény szabályszeríiségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a Támogató és a jogszabályban ĺneghatározott egyéb szervek ellenorizhetik;

f) tudomásul veszi, hogy a tamogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, osszegére
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

8.f. Amennyiben

a)olyan körülmény meri'il fel, amely alapján az Avr.8l. $ (l) bekezdése a|apján nem kothető
támogatási szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatároZott vagy a szerződés megkötésének feltételeként
jo gszabá|y által előíft nyi |atkozatok bárme lyi két v i sszavonj a ;

c) a támogatoťt tevékenység megva|ósítása meghirisul, tartós akadá|yba ütközik, a je|en
szerződésben foglalt titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adataiban, a je|en szerződés megkötésének fe|tételeként jogszabály vaw a
Támogató źilta!. e|óirt, a Támogatott által benyr1ljtott nyilatkozatban, dokumentumban, a
támogatĺás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körü|ményben
v á|tozźs következik be,

e) az elszamolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározolÍ.
fellelhetősége megváltozik

azt a Támogatott a tudomására jutrást követően 15 napon belĺil köteles íľásban bejelenteni a
Támogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.2. pontban meghaüĺrozott bejelentés alapján 30 napon beliil megteszi a
szÍikséges intézkedéseket.

8.4. Je|en szerződés módosítĺása a Felek közös akaratából kizárő|ag írásban történhet az eredetivagy
a korábban módosított tĺímogatási szerződésben meghatiíromttbeszámolási határidő leteltéig. A
Támogatottnak a szprződés-módosításra irányuló kéľelmét íľásban, részletes indoko|ással ellátva
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatottkizárő|ag olyan indokkal kezdeményeńet
szerződés-módosítást, amely a tamogatás megítélésének köriilményeit utólag nem vźitoztatja
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően mega|apozott szerződés-módosítĺási
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak fe|róható okbóI
ered, úgy az eset ĺisszes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult vźiasztani a szerződés-
módosítás és szerződésszegés esetén a|ka|mazható jogkövetkezmények között.

8.5. Felek a je|en szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tźrgya|ános úton kötelesek
rendezni.



8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kel|ő részletességgel szabá|yozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabá|yai _ elsősorban a Ptk., az eht. és az Avr. _ azírányadők.

Jelen támogatÁsi szerződés aláírásara a felhata|mązást a Támogatott részéről a ...ĺf0|7 . (... .. .) szÁmÍl
képviselő-testi'il eti hatÁrozat adja.

Jelen szerzódés mindkét té| általi aláínás napjától a jelen üámogatási szerződésben foglalt
kötelezettségek mindkét fét részéľő| töľténő teljesülésének napjáig hatĺályos.

Felek a jelen 6 oldalból át||ő szerzi5dést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyő|ag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező
példányban készĹilt, amelyből 4 db aTámogatónál, l db a Támogatottnál marad.

Mel|ék|etek:
I. Elszámoló Lao

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefvárosĺ onkoľmányzat

képviseIetében

Józsefvárosi Roma onkormányzat
képviseIetében

Dr. Kocsis Máté
polgármester
Támogató

Fedezet: a 1l l05 címen Budapest, 20l7.

Pénzügyi leg e l lenj egyzem :

Páris Gyuláné
gazdasźryivezető

Jogi szempontból el|enje gyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbíásából

dr. Mészár Erika
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Benga-o|áh Tibor elnök
Támogatott
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Iľásbeli előterj esztés
a J őzsefv źlľosi Roma onkoľmányzat

20Í7 . januaľ 3 1. napjĺĺn 10:00 órakoľ megtaľtott
2. ľendes képviselő-testĺileti ülésére

5. napiľendi pont
Cím : VagyonnyiIatko zat-téte|i kłite|ezettség
Előteľjesztő: Benga-Oláh Tiboľ elniik

Tisztelt Képviselő.testůilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nektv. 103. $ (1) bekezdése értelmében
minden nemzetiségi ĺjnkormányzati képviselőnek, valamint a vele egy háztartásban élő
házastársának, élettársának és gyermekének a Nektv. 2, melléklete szeľinti vagyon
nyilatkozatot kell tennie minden év január 31. napjáig. A Józsefuarosi Roma Önkormányzat
Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatábaĺ foglaltak szeľint a vagyonnyi|atkozat ellenőľzéséért
és nyilvántartásáért Benga-oláh Tiboľ elnök és Németh ottó elnök-helyettes felelősek.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jőzsefvźrosi Roma onkoľmrányzat ezen
törvényi kötelezettségének eleget tett, melyľől javasolom hattlrozatmeghozata|źú..

