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Kószült a Jőzsefválrosi Német Nemzetĺségi ÖnkoľmányzatKépviselő.testüiletének

2017. januáľ 31. (kedd) napján 15:00 óľakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségi onkoľmányzatok ĺrodájában

megtaľtott 1. nyĺlvános rendes iilésén

Jelen vannak: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elntik
Bźnőczi Ilona elnĺik-helyettes
Németh Tamás nemzetiségi ĺinkormányzati képviselő

Meghívottak: dr. Szász Imola jogász

Dľ. Szabadkaĺ Attĺla Csaba

Megnyitja az ülést és a meýelentek iidvôzlése utĺźn megáIlapítja, hogł az .ülés szabdlyszerűen
került tjsszehívásra. Mególlapítja, hogł a testiłlet 3 fővel határozatképes.

Dr. Szabadkaĺ Attila Csaba
Felkéri Bźnőczi llona elnök-helyettest ajegyzőkönyv hitelesítésére. i

Bánĺĺczi llona
Elfogadja a jelölést.

Dľ. Szabadkaĺ Attila Csaba
Szavazásrateszi felBánőczi Ilona jegyzökönyv-hitelesítővé töľténő megvźlasńźsźľ-.

A Képviselő-testĹilet az atźbbi javaslatról dönt:
A Jĺízsefuáľosĺ Német Nemzetĺségĺ Onkoľmányzat Képviselő. testülete űry diint, hogy
e|fogadja Bánőczi Ilona személyét a jegyzőkiinyv hitelesítésére.

e
A JĺĎzsefyáľosi Német Nemzetĺségi yzat Képviselő- testülete úry hory
elfogadja Bánőczi Ilona személyét a jegyzőkiinyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hory a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen, 0 nemn 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

Dr. Szabadkaĺ Attila Csaba elnök tájikoztatja a jelenlévőket aľról, hogy javaslatottesz a
Meghívóban szeľeplő napiľend kiegészítésére, az alábbi napiľendi pontokkal: A Józsefuĺáľosi
Német Nemzetiségi onkoľmany zat 20!7. évi költségvetési javaslata.
Szavazásra bocsátja napirendi pont felvételéről szóló j avas|atát.



Német Nem
A Józsefuáľosi Német Nemzgfi5{gi onkoľmányzat Képvĺselő-testůilete rĺgy dłint' hogy
kiegészíti a napiľendet ,,A Józsefváľosi Német NemzetÍségĺ Onkormányzat 2017. évi
költsé gvetésĺ j avasla tz,, tár gyűl napirendi p onttal.

Megállapítja' hory a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatdľozatot.

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök javaslatot tesz aĺĺa, hogy a Képviselő.testĹilet fogadja el a
Meghívóban foglaltakhoz képest módosított napirendet, az a|ábbiak szerint:

1. Együttműködési megállapodás feliilvĺzsgálata
Előterjesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előteľjesĺés)

2. Az Embeľĺ Erőforľások Minĺsztéľiuma által nyr'ijtott20Í7. évi műkiidési kiizponti
kiiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előteľjesztés)

3. A településĺ tinkoľmányzat által nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kiitelezettség
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előterjesztés)

5. 2016. évĺ települési tinkoľmányzat által nyújtott műkłidési támogatás visszafizetése
Előterjesĺő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

6. 201'6. évĺ műkiidésĺ ktizpontĺ költségvetési támogatás visszaÍizetése
Előteľjesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)

7 . 20 16. év i p á|y ánati támo gatá s vis szaf izetés e
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előteľjesztés)

8. A Józsefoáľosi Német Nemzetiségi Önkormányzzt 2017. évi kiiltségvetési javaslata
Előterjesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)

1.
A Józsefoárosi Német Nemzetiségĺ onkoľmányzat nyilvános ľendes ülésének
napiľendi pontjait az alátbbiak szeľint fogadja el:

Együttműkiidési megállapodás felĺilvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
Az Embeľi Eľőfoľľások Minisztéľiuma által nyújtott2017. évi műkiidési kiizpontĺ
kiiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előterjesztés)
A települési iinkoľmányzat áltat nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
Vagyonnyilatkozat.tételi kötelezetts ég
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előteľjesztés)
2016. évi települési iinkormányzat által nyújtott műktidési támogatás visszafizetése

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
2016. évĺ műkiidési központi ktiltségvetési támogatás visszafizetése
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)
2016. évi páůyázatĺ támogatás visszafizetése
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
A Józsefuáľosi Német Nemzetĺségĺ onkoľmányzatzl|I. évĺ költségvetésĺ javaslata
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľĺásbeli előterjesztés)
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MegĺliapĺEa, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő;3 igóń, o neńl o iärtożlĺooĺś meilett elfogaĺIta
a hatdľozatot.

1. Napiľendi pont
Egyĺĺttműktidési megállapodás felĺilvizsgálata
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli ďőterjesztés)

Dr. Szabadkai AttĺIa Csaba
Szav,łzźsra |'cszi fel a napirendi ponloĹ az íľásbeli előĺ'cľjesztés alapján.

4nu7.ű.31. határozataz
A Józsefoáľosi Német Nemzetiségĺ nyzat Képviselő.testĺilete úg5'' dtinto hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺózsefoáľosĺ Onkoľmányzattal megktitendő, felülvizsgált együttműködési
megállapodást.

2. felkéľĺ az elntikiit az együttműkiidési megállapodás aláíľásáľa.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attita Csaba etniik
Hatáľĺdő: 2017.januáľ 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartónkodás mellett elfogaďta
a hatdrozatot.

2. Napiľenĺ|i pont
Az Emberi Eľőforľások Minisztéľiuma által nyújtott20|1. évi mĺiktidésĺ kiizponti
költségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteriesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)

Dľ. Szabadkai Attila Csaba
Szav azást a teszi fel a napiľendi p ontot az ír ásb e|i előteľj e sztés alapj ĺĺn.

A Jĺózsefváľosi Német Nemzetiségi
łUl /.(l.Jl.l szamu nataľozata:
Képviselő.testülete úgy dönt' hory

tudomásul veszi az Embeľĺ Eľőforľások Minĺsztéľĺuma áItal nyűjtott20|7. évi műkiidésĺ
kiizponti kiiltségvetésĺ támogatás (bľuttő 782.000,- Fto azaz hétszáznyolcvankeltőezer
foľint) összegót.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elntĺk
Hatáľĺdő: 2017 "januáľ 31.

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

3. Napirendi pont
A településĺ iinkoľmányzat által nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)

Dr. Szabadkai Attila Csaba
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapjan.

A Jĺózsefvárosi Német Nemzetĺségi kormányzat Képvĺselő.testĺilete úgy diint' hory



1. tudomásul veszi a telepĺĺlésĺ iinkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatás
(bruttó 247 .000,. Ft, azaz kettőszáznegyvenhétezeľ forint) tisszegét.

2. felkéľĺ az elntikłit az |. pont szerinti támogatási szeľződés a|áírására.

x'elelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elniik
Határidő: 2017.januáľ 31.

MegáIlapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselőo 3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdľozatot.

4. Napiľendi pont
Va gyo n ny ilatkozat.tételi kłi tel e zetts ég
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabadkaĺ Attila Csaba
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírésbe|i előteľjesztés alapjan.

Józsefvárosi Német Nemzetĺségi onkormányzat 7/2017.ű.31.) számú hatáľozata:
A JózsefvárosÍ Német Nemzetĺségi onkormányzat Képviselő.testülete rĺgy diint, hogy
minden német nemzetiségi képviselőo valamint a vele egy háztartásban élő hánastársa,
éIettársa és gyermeke eleget tett vagyonnyi|atkozat.téte|i kötelezettségénet mely
nyilatkozatok őľzéséľől . a Szeľvezeti és Működési Szabályzatálban foglaltak szerint .
Dľ. Szabadkai Attila Csaba elnłik és Bánróczĺ Ilona elntĺk.helyettes gondoskodnak

ľ.elelős: Dľ. Szabadkaĺ Attĺla Csaba elniik és Bánóczi llona elnök.helvettes
Hatáľidő: 2017.januáľ 3|'.