A fenti ek a|apj án az a|ábbi hatát o zati j avaslatot terj e s ztem e l fo gadásra.

Hatźrozati javaslat

A Józsefoárosi Roma Onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy minden ľoma
nemzetiségi képviselő, valamint a vele egy hántartásban é|(j házastáľsa, élettáľsa és
gyeľmeke eleget tett vagyonnyĺlatkozat-tételi kötelezettségének, mely nyĺlatkozatok
órzésérő| - a Szervezeti és Működési Szabźůyzatában foglaltak szerint _ Benga.oláh
Tibor elnök és Németh ottó elntik-helyettes gondoskodnak.

Felelős: elniik
Hatáľidő: 2017. januáľ 31.

Budapest, 2017, januát 20.
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Íľásbeli előteľj esztés
a J őzsefvérosi Roma onkoľmanyzĺ

2017 . jarulár 3 1. napjrán 10:00 órakor megtaľtott
2. ľendes képviselő-testületi ülésére

6. napiľendi pont
Cím: A Józsefvárosi Roma onkormányzat20|7. évi kiiltségvetési javaslata
Előteľjesztő: Benga.Oláh Tibor elniik

Tisztelt Képviselő-testůilet!

Az tl||amháztartćsrő| sző|o 2011' évi CXCV' törvény (továbbiakban Áľlt.; , valamint annak
végrehajtásáró| sző|ő 368120|1. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) érte|mébenaz
elnöknek a 2017. évi költségvetést a Képviselő-testület e|é a Magyarország 2OI7. évi
költségvetéséről szóló20I6. évi XC. törvény a|apjtn 2017 . febľuár t5-ig az eln<jknek be kell
nyúj tani a Képviselő-testiilet elé.
A költségvetés tervezésének szabtiyát, kĺitelező tarta|mát az A}lt, az Avr, va|arnint az
á||arrhtntartás számviteléről szóló 4l20l3. (I'11.) Kormányľendelet kjae|ó.
A kłizponti költségvetés műkiidési támogatásának összege 782,0 e Ft, melynek
f eIhasznáIás áľa bľuttó ö s sze gekb e n az aIábbi j avasl atot te szem :

dologi kiadások:

- szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások 400,0 e Ft
(pá|yźnati önľészhez)

mĺĺlujdési áltąlános tartalék 382.0 e Ft

Települési önkormányzati táłmogatás összege 5.369,0 e Ft, melynek
me lynek f elhasznál ás áľa bruttó ö s s ze gekb e n az a|ábbi j avaslatot te s zem :

személyi juttatás

- tiszteletdíj 1.102'0 e Ft. megbizási díjak 3.744,0 eFt
összesen: 4.246.0 eFt

munkáltatót terhelő j aľulékok:

- szociálishozzájárulási adó 857,0 e Ft
összesen: 857.0 e Ft
dologi kiadások:

- kommunikációs szo|gáItatás (TV előfizetés) 73,0 eFt
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- egyéb szo|gáItatások (pl. bankkcjltség, posta ktg, stb.)10,0 e Ft
- egyéb kiadások 183,0 e Ft
összesen: 266.0 eFt



Telepiilési onkormányzat Térzene meghatározott célú támogatás iisszege 8.000,0 e

Ft, felhasználása

dologi
szakmai szo|gá|tatźls 8.000,0 e Ft

Mind ässzesen: 14.151,0 e Ft

A költségvetési javaslat afent leíľtak aLapján összesen 14.151,0 e Ft. A kiadások tartaLmazzák
az e|ozetes kötelezettségvállalásokat. Az önkoľmanyzatnak közvetett támogatást 20|6. évben
nem nyújtott és 2017 . évben sem kíván nyújtani. A nemzetiségi cinkormźnyzat saját bevétellel
nem rendelkezik, így önkormźnyzatí saját bevételekľől és az önkormányzat adősságát
keletkeztető ügyleteibol eredő fizetési kotelezettségeinek af0I7. évi és az azt követő 3 évľe
varható összegéľol kimutatása nincs.

Az előteľjesztés mellékletét képező mellékletęk a következők:

- e|őzętes kötelezettségvállalások a képviselői tiszteletdíj, melynek havi összege 201-7.

évben hatályos járulékokkal együtt 1.083 e Ft, a megbízási díj két hónapra 314,0 e Ft,
valamint az éves TV előfizetés 73,0 e Ft,

- 2017-2019. évek költségvetési mérlege kozgazdasźtgi tagolásban (2.száĺrl,Ĺl melléklet)
- a kĺjltségvetés fe|haszná|ási titemterve (3. számú melléklet)

A határ ozat melléklete a kĺjvetkező :

2017 évi költségvetés kiemelt e|őirtnyzatonként, azon belül kĺjtelező és önként vállalt
feladatľa bontva (1. számú melléklet)
A benyújtott költségvetési j avaslat költségvetési egyensúlya biztosított.

Az önkoľmányzat az e|oző években hitelt nem vett fel, 2016. évben nem kíván hitelt felvenni,
miután a visszaťlzetési kötelezettsé gnek a koltsé gvetési fedezete nem biztosított.

Javaslom' hogy a koltségvetés módosításának hatásköľét a Képviselő-testület gyakoľolja,
jóvahagyott koltségvetésen belüli átcsoportosításra az e|nok kapjon hatásköľt.

A koltségvetést év ktjzben többször kell majd módosítani, a 2016. évi költségvetés
maradvány, az évkcjzben páIyázatokon elnyert pénzeszkozok, valamint a feladatalapú
központi költségvetési támogatás miatt.

A Józsefvaľosi onkormtnyzat Képviselő-testĹilte a 2017, évi ellenőrzési tervét elfogadta,
melyről atájékoztatást az onkormanyzatmegkapta, mely tartalmában a k<jvetkező:

,,Tájékoztatom, hogy a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) belső ellenőrzési
vezetője a 370lf0l1.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban:Bkľ.) 31.$ és 32.$ alapjan
elkészítette a Buđapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźĺnyzat és Hivatala 2017.
évi ellenőľzési teľvét a hivatal, a helyi <lnkormányzat, a feliigyelt költségvetési szervek és a
helyi nemzetiségi önkoľmányzatok tekintetében. Az ellenőľzési tervet . a jegyzői előzetes
jóvahagyást követően _ a Bk. 32.$ (4) a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a
250|20I6.(XII.01.) számu hatźrozatáva| jóváhagyott. A 2017. évi ellenőrzési terv
me gteki nthető a www..i o zsefvaro s. hu honl apon.



A helyi onkormányzat és a nemzetiségi ĺlnkormanyzatok kĺjzötti együttműkĺidési
megállapodás IX. fejezete értelmében tájékoztatom, hogy a f0I7. évi ellenőrzési terv 5.

pontja szeľint a helyi nemzetiségi önkormányzatokat a következő témakĺjr vizsgá|ata éľinti:

Tárgy: Az áll ami t ámo gat ás els zámolás ának vizs gáI ata
Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabá|yi előírásnak megfelelően töľtént-ę

kormányrendelet szerint kapott műk<jdési és feladatalapú támogatások nyilvántaĺása
eIszámolása
Vizsgált időszak: 2016, év
Azonosított kockazati tényezők: he|yi szabá|yozás nem megfelelő kialakítása
Az ellenőrzés típusa: péĺzugyi - szabáIyszeľűségi
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. negyeđik negyedév
Az ellenőľzés módja: adatbekéľés, elemzés''

Fenti ekľe tekintettel kérem a határ ozati j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat

A Jĺózsefváľosi Roma Önkoľmányzat űgy diint, hogy

l.l a)2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát|4.|51'0 e Ft.ban fogadja el.

b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton beliil a műkiidési bevétel e|őirányzata 14.151'0
e Ft, a műktĺdési kiadás e|íjirányzata 14.151'0 e Ft, melyet kiemelt e|őirányzatonként az
1. számú melléklet tarta|maz.

2.l a) a képviselő-testiilet a ktiltségvetés módosításának hatáskörét fenntaľtja,
felhatalmazz^ az elnłiktit a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt e|őirányzztok, ľovatok
köztitti átcsopoľtosítás j óváh agy ására.
b) az elniik átcsoportosítási hatásköre a műkłidési, felhalmozási célú támogatások
nyrijtásáľa nem teľjed ki.
c) az elnök a saját hatáskiirben jóváhagyott előirányzatok átcsopoľtosításáľól
negyedévente, de legkésőbb f0l7. december 31-ig a kiiltségvetés e|őirányzatainak
átv ezetésével e gyid ej iĺle g b eszám o l a képvis elő.testületn ek.

3.l a pénzkezelésĹértékkezelési szabáiyzatban foglaltak betartásáva| a kiadások
készpénzben tłiľténő teljesítésének eseteit az alá,Ďbiakban határozza meg:.

a) készlet és tárgyi eszktiz beszeľzése,
b) kikůildetés, repľezentációs, vendéglátásľa kiadások,
c) kistisszegÍĺ szolgáltatási kiadások'
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok
e) nem rendszeľes és külső személyi juttatások.