MegáIlapítjan hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem,0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatdrozatoĹ

5. Napiľendi pont
2016. évi települési tinkormányzat által nyújtott míĺkiidésĺ támogatás vĺsszafizetése
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabadkai Attila Csaba
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azirásbe|i előteľjesztés alapjan.

A Józsefváľosi Német Nemzetĺségi
1. a 2016. évi települési tinkoľmänyzat

hasznáIt łisszegét, 18.934,- Ft-ot'
foľintot visszautal a Budapest

nyzat Képvĺselő-testiilete úgy diint' hory
által nyújtott műktidési támogatás fel nem
azaz tizennyolcezeľkilenc szńzharmincnégy

F.őváľos VIII. keľĺi|et Józsefuáľosi
onkoľmányzatnak.

2. F,oľľása a 2016. évi telepĺilési működési támogatás szabad költségvetési
maľadványa.

3. ľ.elkéľĺ az elniikiit, hory a 2016. évi kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál a2017. évi kiiltségvetés módosításánál ahatározatban foglaltakat
vegye Íigyelembe.

F,elelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elnök
Hatáľĺdő: 201,7.januáľ 3l.' 3. pontnál 2017. ápľilis 30.ĺg



':

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

6. Napirendĺ pont
2016. évi működési ktizponti köItségvetési támogatás visszafizetése
Előteriesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (ínĺsbeli előteľjeszés)

Dľ. Szabadkai Attĺla Csaba
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előteľjesztés alapján.

N 9t2017.il.31.
A Józsefváľosi Német Nemzetiségi nyzat Képviselő.testiilete úgy dönt, hogy

1. a 2016. évi mĺĺkiidési kiizponti költségvetési támogatás fel nem használt iisszegét,
24.424,. Ft-ot azaz huszonnégyezernégyszázhuszonnégy foľintot visszauta| az
EmbeľÍ Erőfoľľás Minisztéľĺumának.

2. forrása a 2016. évi műktidési központi kti|tségvetési támogatás szabad költségvetési
maradványa.

3. Felkéľi az elntikötn hogy a 20t6. évi ktiltségvetésĺ maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál a2017. évi kiiltségvetés módosításánál ahatározatban fog|altakat
vegTe figyelembe.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attĺla Csaba elnök
Hatáľĺdő: 2017.januáľ 31,3. pontnál 2017. ápľilis 30.ig

Megátlapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺsető,3 ĺgen, 0 nemo 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdľozatot.

7. Napiľendi pont
2016. évi települési tinkorm ányzat páiy ánatitámogatás visszafizetése
Előteťesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkaĺ Attila Csaba
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azitásbe|i előterjesztés alapján.

t1012017.fi.31
A JózsefváľosÍ Német Nemzetiségi ányzat Képviselő-testülete rĺry dtint, hory

1. a2016. évi településĺ tinkoľmányzatipá.ilyázati támogatás fel nem használt iisszegét,
!1.442,.Ft.ot azaztizenegyezernégyszánneg;rvenkettő foľĺntot visszautal a
Budapest Főváľos VIII. keľület JĺĎzsefuáľosĺ Onkormányzatnak.

2. forr ása a 20|6. évĺ telepĺilési iinko ľm ányzat páiy ázati támo gatás szabad
ktiltségvetésĺ maradványa.

3. Felkéľi az elniiköt, hory a2016. évi költségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál, illetve a2017. évi ktiltségvetés módosításánát ahatározatban
fo glaltakat verye figyelemb e.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attĺla Csaba elnök
Határid'őz 2017.januáľ 3ĺ'., 3. pontnál 2017. ápľilis 30-ig

Megátlapítja, hory a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nemo 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.



8. Napiľendi pont
A Józsefváľosi Német NemzetÍségi onkoľmányzatzll7. évĺ ktiltségvetési javaslata
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabadkai Attila Csaba
S zav azásr ateszi fe l a nap iľendi pontot az ír ásb eIi előterj e sztés alapj án.

ľosi Német N
A Józsefvárosi Német Nemzetiségi onkormányzat Képviselő-testĺĺlete r'ĺgy diint, hogy
1.l a) 2017. évi ktiltségvetési bevételĺ és kiadásÍ e|őirányzatát |.029,0 e Ft-ban fogadja el.

b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton belĺĺl a műktidési bevétel e|őirányzata
1'.029,0 e Ft, a működési kiadás e|őirányzata 1.029,0 e x'to melyet kiemelt
előir ány zato n ként az l. számú m e lI ék|e t tarta|maz.

2.ĺ a) ^ képviselő-testület a kiiltségvetés módosításának hatásktiľét fenntartja,
felhatalmaz;za az elnökiit a jő'ľáthagyott előirányzatok, kiemelt e|őirányzatot ľovatok
közłitti átcsoportosítás j tĎváh agy ásá,ra.
b) az elniik átcsoportosításĺ hatáskiiľe a műktidési, felhalmozásĺ célrĺ támogatások
nyújtásáľa nem teľjed ki.
c) az elntik a saját hatásktiľben jóváhagyott előiľányzatok átcsopoľtosításáľĺil
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31-ig a kiiltségvetés előirányzatainak
átv ezetésével egyid ej űle g b eszámol a képviselő-testĺiletnek.
3.l a pénzkezelésĹéľtékkezelési szabá|yzatban foglaltak betaľtásával a kiadások
készpénzben tiiľténő teljesítésének eseteĺt az a|áhbiakban hatáľouza meg2

a) készlet és táľgyi eszkiiz beszeľzése,
b) kikiildetés, ľepľezentácĺĺís, vendéglátásľa kĺadások,
c) kĺsiisszegű szolgáItatási kĺadások,
d) utólagos elszámolásľa felvett előlegek, ellátmányok
e) nem ľendszeľes és külső személyi juttatások

4.l Íe|hatalmazza az Elniikłĺt a jogszabályi hatáľĺdő betaľtásával az elemi kiiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatározott kiiltségvetés kiemelt előirányzatainak és
tisszegének megtartása me|lett.
5.l a hatátrozat elfogadásával egyidejűleg a 2017. évi átmeneti gazdáikodásľól szóló
határ ozat hatáiy át veszti.
6.l a 2016. évĺ pénzmaľadvány elfogadásáĺg, a pénzmaradvány felhasználásának
jőváhagyásáig a 2017. évi eľedeti ktiltségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaľadvány
teľhére kłitelezettségvállalásľól a képvĺselő.testĺilet dtint.

7.ĺ tudomásul veszi az Onkoľmányzatot éľintően a Jĺízsefváľosi Onkormányzat
250l2016.(xII.01.) számú határozatálval elfogadott2017. évi ellenőľzési tervét.

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti erység: Pénzügyi Üryosztályn Belső Ellenőľzésĺ
Iroda

Felelős: Dr. Szabadkai Attĺla Csaba elniik
Határidő: folyamatos,5. pont 2017. máľcĺus 07.,7.pont2017. ápľĺlis 30.

MegáIlapítja, hory a jelenlévő 3 képviselőo 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogaďta
a határozatot.



Dľ. Szabadkaĺ Attĺta Csaba
Miután megállapítją hogy egyéb téma nem merĹilt fel, nincs kérdés,
bejelentés megköszöni a testiileti tagok munkáját, azťllést 16:00 bezáqa. . ;

. .. .. . ..É ĺu^ą, ĺ4o. ) /ł*,
j e gyzőkiinyv.hĺtelesítő

Jegyzőkönyv et írta..Németh Edina uď,*Ł* C;-ix,.=_
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rczszruÁnosl lvrłĺrT NEMZEnsÉel oĺvronľĺlílwz,ą,r
1082 Budapest, Baľoss u 63.67.