4.l fe|hata|mazza az Elnökiit a jogszabályi határidő betaľtásával az elemi ktiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatáľozott költségvetés kĺemelt e|őirányzatainak és

tisszegének megtartása mellett.

5./ a határozat elfogadásával egyidejűleg a 2017. évi átmenetí gazdá|kodásľól szólĺó

határ ozat hatá|y át v e s zti.

a
es



6.ĺ a 20|6. évi pénzmaradvány elfogadásáig' 
^ 

pénzmaradvány felhasználásának
jóváhagyásáĺg a 20t7. évi eľedeti költségvetésbe nem teľvezett szabad pénzmaradvány
teľhéľe ktitelezettségvállalásról a képviselő-testĺilet diint.

7.l tudomásul veszi az onkormányzatot érintően a JĺĎzsefvárosi Onkoľmányzat
f 50 /2016.(xII.0 1.) szĺĺm ú határ ozłtilval elfo gadot t 2017 . évi ellenőľzés i teľvét.

Felelős: Elniik
Határidő: folyamatos, 5. pont: 20|7. januáľ 31., 6. pont 2017. április 30.,7. pont: 2017.
januáľ 31.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, BeIső Ellenőrzési
Iroda

Budapest, 2011 . január 20'

EI-ÓľprupszTo: BENcA-oLAH TIBoR ELNoK Józsppve.nosl RoMA oNroRľĺÁNyzn.r

Lpínľn: DR. VARGA.KovÁcs AonlelľN JoGI ELoADó . i\t\
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL.IGAZoLÁS', ńl '-/vvt\- \./'"JocrroxrRou-: Z'
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Józsefvárosi Roma Onko rmányzat 20|7, évi
kö|tségvetése

eľedeti

S.sz.
E|őirány-

zat
csoport

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kieme|t e|oirányzat
megnevezése

KöteIező
feladat

eFt

onként
válIaIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

I KIADAS 0,0

2 I
MUKODESI
KtADÁsoK

0,0

3

Személyi juttatás -

201,I. évi települési
iink. működési
támooafáshó|

4 246,C 4 246,0

A 2

Munkaadót terhelő

iáľulékok és szociális
hozzájáľulási adó -

2011 ' évi települési
onk. működési
fámnoafáqhÁ|

857,0 857,0

5 J

Dologi kiadások - 20|7.
évi központi működési
támogatásból

400,0 400,0

6

Dologi kiadások - 20|,ĺ.
évi teIepülési működési
támogatásból

266,0 266,O

Dologi kiadások
telepiilési ĺink. Térzene

I 000,0 8 000,0

7 4
Ellátottak pénzbeli

iuttatása
0rc

8 5
Egyéb működési cé|ú

kiadás
0,0

9
sbből: elvonások és
hefizefések

0,0

IC
ebből:működési célú
kolcsönök nyújtása

0,0

t1
ebből: működésicélú
kölcsönök törlesztése

0r0

T2

eoool: mrrKooęsl cęlu
támogatások
ćillamháztartason
L^ l* l-^

0,0

13

ebből: működési célú
támogatások
á||anhźntartáson
|zírĺíi ] rp

0,0

t4

miiködési általános
tartalék 2011. évi
központi működési
támogatásból

382,0 382,0

15 l
MÜKoDEsI
KlADÁsoK
osszEsBľ:

14151,0 t4 151,0



l6 )
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
KIADÁSoK

0,0

l7 1 Beruházások 0,c 0,0

18 z Felújítások 0,c 0,0

t9 J
Egyéb felhalmozási
kiadások

0,c 0r0

20
ebből:felhalmozási céIú

kölcsön nvúitása
0,( 0,0

2l ebből :felhalmozási célú
kölcsön töľ|esztése

0,c 0,0

22

ebbő|: felha|mozási célrj

támogatások
államháztartáson
beliilľe

0,c 0,0

L)

ebbőI: felhalmozási céIú

támogatások
á|Iamháztartáson
kívtilre

0,c 0,0

24
ebből: felhalmozási
céltaľtalék

0,c 0,0

25 )
FELHALMOZASI
KIADÁsoK
ossznsnru

0'0 0'0 0,0

26
KOLTSEGVETESI
KIADÁsoK
osszpsnľ

0,0

27 BEVETELEK 0,c

28 I
MUKODESI
BEVÉTELEK

f9

Működésicé|ú
támogatások
á||amháztartáson
belülrő]

0,0

JL
ebből központi
költségvetés múködési
támosatás

782,0 782,O

JI
ebbol: telepiilési önk.
működési támopatás

5 369,0 5 369,0

)L

ebből települési önk.