Jelenléti ív

a J őzsefváĺosi Német Nemzetiségi onkormlĺnyzat
l. nyilvános rendes testĺileti üléséľől, amelynek időpontja:

2017. januáľ 31. (kedd) 15:00 ĺíra

I. Dr. Szabadkai Attila Csaba

2. Bĺźnóczi llona.

3. Németh Tamás

. Ąłn,ąu

A 20l1.évi CL)O(D(. töľvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Fővlĺros VIII. kerület Józsefuláľosi Polgáľmesteľi Hivata| jegyzőjének megbízásából:

đr. Szász Imola
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Eryüttműkłidésĺ megállapodás felülvizsgálata
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Józsefuárosi Német Nemzetiségi onkormĺínyzat Képviselő-testiiletének}}I7 .január 31.
napjĺán 1. nyilvanos rendes tilés 1.) napiĺendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet!

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. 80. $ (2) bekezdése éľtelmében a
helyi ĺinkormźnyzatnak és a nemzetiségi önkoľmlányzatol<nak minden év januaľ 31. napjáig
felülkellvizsgálniuk a köztiik létrejött együttműködési megállapodást. A Józsefuĺáľosi Német
Nemzetiségi onkoľmźnyzate t<irvényi kötelezettségének eleget téve felülvizsgźitaés a csatolt
az egyiittmfüödési megállapodást javaslom elfogadását.

Fentiękre tekintettel kérem ahatźrozati javaslat elfogađását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Német Nemzetiségi onkoľmányzatKépviselő.testülete úg5r dönt, hory
1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. keľület

Jĺózsefuáľosi onkoľmányzattal megkötendő, felĺilvizsgált eryüttmĺĺkiidésĺ
megállapodást.

2. felkéľi az elntikiit az egyĺittműktidési megállapodás aláíľásáľa.

Felelős: Dr. Szabadkai Attĺla Csaba elntik
Hatáľidő: 2017.januáľ 31.

Budapest, 2017 . januar 23.
Dr.

ELOTERJESZTO: DR. SZABÁDKAI ATTILA CSABA ELNOK JvuruNtw. At t!!

ľnnĺnľ NEMZETISEGI oľxonľĺÁľ Y ZAT
lnÍRľĺ,: ľľľrnľrr EDINA ÜcylľľÉZo \pnľzÜcyĺ FEDEZETJT IGEI\IYEt@, IGAZoLÁS :

JOGI KONTROLL:
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1082 Budapest, Baľoss u 63-67.

BroľpnrBszľÉs
Az Embeľi Eľőfoľľások MÍnĺsztériuma által nyújtott2017. évi műkiidési kłĺzponti

ktiltségvetési támogatás tudomásul vétele
Előteriesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesfés)

Józsefuarosi Német Nemzetiségi onkoľmźnyzat Képviselő-testÍ.iletének 20117 .januĺár 31.
1. nyilvanos rendes ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az Emben Erőfoľrások Minisztériuma
2017. évre 782 e Ft, azaz hétszźunyolcvankettőezeľ forint múkĺidési központi költségvetési
támogatast nyújt a Józsefuĺáľosi Német Nemzetiségi Önkoľmányzat részére. A hatáĺozatí
javaslat elfogadásanak célja a megnevezett támogatás Jőzsefuáľosi Német Nemzetiségi
onkoľman y zat áItali tudomásul vétele.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Német NemzetiségÍ onkormányzatKépviselő.testüIete úgy diint, hogy
tudomásul vesziaz Embeľi ErőforľásokMinisztériuma által nyújtott2017. évi működési
központi költségvetési támogatás (bľuttó 782.000,. Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezer
forĺnt) iisszegét,

Felelős: Dľ. Szabadkai Attĺla Csaba e|niik
Határĺdő: 2017.januáľ 31.

Budapest, 2017 . jarnnr 23.

: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNOK JOZSEFVAROSI
NEMET NEMZETISÉGI oľronľĺÁľ Y ZAT
lnÍnľ.ł: ľnľrpľľĺ EDINA tjcylľľľ ZoV\LEIRTA: NEMETH EDINA UGYINTEZO" . II 1

ľrľzticyrF.EDEZETĘTIGENYELWIDI\IYEL,IGAzoLÁs'/L(
JOGI KONTROLL:
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1082 Badapest, Baross u 63-67.

ELoTERJESZTÉs
A telepůilésĺ iinkoľmźnyzat áItat nyújtott2017. évitámogatás tudomásul vétele

Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)
Józsefuárosi Német Nemzetiségi ÖnkormćnyzatKépviselő-testĺiletének 2OI7,januaľ 31.

l. nyilvrĺnos rendes ülés 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a26212016. cxľ.zo.) szárrúhatározatźhaĺl
úgy döntött, hogy a józsefuaĺosi nemzetiségi önkoľmźnyzato|nakz}|7. évben a2016. évivel
źrzonos összegű múkĺjdési és feladat e||éúásźůloz kapcsolóđó , cé|hoz nem kötött tĺímogatást
biztosít. A Józsefuláľosi Német Nemzetiségi onkormĺányzat részére nyújtott tĺímogatás
összege bruttó 247.000,. Ft, azaz kettősztunęgyvenhétezer forint. A hatěrozati javaslat
elfogadásának célja a megnevezetttźtmogatás Józsefuĺíľosi Német Nemzetiségi Önkoľmányzat
általi tuđomásul vétele, illetve az elnök felkérése a szerzóđés a|źnĺásźxa.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźnozati j avaslat elfogadását.

llute"orutr javaslat

A Józsefváľosi Német Nemzetis égĺ onko rm ány zat Képvĺselő-testiilete ú gy dtint, ho gy
1. tudomásul veszĺ a települési iinkoľmányzat áltat nyújtott 20|7. évi támogatás

(bľuttó 247.000,- Ft, azaz kettőszáznegyvenhétezeľ foľint) összegét,
2. felkéľi az elniikiit az |. pont szerintĺ támogatásÍ szeľződés aláirására.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elntik
Hatáľĺdő: 20t7.januáľ 31.

Budapest, 2017 . januar 23. Dr. i Attila Csaba
elntik

ELoTERJESZTo: DR. SZABADKAI ATTILÁ. CSABA ELNOK ĺózsBľvÁRoSI
Nnľĺnľ NEMZETISÉGI oľronuÁľ Y zAT
lnÍRľĺ.: ľnnĺnľrr EDINA ÜcylľľľZo\ í}, ipnľzÜcyr F.EDEZETET IGÉN-YEL@, IG AZoLÁs'lĹ 

1

JOGI KoNTRoLLz lĄ
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1082 Buďapest, Baross u 63-67.

ELoTERJESZTÉS
Va gyo nny i|atkozat-tételĺ ktitelezetts é g

Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
Józsefuarosi Német Nemzetiségi onkorm ányzat Képviselő-testiiletének 2017 .janulĺľ 31.

1. nyilvános renđes ülés 4.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nektv. 103' $ (1) bekezdése éľtelmében
minden nemzetiségi önkoľmányzati képviselőnek, valamint a vele egy háztartásban élő
hźz;astársénak, élettĺáľsának és gyermekének a Nektv. 2. melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot kell tennie minden év janu.áľ 31. napjáig. A Józsefuáľosi Német
Nemzetiségi onkoľmźnyzat Szervezeti és Miíködési Szabályzatźhan foglďtak szerint a
vagyonnyilatkozat ellenőrzésééľt és nyilvlĺntaľtźsáért Dľ. Szabadkai Attila Csaba elnĺik és
Bánőczi Ilona elnök-helyettes felelősek.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Józsefuaľosi Német Nemzetiségi
onkoľmrĺnyzat e törvényi kĺjtelezettségének eleget tett, melyről javaslom hatźrozat
meghozatalźłt.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefoáľosi Német Nemzetiségĺ Onkoľmányzat úgy diint, hory minden német
nemzetiségi képviselő, valamĺnt a vele egy háztartásban é|ő hánastársa, élettársa és
gyeľmeke eleget tett vagyonnyilatkozat-tételÍ kiitelezettségének, mely nyilatkozatok
őrzésérő|. a Szeľvezeti és Műktidési Szabáiyzatában foglaltak szeľint . Dľ. Szabadkaĺ
Attila Csaba elniik és Bánóczi Ilona elnök.helyettes gondoskodnak 

.' . ' . .

F.elelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elntik és Bánóczi llona
Határĺdő: 2017.januáľ 31.

Budapest, 2017 . jantnr 23.

elnök

iAtÚila Csaba
elnök

: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA
NEMZETISEGI ľnľĺnľ oľronľĺÁľĺyz.ł.r
lnÍnľł: ľÉnĺrľH EDINA Ücyrľľnzot/L
pÉľzÜcyr FEDEZET.pT IGE}I.YEtĄE!4.IGENvEI, IGAZoLÁS:
JOGI KONTROLL: .ĺ'ť i
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JóZSEFVÁnosr ľÉľĺBľ NEMZETrsÉcr oľronľrÁI\IYZAT
1082 Budapest, Baľoss u.63.67.

ELoTERJESZTÉS
20|6. évi települési łinkoľmźnyzat által nyújtott műkiidési támogatás visszafizetése

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
Jőzsefvźrosi Német Nemzetiségi onkormányzat Képviselő-testĹiletének}}L7.januaľ 3l.

napjan 1. nyilviínos rendes ülés 5.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilęt !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a 20|6. évi teleptilési önkoľmányzat á|tal
nffitott működési támogatás felhasználásárőI a szöveges beszĺámoló és a felhasznáiás,
elszámolás elkésziilt. A támogatás összegéből fel nem haszná|t, így visszafizetendő ĺisszeg
18.934 - Ft-, azaz tizenrryolcezeľ-kilencszázharmincnégy forint. A jogszabály, valamint a
20|6. évi támogatási szerzőđésben foglaltak a|apjan a maruđvényt 2017. évben nem
haszná|ható fel, ezért a tlĺmogatás nýjtónak vissza kell utalnunk. Forľása a 2016. évi
teleptilési mfüödési támogatás szabad költségvetési maľadványa.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatfuozati iavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosĺ Német Nemzetiségĺ onkoľmányzatKépvĺselő.testülete úgy dtint, hogy
1. a 2016. évĺ településĺ önkoľmányzat által nyújtott műkiidésĺ támogatás fel nem

haszná|t iisszegét, t8.934,. Ft.ot, azaz tÍzennyolcezeľkilencszázharmincnégy
forĺntot visszautal a Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺizsefoáľosĺ
onkormányzatnak.

2. tr'oľľása a 2016. évi települési működési tátmogatás szabad ktiltségvetési

elfogadásánál és
a hatńrozatban

',.1, .i. \,
Felelős: Dľ. Szabadkaĺ Attila Csaba elniik
Hatáľĺdő: 20Í7.januáľ 31.' 3. pontnál 2017. ápľilis 30-ig

Budapest, 2017 januar 23.
Dr.

maľadványa.
3. Felkéri az elntikiit, hogy a 2016. évĺ ktiltségvetésĺ maľadvány

felhasználásánál a 2017. évĺ kiiltségvetés módosításánáI
foglaltakat verye firyelembe

: DR. SZABÁDKAI ATTILA csABA ELNOK
NEMZETISEGI ľnnłľľ oľxonmÁľyzĺ,ľ
lpÍRľa.: ľľnrľľrr EDINA ÜcyIľľnzi v\C-- j*ĺĺu*l, Wbŕ,,,Í} 

ĺlł ĺ uľnľzÜcyr ľ.ED EZE Tp T IGEIYYEL/NEM I GEI\IYE L, IG AZol,ÁS :

JOGI KONTROLL:
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1082 Badapest, Baľoss u 63-67.

ELoTERJESZTÉS
2016. évi míĺkiidésÍ kiizpontĺ ktiltségvetési tám o gatás vÍsszafizetés e

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előterjesztés)
Józsefuarosi Német Nemzetiségi onkormlányzat Képviselő-testiiletéĺek2}L7.januáľ 31.

napján 1. nyilvános rendes ülés 6.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testület !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a 2016. évi miíködésí központi
költségvetési támogatás felhasználásaľól a szöveges beszĺĺmoló és a felhasznáIás, elszámolás
elkészült. A tlímogatás ĺlsszegéből fel nem hasznáIt, igy visszafizetendő <isszeg f4.424,- Ft,
azaz huszonnégyezer-négyszázhllszonrlégy forint. A jogszabá|y, valamint a 2016. évi
támogatási szęrzőďésben foglaltak a lapjarl a maradvźný 20t7. évben nem haszná|hatő fe|'
ezért a támogatás nyújtónak vissza kell utďnunk. Forľása a 20|6. évi mfü<ldési kĺizponti
költségvetési támogatás szabad ktiltségvetési maľadviĺnya.

Fentiekre tekintettel kéľem a hatfuozati j avaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Józsefuáľosi Német Nemzetiségĺ onkoľmźnyzatKépvĺselő.testülete rĺgy dönt, hogy
1. a 2016. évi műkiidési kiizponti ktiltségvetési támogatás fel nem használt iisszegét,

24.424,. Ft.ot azaz huszonnégyezernégyszázhuszonnégy foľĺntot visszauta| az
Embeľi Eľőfoľľás Minisztéľiumának.

2. forrása a 2016. évĺ működésĺ ktizponti kiiltségvetési támogatás szabad költségvetési
máradványa.

3. Felkéľi az elniikłit, hogy a 2016. évi kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál és
felhasználásánál a20t7. évi ktiltségvetés módosításánál ahatározatban foglaltakat
verye Íigyelembe 

!.,'.,

Felelős: Dľ. Szabadkai Attĺla Csaba elnök ,lł*|..
Hatáľidő: 2017.január 31,3. pontnál 2017. ápľilis 30.ĺg . i...

Budapest, 2017 . januar 23.
Dľ. SzabadkaÍ Attĺla Csaba elnök

ELOTERJESZTO: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA E
NEMZETISÉGI ľľľrnľ oľxonuÁľyzĺ.ľ
lľÍRľĺ.: ľBnĺľľH EDINA tjcyrľľn ZolľÚ

IGEI\IYEL/1\EM IGEI\.YE L, IG Azol,ÁS :

JOGI KONTROLL:



nzszruÁnosl lvlłpĺrT NEMZErlstel oľĺronwilwzlr
1082 Budapest, Baross u 63-67.

ELOTERJESZTES
2016. évi páůy ázati támogatás visszafizetése

Előteťesĺő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
Józsefüárosi Német Nemzetiségi onkoľmĺínyzat Képviselő-testiiletének 2017januat 3I.

napján 1. nyilvanos ľendes ülés 7.) napirendi pontja
Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a 2016. évi páIyazati tĺĺmogatás
fe|hasznáIélsaľól a szĺlveges besziímoló és a felhaszná|ás, elszámolás elkészült. A tlĺmogatás
összegéből fel nem haszĺá|t, így visszafizetenđó ĺisszeg, II.442,- Ft-ot azaz tizenegyezer-
négyszźvnegyvenkettő forintot. A jogszabály, valamint a f0I6. évi támogatási szerződésben
foglaltak alapján a maľadviínyt 20|7. évben nem hasznźúhatő fel, ezért atźlmogatźts nyújtónak
vissza kell utalnunk. Foľása a 2016. évi települési önkoľmiányzat pá|yazaí tźfirlogatás szabad
kĺiltségvetési maľadviĺnya.

Fentielłľe tekintettel kérem a hatfuozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Jĺízsefváľosi Német Nemzetiségi onkoľmányzatKépviselő.testülete r'igy diint, hogy
1. a20|6. évi települési iinkormányzatipáiyánati támogatás fel nem használt iisszegét,

1|.442,-Ft.ot azaztizenegyĺezernégyszáznegyvenkettő foľintot visszautal a
Bud apest ľ'őváľos VIII. kerület Józs efvárosi Onko rmńny zatnak.