CéIhoz kötött mtiködési
támogatás (térzene)

8 000,0 8 000,0

JJ
ebből: elvonások és

bef,rzetések
0r0

34

ebbĺĺl: működési célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatéľü1ése
á||amháďartáson
belĹi|ľő|

0r0



'é

J)

ebbĺĺl: műkÖdési célú
visszatérítendő
támogatások' kölcsönök
igénybevétele
źilanháztartáson
belülről

0r0

JI 2 Közhatalmi bevételek 0,c
38 5 Működési bevételek 0,0

J' 5
Működési célú átveťt
pénzeszklz 0,0

40 1

MUKODESI
BEvÉTELEK
ÖsszBsnľ

14 151,0 t4t5t,0

4I )
FELHALMOZAS,
FELÚJÍTÁsI
BEVÉTELEK

0,c

^aAL

Felhalmozási célú
támogatások
á|]amháztartáson
beIiilrő1

0'0 0rc

45

ebből: helyi
önkormányzatok
általános működéséhez
és ágazati fe l adataihoz
kapcsolódó állami
támogatások

0,0 0,0

44

ebbĺĺl: felhalmozási célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatérülésę
államháztaltáson
beltilľő|

0,0 0r0

Á<

ebből: felhalmozási célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
igénybevétele
áI|amháztartáson
belüIről

0,0 0,c

46

ebből:felha|mozási célú
támogatások
álIamháaaftáson
be|ülrő|

0,0 0,0

z+l 2 Ingatlanok éľtékesítésę 0,0 0,0

48
Egyéb tárgyi eszközök
éftékesítésę

0,0 0,0

49

Részesedések
értékesítésę és

megszĺĺntetéséhez
kaocsolódó bevételek

0,0 0,0

50 5
Felhalmozási célú átvett
pénzęszközök 0,c 0,c



51

ebből: felha|mozási célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
vissztériilése
államháztratáson
kívü|rő|

0,0 0,0

52

ebből: egyéb
felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0,0 0,c

53 )

FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁSI
BEVETELEK
Össznsnľ

0'0 0'0 0'0

54

KOLTSEGVETESI
BEVÉTELEK
ossznsBľ

0,c

55 J

FINANSZIROZASI
ľĺÚxolnsl
KIADÁsoK

0'0 0'0 0,0

56 I

Irányító szervi
támogatásként
ťolyósított támogatás
killtaláqa

0,0 0r0

5',7 4

FINANSZIROZASI
FELHALMoZÁsI
KIADÁSoK

000 0'0 0'0

58 I

Irányítószeľvi
támogatásként
folyósított támogatás
kiutalása

0,0 0,0

59 2
Hosszúlej áratri hitelek,
váltó törlesztése

0'0 0,0

60

FINANSZIROZASI
KIADÁsoK
ossznsnľ

0'0 0'0 0'0

ol 5

FINANSZIROZASI
nĺŰxooÉsl
BEVETELEK

0'0 0'0 0'0

oz I

Irányítószervi
támogatásként
folyósított támogatás
fi zetési szám|źn történő
ióváírása

0,0 0,0

63 2
Szabad pénzmaraďvány

igénybevétele
0,0 0,0

64

Feladattal terhelt
pénzmaradvány

igénybevételę

0,0 0,0

65 6

FTNANSZIROZASI
FELHALMoZÁsI
BEvÉTELEK

0'0 0'0 0'0

66 1

Irányítószervi
támogatásként
folyósított támogatás

ťlzetési szám lán történő
iővźłírlłąa

0,0 0,0



6'1 ) Szabad pénzmaradvány

igénybevétele
0,0 0r0

68 1
Fęladattal terhelt

pénzmaľadvány
ioénvhevéte|e

0,0 0,0

69

FINANSZIROZASI
BEvÉTELEK
osszosBľ

0,0 0,0

"t0 KIADASOK
MINDOSSZESEN

14 151,0 14151,0

7l BEVETELEK
MINDOSSZESEN

14 15100 t4L5t,0

1f

MUKODESI
BEVÉTELEK És
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0r0

I)

FELHALMOZASI
BEVÉTELEK ÉS
KlADÁSoK
EGYENLEGE

000 0r0

14

MUKODESI
FINANSZÍRoZÁSI
BEVÉTELEK ÉS
KIADÁsoK
EGYENLEGE

000 0ro

15

FELHALMOZASI
FINANSZÍRoZÁsI
BEVÉTELEK ÉS
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0'0 0r0

/o
MUKODES]

EGYENLEGEI(
0'0 0r0

71
FELHALMOZAS]

EGYENLEGEX 0'0 0,0

18
EGYENLEGEK

ossznsľľ 000 0,0



. Kiemelt elóiľányzat megnevezése

KIADÁs

ľĺÍlxtnÉsl xr.ł'nÁsox

Személyi juttatás . 2017. évi telepĺllési Önk.
milkiĺdési támogatásbÓl

MunlłaadÓt teľheltĺ járulékok és szociáIis
hozzájáľulási adÓ . 20l7. évi telepĺllési tink.
mtlk dési támogatásbÓl

Dologi kiadások . 2017, évi kÖzponti m kódési
táinogatásbÓl

Dologi kiadások - 20 l 7. évi telepĺt|ési miĺkodési
támogatásbÓl

z|6iĺÁnvlqt

Dologi kiadások telepitlési Önk. Térzene

El|átottak pénzbeli juttatása

t.

Egyéb mĺlkÖdési célri kiadás

h

ebb l: elvonások és befizetések

4 246-0

tr.h,ő

:bból: miik dési célri k lcsÖniik nvuitása

ebb |: mĺlk dési cél kÖlcsÖnÖk tÖrlesaése

3 53.0

857,0

trI' hő

ebbd'l: mĺĺkÖdési cél támogatások
állarnháaaľtáson belirbe

400.0

?sl n

ebbó|: mĺĺkÖdési célli támogatások
államháztartáson kÍvĺllre

IV.h

860

266.C

8 000-0

mtik dési áItalános tartalék 20 l 7. évi k zponti
mĺik dési támogatásbÓl

354.C

00

v.h

'70.0

0-0

2?' ť|

MttKoDEsI KIÁDÁsoK ÖsszEsEN:

354.0

0.0

0-0

vI.

00

70

h

FELHALMoZÁSI, FELÚJĺTÁSI
KIADÁsoK

0-0

2f.0

0.0

354.0

00

00

0.0

Beruházások

vII.hő

0.c

70.(

0-0

0.0

22.4

0.0

L;gyéb télhalrnozási kiadások

100.0

354.0

0.0

00

VItr.h

0,

'7n

9oooĺ;Ienalmozásl célÚ kÖlcsrn nyljtása

(

0-0

0,

0(

22-0

0,0

(

354-0

0,0

0,0

D(.h

0,0

Íemalmozäsl célu kÓlcsÖn tÖrlesztése

00

70.(

0-0

0.0

0.0

on

0.c

f2-a

100.c

354.0

00

382.0

x,

00

n

70,0

n.ő

0,0

(

0-0

14 151.0

0.0

22.0

0,0

2 000

100.0

354.0

0,0

0.0

)q.h

0,0

0,0

70,o

0.0

on

0-0

22-0

0.0

0.0

461.0

2 000,(

r00.0

0.0

354.(

00

XII.h

0,0

0

70.0

oí)

0.0

0,(

0.0

220

0.0

0.0

44ą n

2 000.c

0.0

354.0

0.0

0.0

0.c

osszesen

0-0

0.0

70,0

0.c

0.0

0.(

0 í')

2f,0

00

0.0

0,0

446.O

354.0

0.0

00

0n

0.f

no

0.(

70.o

0.0

0.0

0,0

00

0,(

0.

0.0

))

0.(

0,0

0n

4 246.C

746 n

(

0.(

0.(

0.(

0,0

0.0

0,(

71,0

0,0

00

0,0

0.0

0.0

0,

22.0

0,0

nn

(

446.0

0.0

0,0

0.0

857.0

0.0

n

00

00

0.0

0-0

0.0

0.(

0-0

24-0

0.0

7' \Äś i

00

400.0

00

00

0.(

0,0

0,0

0.0

0-0

0,0

0.0

0-0

0.(

It I

0-0

z 546.0

0.(

6 000,0

0.0

0.0

0-0

0.0

0-0

0.0

0.0

0.0

0.c

0.0

)' ąÄ6' n

0,0

0.0

0,(

0.0

0,0

0.0

0,0

0-0

0.0

oo

00

0.0

0-0

0.0

00

446.0

0-0

0-0

00

0.0

0.0

0.c

0-0

00

00

0-0

ÄÄÁ' n

'0 í)