2. foruása a2016. évi telepüIésÍ iinkormányzat páůyázati támogatás szabad
kiiltségvetési maľadv ány a.

3. Felkéľĺ az elntikiit, hogy a2016. évi ktiltségvetésĺ maľadvány elfogadásánál és
felhasználásáná|,illetve a2017. évi kiiltségvetés módosításánál ahatńrozatban
foglaltakat veg5,'e figyelembe 

,.r,..,';,,' 
;': ,: 1,,.jt.,.;",.

f,,elelős: Dľ. Szabadkaĺ Attita Csaba elniik ,.i..'!|i 
.'.' 

.:]-,.-'.. ' ,'

[Iatáľĺdő: 20t7.januáľ 31., 3. pontnál 2017. ápľilis 30.ig ' 1..
| 'i:.;

Budapest, 2017. janun 23.
Dľ. Szabädkaĺ Attĺla Csaba elniik

: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELN
NEMZETISEGI ľÉľĺnr oľxonnĺÁľyz'ł.r
lBÍRľ,ł.: Nľľĺrľrr EDINA Ücyrľľnzo \}e-pnľzticYl r,EDEZEIpT IGENYELAľEM IGÉN"YEL, IGAzo.ĺ,Ás:
JOGI KONTROLL:
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1082 Buďapest, Baľoss u 63.67.

ELOTERJESZTES
A Jĺízsefoáľosi Német Nemzetiségi onkorm ányzat 2017. évi ktiltségvetésĺ javaslata

Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)
Józsefuárosi NémetNemzetiségi onkormanyzat Képviselő-testĹiletének}OI7 jaĺnar 3|.

napján 1. nyilvános ľendes Ĺilés 7.) napirendi pontja

Tisztelt Képvĺselő.testület!
Az áI|aÍnhéztartźsrő| szőIő 20|1. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). , valamint annak
végrehajtźtsáľólszóló 36812011. CXII.31.) Koľmrĺnyrendelet (továbbiakban Avr) énelmébenaz
elnöknek a 2017. évi költségvetést a Képviselő-testiilet e|é a Magyaľország 2017. évi
költségvetéséről szóló20|6. évi XC. töľvény a|apján 2017. februaľ 15-ig az elnĺiknek be kell
nyujtani a Képviselő-testület elé.
A ktlltségvetés teľvezésének szabáLyát, kĺjtelező tarta|mźú az Á,ht, az Avr, va|anint az
ál|amháztartás szĺmviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Koľmányrendelet íľja elő.
A központi ktĺltségvetés műkiidésĺ támogatásának ö'sszege 782.'0 e Ft, melynek
felhasználásaľa bruttó összegekben az a|ábbi javaslatot teszem:

szeméIyi juttatás
. tiszteletdíj 1 hó előzetes köt'váll.
- tiszteletdíj 8 hóľa

összesen: 639'0 e Ft

munlraadót terhelő járulékok és szociális hozzájórulási adó:

tiszteletdíj utan
- szociálishozzájaru|ási adó If9,0 eFt

műlcÓdési általános tartalék: ]4,0 eFt
Települési iinkoľmányzatitálmogatás ĺisszege 247,0 e Ft, melynek

melynekf e|hasznáIásaľabruttóösszegekbenazalábbi javaslatotteszem:

személyi juttatós
- tiszteletdíj 1 hónapľa 71,0 e Ft

munkąadót terhelő jóruléIrok és szociális hozzájórulási adó
tiszteletdíj utan

- szociźůishozzájárulasiadó 14,0 e Ft

dologi kiadások
- szolgáItatás ( bankktlltség) 7,0 eFt. szo|gá|tatás ( kiadvĺĺny nyomda ktg.) 120,0 e Ft
- iizemeltetési anyagok beszeľzése 15,0
- egyéb kiadás 5,0 e Ft

cisszesen: t47,0 eFt

míĺlúdési általónos tartalék 15.0 e Ft

71,0 eFt
568,0 e Ft

1.6,



Mind łisszesen: 1.029.0 e Ft

A költségvetési javaslat a fent leírtak ďapjan összesen 1.029,0 e Ft. A kiadások tarta|mazzźů<
. .äZ előzetes kĺĺtelezettségvlíllďásokat. Az ĺinkoľmrányzatnakkĺizvetett támogatást 20|6. évben

nem nyújtott és 2017. évben sem kíván nffitani. A nemzetiségi önkoľmźnyzat saját bevétellel
nem rende|kezik, így ĺinkoľmźnyzati saját bevételekről és az önkormrányzat adősságát

--_--keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kĺltelęzefiségeinek-a 20|7. évi és azaztkövető 3 évre
v źtrhatő összegéről kimutatĺísa nincs.

Az előteqesztés mellékletét képezo mellékletek a következők:
. előzetes kĺjtelezettségvállalás tiszteletdíjra (1 hóra) tĺjľtént, melynek ĺlsszege bruttó

70,8 e Ft volt,
- 2017-2019. évek költségvetési mérlege kozgazdaságitagolásbaĺl (2.számímellék1et)
- a költségvetés fe|hasznźtIási Ĺitemterve (3. számri melléklet)

A hatźrozat melléklete a kcivetkező:

2017 évi költségvetés kiemelt e|íőirźnyzatonként, azon belül kötelező és önként vá|Ialt
fe|adatrabontva ( 1. számú melléklet)

A benýjtott költségvetési javaslat k<iltségvetési egyensulya biztosított.

Az tinkoľmányzat az eLőzó években hitelt nem vett fel, 2017, évben nem kíván hitelt felvenni,
miutiín avisszaťlzetési kötelezettségnek a kĺiltségvetési fedezete nem biztosított.
Javaslom, hogy a költségvetés módosításĺának hatasköľét a Képviselő-testiilet gyakoľolja,
jóvĺáhagyott költségvetésen belüli átcsopoľtosításľa az elnokkapjon hatáskĺjľt.

A kĺiltségvetést év közben tĺibbször kell majđ módosítani, a 20|6, évi kĺiltségvetés
maradvźny, az évközben palyázatokon elnyert pénzeszkozok, valamint a fe|adata|apíl
központi kĺiltségvetési tamogatás miatt.

A Józsefulárosi onkoľmźnyzat Képviselő.testtilte a 20t7. évi ellenőrzési teľvét elfogadta,
melyľől atájékoztatást azonkoľmĺínyzat megkapta, mely taľtalmában a következő:

,,Tájékoztatom, hogy a Polgáľmesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) belső ellenőrzési
vezetője a 370l20t1.CXII.31.) Kormányľenđelet (továbbiakban:Bkľ.) 31.$ és 32.$ a|apjarl
elkészítette a Budapest Fővĺáĺos VIII. keľiilet Józsefulĺľosi onkormźnyzat és Hivatďa 2017.
évi ellenőľzési tervét a hivatal, a helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek és a
helyi nemzetiségi önkormrínyzatok tekintetében. Az e||enőtzési tervet . a jegyz(5i előzetes
jővehagyást követően _ a Bkľ. 32.$ (4) a Józsefuaľosi onkoľményzat Képviselő-testĹilete a
25012016.6II.01.) szźtmtĺ határozatáva| jóváhagyott. A 2017. évi ellenőľzési terv
megtekinthető a wwwjozsefuaros.hu honlapon.