0-0

0.0

0.0

0,0

0.0
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:bbó|: felhalmozási célrl támogatások
illarnháztaľtáson belĺlhe

ebbó|: felhalĺnozási célri támogatások
ál Iamháztartáson kĺvĺllľe

ebb l: felhalmozási céltartalék

FELHALMoZÁSI KI,ĄD/łsoK ÔsszEsEN

KoLTsÉGvETÉsI KIÁDÁsoK
ÖsszEsEN

BEVETELEK

MIJKODESI BEVETELEK

M{lk dési cél támogatások áIlamh áztAnáson
belulľól

0-0

ebból kÖzponti kÖltségvetés mĺiktidési
támosatás

ebból: telepĺllési Önk. mĺĺktdési támogatás

0-0

0,0

ebb l telepÜlési nk' Célhoz kÖtÖtt mĺikÓdési
lámogatás (térzene)

0.0

lbbó|: elvonások és befizetések

0.0

0,0

0-0

0.0

ebbtll: mĺlkÖdési cél visszatérÍtendő
támogatások, kÓlcs nÖk visszatérĺllése
á|lanháztaľtáson betltlĺól

o^n

0.c

0,(

0,0

0.0

0-0

0,0

461.0

0.0

0.0

n.ĺ)

0.(

ebból: miikÖdési cél visszatérítendi'
ľámogatások, kÖlcsÖnÖk igénybevétele
á| lamháztartáson belĺllr(ll

0-0

a4< n

0.0

742.O

0.c

o-n

s 369.0

0.0

0.0

K zhata|Ídbevétetek

446.0

Mtĺk dési bevételek

0,0

8 000.0

391,(

o0

nn

Mtĺk dési cél átve tt p énzes?lŕ.Öz

0,0

00

546.0

0,(

MťrKoDÉsI BEVÉTELEK ÖsszESEN

0-0

0,0

oo

nn

0,(

5 369,0

0.0

0.0

FELHÁLMoZÁS, FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

00

446.O

00
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I 000.c
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ielhalrnozási céltl támogatások államháaaĺtáson
lelil|rőI

ebb l: helyi nkoÍmányzatok általános

állami támogatások

ebből: felhalrnozási céltl visszatérĺtendil
támogatások, kólcsÖnÖk visszatér{llése
államháztaItáson belu|Íől

ebbill: felha|ĺnozási céhi visszatérĺtendö
támogatások, kłilcsőnÖk igénybevétele
államháztaľtáson belĺllľól

0-0

ébból:felhalmozási céhi támogatások
államháztaľtáson belillĺől

[nsatlanok értékesítése

0.0

Egyéb táIryi eszk z k értékesítése

Részesedések értékesĺtése és megszilntetéséhez

kapcsolÓdő bevételek

]elhalrnozási cél átvett pénzeszkÖzÖk

0.0

ebbő|: felha|ĺnozási cé|ti visszatérítendö
tĺĺmogatások, kÖ|csÖnÖk vissztér lése

álIamháztratáson kívĺllr l

0^0

ebböl: eryéb felhalĺnoási céhi átvett
pénzeszkÖzÖk

0-0

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁS|
BEVÉTELEK ÖsszEsEN

0-0

0-0

KÖLTsÉGvETÉsI BEVÉTELEK
osszEsEN

0.0

KIADÁSoK MINDosszEsEN

0.(

BEVÉ'TELEK MINDÖsszEsEN
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JOGCIM

oľxonnĺÁNYzATI FELADÁToK

zors. Évl
ľÉľy

2016. EVI
vÁnHĺ,r
o ľÉľy

zott.iwt
TERV

xrłnÁs
uŰxooÉsr xrłoÁsox
Személyi juttatás 3 968 4 f25 4246

Munkaadót terhelo járulékok és

szociális hozzájźtr úćsi adó I 070 968 857

Dolosi kiadások 16 235 t4 248 8 666

]llátottak pénzbeli j uttatása

igyéb műkĺidési célú kiadás

:bből: elvonások és befizetések

lbbo|: működési célú kölcsönök
rvriitása

:bből: műktidési célú kölcsönök
:örIesztése

:bből működési célú támogatások

i|\amháztartás on b ę 1 ülľe

lbbo| műkodési célú támosatások

i||amhártarúls o n kí viilľe

ebből : működési cél és általános

tartalék 382

ľrłÚroonsl KIADÁSoK
ossznsEľ: 2t 273 t9 441 14 151

vĺuxÖoÉsl BEVÉTELEK

Műköđési célú támogatáSok

á||amháztartźls on b e | ü lrő l

ebbol: helyi önkormányzatok általános

működéséhez és ägazati fe|adataihoz
kapcsolódó állami támogatások

f 2r8 2 585 782

:bből: elvonások és befizetések

ebbo|: mtĺkodési célú visszatérítendő
tárnogatások, kiĺlcsönök visszatérülése
ál|amháztartás on b e lü |rő l

ebből: működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele
á]1 amháztartás on b ę l ü l rő l