A helyi ĺinkoľmiányzat és a nemzetiségi önkoľmźnyzatok közötti együttmfü<idési
megállapodás IX. fejezete éľtelmében tźljékoztatom, hogy a 2017. évi ellenőrzési teľv 5.
pontja szerint a helyi nemzetiségi ĺinkoľmrányzatokat a kcivetkező témaköľ vizsgźiataérinti:

Táľey: Az óll ami támo gat ás els zámolĺźs ának vizs gól ata
Cél: annak megá|Iapitása, hogy a jogszabályi előíľásnak megfelelően tĺiľtént.e a
koľmányľendelet szerint kapott működési és feladatďapú trímogatások nyilvantaľtása és
elszámo1ása
Vizsgált időszak: 20|6. év
Azonosított kockiĺzati tényezők: he|yiszabá|yozásnemmegfelelő kiďakítása
Az ellenőrzés típusa: pénnlgyi - szabáIyszenĺségi
Az ellenőrzés titemezése: 2017. negyedik negyedév
Az ellenőrzés módja: adatbekérés, elemzés''

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását.
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Határozatĺ javaslat

A Józsefuáľosĺ Német Nemzetiségi onkoľmányzatKépvĺselő.testĺĺlete úgy diint, hogy
I.ĺ a) 2017. évĺ kiiltségvetésĺ bevételĺ és kiadási e|őirányzatát 1.029,0 e Ft.bano fogadja el.

b) az a) pontban foglalt e|őirányzaton belül a műkiidési bevétel e|őirńnyzata
l.029,0 e x't, a műktidési kiadás e|őirányzĺta 1.029,0 e Fto melyet kĺemelt
e|őirányzatonkéntazĹ.számr'ĺmelléklettarta|maz.

2.l a) a képviselő-testület 
^ költségvetés módosításának hatásktiľét fenntaľtja,

felhatalmazza az elniiktit a jóváhagyott előiľányzato|ł, kĺemelt előirányzatok, ľovatok
kłiziitti átcsopoľtosítás j ĺóváh agy ására.
b) az elniik átcsopoľtosítási hatáskiiľe a műktidésÍ, felhalmozási célú támogatások
nyújtásáľa nem teľjed ki.
c) az elniik a saját hatáskłiľben jóváhagyott előirányzatok átcsopoľtosításáról
negyedévente, de legkésőbb 2017. decembeľ 31.ig a kiĺltségvetés előirányzatainak
átv ezetésével egyidej űle g b eszámol a képvis elő.testĺiletnek.
3.l a pénzkeze|ésĹértékkezelési szabáiyzatban foglaltak betaľtásával a kiadások
készpénzben ttiľténő teljesítésének eseteit az z|áhbiakban hatáľozza megi

a) készlet és táľgyi eszktĺz beszeľzése,
b) kĺküldetés, ľepľezentációs, vendéglátásľa kiadások,
c) kisösszegű szolgáItatásĺ kĺadások,
d) utólagos elszámolásľa felvett előlegek, e|látmányok
e) nem ľendszeľes és külső személyi juttatások.

4.l fe|hata|mazza az Elniikiit a jogszabályi hatáľidő betaľtásával az elemi ktiltségvetés
elkészítésére a hatálrozatban meghatáľozott ktiltsógvetés kĺemelt előĺľányzataĺnak és
fisszegének megtaŕása mellett.
5.l a hatálrozat elfogadásával egyĺdejűleg a 2017. évi átmeneti gazdálkodásľól szĺílĺí
hatńr ozat hatá'Jy áú veszti.
6.l a 2016. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaľadvány felhasználásának
jóváhagyásáig a 2017. évi eľedeti ktiltségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaľadvány
teľhéľe kötelezettségvállalásľĺĎl a képvĺselő.testület diint.
7.l tudomásul veszi az onkoľmányzatot éľintően a Józsefuárosi onkoľmányzat
250l2016.(Xil.01.) számú határozatálval elfogadott2017. évi ellenőľzési tervét.

A diintés végrehajtásáú végző szervezeti egység: Pénzügyi tiryosztály, Belső Ellenőrzési
Iľoda

Felelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba elntik
Határidő: folyamatos,5. pont 2017. máľcius 07.,7. pont 2017. április.3O.

Budapest, 20|7 . jarluźlt 23.
Csaba elnäk

.l

Er,óľBnĺBSZrőz DR. SZABADKAI ATTILA csABA. ELNÖK Józsnľv.Ánosl NÉMET NrnĺzprĺsÉcl
oľxonľĺ'iľYzlT ...']..''.. ., .-

LBÍnra,: Mor,ľÁn Aľľ,łr,ľn PÉľzÜcyl tjcyoszrÁr,y KolrsÉGvpľ.rsl És ľÉľzÜcyr
FELÜGYELETI IRoDA vEzĺ.Tő HELYETTEsE' PENZt}GYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL'.ĺ
Icłzoús: \\
Jocr xoľrńtsĹi'
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MEGHÍvó
a Józsefvárosi Német Nem zęf i5égi onkor máĺy zat Képviselő.testülete

2017.januáľ 3l.(kedd) 15:00 óľai kezdettel taľtandĺí
1. nyilvános ľendes testületi üléséľe

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségi onkoľmányzatokirodája

NapÍľend:

1. Együttmĺĺködésĺ megállapodás felĺilvizs gálata
Előterjesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

2. Az Embeľi Erőfoľľások Minisztéľiuma által nyújtott2017. évi műkiidési kiizponti
kiiltségvetésĺ támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

3. A települési önkoľmányzat által nyújtott2017. évĺ támogatás tudomásul vétele
Előterjesztő: Dr. Szabadkđ Attila Csaba (íľásbeli előterjesztés)

4. Vagyonnyilatkozat-tételi ktitelezettség
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előteľjesztés)

5. 2016. évi telepiilési iinkoľmányzat által nyújtott működési támogatás vĺsszafizetése
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előterjesĺés)

6. 2016. évi míÍkiĺdési kiizponti ktiltségvetési támogatás vĺsszafizetése
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előteľjesztés)

7 . 20 16. év i p áiy á,zati tálm o gatás vis sz a f izetés e
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Budapest, 201,7. januar 23.

Üdvtizlettel:
Dľ. Szabadkai Attila Csaba

elnrik s.k.
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Együttműktidési megállapodás

?ľely létrejött egyÉszrő| a Budapest Főváros VIII. kerůileÍ Józsefvárosi
o n ko ľm á ny zat (a tov ábbiakb an : helyi tinko rmány zat)
székhely:
adőszźtm:
torzsszám:

ad'őszám:
totzsszźtm..

statisztikai szétm.. |57357 15-84II-32I-0l
bankszámlasztĺm: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Jĺizsefváľosi Német Nemzetiségĺ Onkoľmányzat (a továbbiakban:
nemzetiségi önkoľmány zat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

miĺködési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. |lb

1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
ts7357ts-2-42
735715

r6924200-I-42
679r6s

statisztikai szźtm: |6924200-84lI-37|-0I
bankszámlaszám.. 10403387 -00028601-00000003
képviseli: dľ. Szabadkai Attila Csaba elnök

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 20t|. évi
CLxxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezđésében foglalt fe|hatalmazźs
a|apján, ťrgyelemmel az áI|anlháztartástő| sző|ő 20I|. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.;, az á||amhźntaľtásľól szóló törvény végrehajtásáľól sző|ćl 368120||.
(Xil. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a ktiltségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló 370120|1.CXII.31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Bkľ.), a Magyarország helyi önkormányzatahő| szóló 2011. évi
CLxXXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire' az alulíľott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkoľmányzat jelen egyĹittrniĺködési megátlapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére binosítja a nemzetiségi önkormányzati
múkĺ;dés személyi és Ĺírgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műk<ldéssel kapcsolatos
végrehajtĺĺsi feladatok ellátásĺĺľól, ezzel segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott nemzetiségi ktĺzügyek és célok
megvďósítísát. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|ađatok részletes szabályait
hatátozzźtkmeg.

2. A tĺáľgyi évre vonatkozőan a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ cinként vállďt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormanyzattal töľténő
előzetes egyeztetést kĺjvetően az adott évi költségvetési rendeletében működési
hozzájárulásként pénztigyi tÁmogatást biztosíthat, anelytól támogatottat e|szźlmolási, míg
támogatőt ellenőrzési kötelezettség teľheli. A helyi önkormĺĺnyzat źita| a nemzetiségi
önkoľmányzat részéte mfüödési hozzźljarulásként nyujtható támogatási összegről
tĺámogatási szerződést kell kötni. A támogatás fę|haszná|ása során a nemzetiségi
önkoľmlányzat a kĺiltséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint ktiteles eljrárni.



a
J. A helyi önkormányzat áItz| nyújtott mfüödési hozzájaru|as tekintetében Felek rogzítk,

hogy a nemzetiségi önkormanyzat nemzetiségi közĹigyeinek ellźtása cé|jzhőLtámogatást
adhatkiilsőszewezetek'rlek,intézményeknekazzaI,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuaľosi német nemzetiségi polgáľoknak részesülnitik kell a
témlogatottkiilsőszewéůtalvégzetttevékenységeredményeiből,

b. elszĺímolási és beszźtmolási kĺjtelęzettség mind a támogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormźnyzatot tęrhęli. A nemzetiségi
ĺlnkormányzat elnöke köteles a ktilső szew tészéről benffitott _ a továbbadott
támogatás fe|hasznáIásrĺľól szóló _ elszámolási dokumentáciőt, valamint a támogatási
cél megvalósulásaról szóló saját nyilatkozatát a benyijtást követő leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Polgármesteľi
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzngyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: pérzÍigyi feladatokat e||źúő szervezeti egység) részérę átaďni.

A helyi tinkormányzat á|tal nyújtott működési hozzćtjaruIás tekintetében Felek rcgzitik,
hogy a nemzetiségi önkormanyzat elnĺjke köteles tźrgyévet követő januaľ 3I. napjáig
írásban beszámolni a működési tímogatás felhasználásaľól. A Hivatal a péĺlzugyi
feladatokat eIIźúo szewezetí egységen keľesztĺil ktiteles a működési tĺímogatás
felhaszná|ását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden ađatot, bizonylatot bekéľni, vďamint
jogosult az e|szánnolás kiegészítését kérni.

A helyi ĺinkoľmányzat a nemzetiségi ĺinkoľmányzat kötelező és cinként vállalt
közfe|adatainak e|Iátásźú szolgáló rendezvények megtaľtźtsźú _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkori kĺiltségvetésében elkülĺinített forľásból
pá|yáztatás útjan vagy egyedi kérelem a|ap1źn, támogatási szeruódés kötése mellett
támo g athatj a, anely r ő| a tźtmo gatottat e l s zámo l ási kötel e zetts é g terhe l i.

A nemzetiségi önkoľmiínyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, ťlnanszítozási, adatszo|gá|tatźsi és beszámolási feladatai
ellátásaról _ az elnĺjk közremfüödésével_ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá'|yozásokban, és utasításokban foglaltak szerint a Hivatal gonđoskodik.

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat gazdźl|kođás rendjét szabá|yoző belső szabźúyzataiban _ a
számviteli jogszabályok és az Avt., valamint a Bkĺ. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabźiyzatokban - ľendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke hagy
jővá.

A támogatások felhasznáIásźxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségĺ iinkoľmányzat műktidésének személyĺ és táľgyi feltételeĺ,
míĺktidéssel kapcsolatos végľehaj tási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkotmányzat biztositja a nemzetiségi önkoľmźnyzat
nemzetiségi köztigyeinek ellátásához sziikséges tárgyi, technikai eszközökkel felszeľelt
helyiség ingyenes haszná|atát. A nemzetiségi ĺinkoľmányzatnak az iroďai munka során
felmeriilt mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi cinkoľmźnyzatnak az ingyenes
he1yiséghaszná|atta|, a helyiség infrastľuktutĄával kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntartási költségeit a helyi ĺinkoľmányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az aIźtbbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg viz, fütés díja, valarrlint a viz.és csatornadíj, a közös
költség, tovéhbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi cinkoľmányzat működéséhez sztĺkséges eszkĺjzĺjk kaľbantaľtási díja,
az internet hozzéÉérési lehetőség kĺiltségeinek biztosítása, va|amint a nemzetiségi
önkormiínyzati ügyekkel foglalkozó ugyintéző á|taI igénybevett telefon
szolgá|tatźlsának díja, kivéve a ÍLemzetiségi ĺinkormányzat testületi tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhaszná|atabőI eľedő kĺĺltségeit.

3. A helyi <inkormanyzat aII.|. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a Budapest VIII.
keľület, Vajdahunyad u. I.lb, szám (htsz.:35604lN3) a|atttalá|hatő |45,5 m. alapteľiilettĺ
irodahelyiséget ingyenesen a Jőzsefvźrosi Bolgár, Görĺ!g, Lengyel, ormény, Romiín,
Ruszin, Szlovĺĺk, Szerb, Ukľán, Német Nemzetiségi onkoľmĺínyzatkozoshasznáIatba ađja
azzal, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi ĺĺnkoľmĺányzat
szźmára munka.ĺllomás biĺosított legyen. A fentiekben megjelĺilt ingatlan több részből
á1ló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőboI, ga|ériából, mosdóból áll.
Az ingatlan aktualizá|t forgalmi éľtékbecslése alapján az ingat|an foľgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Fr.
A nemzetiségi ĺinkormányzat tuđomásul veszi, hogy az irođahelyiség haszná|ata a
Józsefuarosi Bolgar onkormĺĺnyzattal közösen történik. A nemzetiségi önkormanyzat
haszná|atijoganak gyakoľlásával a többi irodahelyiséghasznáIatara jogosult nemzetiségi
önkoľmányzatokmunkájátĺemakadźllyozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźlban a nemzetiségi ĺlnkoľmźnyzat részére kízárőIagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| kĺjzĺĺs haszĺá|atba átadott táľgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás e|vźiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormźnyzat a lista szeľinti eszközĺiket és helyiséget |<lzarő|ag

alapfelaďatĺának ellátáséůloz szfüséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszerií gazdá|kodás szabályai szeľint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, a
haszná|at jogát a helyi önkoľmanyzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasznźiatijogát másra nem ruhááatja át. A helyi ĺlnkoľmiínyzat ahaszná|atba
adott báľmely ingóságot - a listan tĺiľténő źúvezetés mellett . báľmikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatj a azzal, hogy e joga gyakorlása során nem
veszéIyeztethetianemzetiségiönkormányzatf e|adate|Iátását.

A helyiséget a ĺemzetiségi önkoľmányzat hétközraponként reggel 8 órától 20 ćrźig
nemzetiségi önkoľmányzati feladate||átásáůloz hasznźtlhatja, Az e pontban megjelölt
időrenden tul tĺiľténő helyiséghasznáIatra előzetes írásbeli kérelem ďapjrán a Hivatal
jegyzőjének írásbeli engedélye a|apjźn van mód. Az íľásbeli kéľelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt sztikséges a szokásos helyiség hasznźůattől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel
adhatő.Indokolt kérelemľe a helyiség eltérő hasznźůata rĺllandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznáIat indokoltságźłt, a jelen egyĹittrnfüöđési
megállapodás felülvizsgáIatáva| egyidejűleg meg kell vizsgá|nl, és amennyiben aľľa a
továbbiakban mźr nincs szfüség, * engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźnyzat azingyenes helyiséghasznźt|at jogźúmásranemnilźvhatjaźú.



5.

Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítást, áta\akitást, bármilyenvźitońatést
eszközölni csak tulaj donosi dĺintéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen haszslźiatba adott iĺodahelyiséget magĺíncélú
hasznáiatta igénybe venni a nemzetiségi önkoľmźnyzat nem jogosult. Amennyibęn a
nemzetiségi önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi
önkormányzat kásbe|i felszólításĺáľa amagáncélú használatot haladéktalanul megsztintetni,
valamint e magán célú használatbőI eredő költségeket a helyi önkoľmányzat részéte
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznáIatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszerĺĺ hasznźlaÍtől eltérőn veszi igénybe,
vagy azt, a másik nemzetiségi önkoľmrínyzatok érdekeit figyelmen kívülhagyvahasznáIja,
űgy a helyi önkormányzat által önként vállalt feladatként a nemzetiségi cinkormźnyzatok
részére nyújtott nemzetiségi tinkoľmanyzatitźmogatási ľendszerbĺ5|k'lzarhatő.
A nemzetiségi önkormźlĺyzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmlínyzatta| egyetemleges elszámolási, visszaszo|gá|tatási és kĺíľtérítési kĺltelezettsége
áll fenn.