JOGCIM

oNKoRMÁNYZATI FELADAToK

2015. ÉvI
TÉNY

2016. EVr
vÁRHAT
o rÉľĺy

zoll. Ítvl
TERV

ebből: múkodési célú támogatások
b evételęi á||an:háztartáson belülrő l

t7 369 t'7 369 13 369

Közhatalmi bevételek

Működési bevételęk 495 6',t

Miiködési célú átvett pénzeszköz

vĺijxooÉsI BEvÉTELEK
ossznsnľ

20 082 20 021 14 l5l

vĺÚxonÉsl EGYENLEG -l 191 580 0

FINANSZÍRoZÁSI ľĺÚxooÉsl
KIADÁsoK

0 0 0

Iľányító szervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása és

źil|amháztartáson bę lü| i megelő legezés

FTNANSZIROZAST MUKODESI
BEvÉTELEK I 631 444 0

Irály itő szervi támogatásként
folyósítoĺt támogatás fi zetési számlán
történő j óváírása és á] lamh áztartáson

belüli megelőlegezés

Szabad pénzmar adv źlny igénybevétele
I 631 44C

Feladattal terhelt pénzm ar adv ány

igénybevétele

ľĺÚxonÉsĺ FINANSZÍRoZÁSI
EGYENLEG

I 631 44n 0

ľĺuxonÉsI EGYENLEGEK
ossznsnľ

440 1 02( 0

FELHALMoZÁSI K|ADÁsox

Beľuházások

Fęlúiítások

Egyéb felhalmozási kiadások



JOGCIM

oľxonnĺÁNYZATI FELADAToK

zors. Évĺ
rÉľy

2016. EVI
vÁnrr.łľ
ó rnľy

zolt.ilt
TERV

:bből: felhalmozási célú köIcsön

ryújtása

:bből:fęlhalmozási célú kolcsön
.örlesztése

:bből: fęlhalmozási céIú támogatások

íI|amháztartźlson b elülre

gbből: felhalmozási célú támogatások

źil|amháztartáson kívĺi lre

lbből: felhalmozási céltartalék

FELHALMoZÁSI KIADÁsox
ossznsnľ 0 0 0

FELHALMozÁsl ľEvÉTELEK

Felha|mozási célú támogatások

ál|amhźvtartáson lre lti lrő l

ebből: helyi onkormányzatok általános
mĺiködéséhez és ágazati fęladataihoz
kapcsolódó állami támogatások

ebből: felhalmozási célú

visszatérítendő tánogatások,
kölcsÖnök visszatérülésę

ttl|amhźntartás on be | ü l rő |

gbből: fe|ha|mozási célti
visszatérítendő támogatások,

kölcsönok igénybevétele

źilar:ŕráztartás o n b e iül ro 1

lbből : ťelhalmozási célú támogatások

il|amházÍartáson b e lti l rő l

lngatlanok éľtékesítése

Egyéb tárgyi eszközök éľtékesítése

Részesedések értékesítése és

megszŕĺntetéséhez kapcsolódó

bevéteIek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



JoGCÍM

oľxonnĺÁNYzATI FELADAToK

zols. Évr
ľÉľy

2016. EVI
vÁnĺĺ,ł'ľ
o rÉNy

zoll.ÉLvl
TERV

:bbőI: feIhalmozási célú
ĺisszatérítendő támogatások,

<Ölcsönök vissztérülése
1||amhźztr atás on kívülrő l

ebbő|: egyéb fęlhalmozási célú átvett

pénzeszközök

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK
ossznsnľ 0 0 0

FELHALMoZÁSI EGYENLEG
0 0 0

FINANsZÍRoZÁsI
FELHALMoZÁSI KIADÁsox

0 0 0

Irányító szervi támogatásként

folyósitott támogatás kiutalása

{osszúlejáratú hitelek, váltó
:öľlesztése

FINANSZÍRoZÁSI
FELHALMozÁsl snvÉTELEK

0 0 0

Irányító szervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési számlán
tö'ténő jóVáíráSa

Szabad pénzmaradvány igénybevétele

Feladattal terhelt pénzmaľadvány

igénybevétele

Hosszúlei áratú hitel felvétele 0 0 0

FELHALMoZÁSI
FINANszÍRoZÁsI
EGYENLEGEK 0 0 0

FELHALMoZÁSI EGYENLEGEK
osszEsnľ 0 0 0

MIND ossznsEľ KIADÁSoK
2l ,,11 t9 441 l4 151

vĺlND ossznstľ BEVÉTELEK
2t 713 20 461 t4 tst

I

l