Az ingyenesen haszná|atba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormtnyzat
képviselője a Hivatal portájan veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkormĺĺnyzat nem jogosult saját kulcs hasznáIatára.

A helyi tinkoľmányzat vźila|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység)
vezetője felé benffitott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormĺínyzat
feladatellátása során je|eĺtkező szükséges méľtékig - a Hivata| á|ta|a biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszkĺjzĺik cseréjét, karbantartźtsát, továbbá a nemzetiségi
feladatellátźshoz sziikséges irodaszeľek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi önkorményzat rendelkezésére bocsátott eszközĺjk számviteli
nyilvántartásáért a Hivatal pénnlgyi feladatokat e||átő szervezetí egység vezetője, míg
leltár szerinti hiĺĺnýalan állapotáéft anemzetiségi ĺinkoľmányzat elnöke felel.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pľo gramj ainak me gv a|ő sításźthoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormĺĺnyzat egyéb

ktizfeladatainak ę||atását nem akadá|yozza _ ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésre bocsáthatja' azzal,hogy az eľre irányuló kérelmet legalább 15 nappal
a kéĺt időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi cinkoľmiĺnyzat valamennyi költségvetési szeľvének, gazdasági társaságainak
ktizľemfüĺĺdését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
többletköltséggel nem j aľ.

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

A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ
hasnÉiatźnakbinositását,továbbászfü ségeseténtolmácsa|kalmazását,

6.
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10. A helyi tinkormźnyzat az jeLen megállapodásban meýlatározott kĺiltségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi ĺinkoľményzatok működtetése
k<iltségvetési címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az
onkormĺĺnyzat költségvetésében a Polgáľmesteľi Hivatal és nemzetiségi önkormźnyzatok
épületeinek takarítása címen.

1l.Felek rogzitík, hogy a helyi ĺinkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
műkĺjdéséhez sziikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat miĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keresztül a szervezési és
ĺigyviteli, törvényességí, pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat e||źúő

szęrvęzeti egységei látjak el.

12. AHivatallal jogviszonyban áIirő személy(ek) adminisz tratív feladatai kiilön<jsen:
a. a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az ulésekeĺ, az

iilések j egyzőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźtnyzat elnökének, vagy taĄának információi alapján írásbeli

előterjesztések, dĺintések előkészítése, meghívók, forgatókĺinyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megkiildése a Hivatal tĺirvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szetvezeti
egységei tészére,

d. a koľmĺínyhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkormanyzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői dtintéshozata|hoz kapcsolódó (p|. jegyzokĺĺnyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postiízási feladatok el|átása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat míĺkĺjdésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok e|Iźúź.sa,

g. gazđasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszámolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének fe|hata|mazása alapján a Nemzeti
Jogszabá|ytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
ľendszer haszná|ata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat tilésein - beleéľtve a zár:t ülést is - a
jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbizottja a helyi
önkormrínyzat megbízásából és képviseletében ľészt vesz a nemzetiségi önkormźnyzat
testületi ülésein, és je|zi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségi tinkormányzat kiiltségvetéséve|, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdźikodásěxal kapcsolatos
feladatokat aHivatal pénzügyi fęladatokat ellátó szęruezetí egysége lźltja e| az a|ábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáIkodásról szóló hatátozat, a költségvetés tervezés'

anĺak évk<izi módosításrĺnak előkészÍtése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmrányzat költségvetési e|őirányzatok nyilvántartása, az éves

gazdá|kodźts és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi önkoľmźnyzat
figyelmének felhívása a ktiltsé gvetés módos ításr a,
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c) a nemzetiségi önkoľmányzat łöltségvetését megalkotó hatźttozatban foglaltak
szerint a koltségvetés Magyar Allamkincstárhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos
feladatok elIőúása,

d) a számviteli szabályok szeľint a számviteli-pénztĺgyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőľzések e||ź./':źĺsa, az utalvĺínyrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezeto által kijelĺilt személyében az érvényesítési feladatok
ęllátása,

e) kĺiltségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kĺitelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, akötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kiťlzetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
g) havi pénzfotgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabáIyban megadott határidő betartásáva|, a Magyar Allamkincstárhoz
töľténő b enyúj tásával kapc s olato s feladatok el l átás a,

h) a zárszámadás szźtmszaki elkészítése, a szciveges ľészének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és töľzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szerzó dés mó do s ítása, v titozások bej el enté se),

j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA kĺi.be való bejelentés,
k) támogatásonként (ktizponti ktiltségvetésből, települési ĺlnkormányzattő|,

páIyázatokbőI) a bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési döntések meghozatalában, támogatások
elszámolásában'

1) támogatások felhaszná|ásának pénzigyi elszĺĺmolásához segítségnffitás (szfur/rźlk'

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
m)pénztigyi,szĺímviteliszabźůyzatokaktlrJ..izźiása,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zźrszámadás honlapľa

történő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetĺs é gi tinkoľm ńny zat kiiltségvetése

A jegyző a péĺzld;gyi feladatokat ellátó szewezeti egység iftjźn az á|IanháztartásrőI
szóló jogszabá|yok ľenđelkezéseire figyelemmel a költségvetési törvényből adóđó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének közreműködése és

aďatszo|gźůtatźsa alapjánhatáridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat kĺĺltségvetési
hatfuozatźnaktewezetét, amelyet megküld a nemzetiségi ĺinkoľmĺányzat elnökének.

A nemzetiségi önkoľmányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban
áIlapítja meg. A nemzetiségi önkormlányzat költségvetési határozatźtnak az bányadő
jogszabályban meghatátozott szerkezet, taľtalom szeľint kell tarta|maznia az
e|őfuźnyzatokat.

A nemzetiségi önkoľmćnyzat költségvetési hatiíľozatát, elemi kĺiltségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól szóló hatźtrozatźń az elnök . annak elfogadását kĺjvető háľom
munkanapon belül - írásban megküldi a pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti
egységnek.

4. A nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat kĺiltségvetési
e|őitáĺyzatainak vźitoztatásáta irányułó előterjesztést a pénzigyi feladatokat ęIIátő
szew ezeti egysé g kö'zremúködé sével ké szíti elő.

1.
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5. Az e|őfuányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormínyzat képviselő-testülete
költségvetési hatźtrozatát módosító . határozattal dönt. E határozat egy péLdtnyát,
valamint az e|ófuźnyzat-módosítás részletezését (az előirźnyzat-nyi|vźntaľtáson töľténő
źivezetés céljából) a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnĺjke a dĺjntést követő 3 napon belül
juttatja eI apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, va|arrlint a Hivata| a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetési
hatźrozata töľvényességéért, bevételi és kiadási e|óitźnyzatainak megá|Iapitásáért és
teljesítéséért,tovźtbbá kötelęzettség:lá||alásaíért és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdá|kođźls biĺonságáért a testiilet, a szabá|yszenĺségééľt
az eln<ik felel.

v. A nemzetis égi önkorm ányzat ktiltségvetésének végrehaj tása

Felek ri5gzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|óírányzatainak felhaszná|ásáról. A nemzetiségi önkoľmźnyzat kĺlltségvetési, pénzügyi
gazdźůkoďásanak végrehajtása során a pénzigyi feladatokat ellátő szewezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat fonásai terhére
készpénz, valamint átutalás foľmájában teljesíti a kĺiltségvetésében meghatfuozott
e|őfu źny zato k, ill etve a nemzeti s é gi ö nko rm źny zati hatáĺ o zatok al apj án.

A jegyző a pénzugyi felađatokat ę|Iátő szervezeti egységen keresztiil látja e| - a
nemzetiségi önkoľmányzat elnĺikének közremíiködése és infoľmáciői a|apján - a
nemzetiségi ĺinkormányzatoná||ő f,rzetési számlanyitásával, törzsktinyvi nyilvántartási
adatainak töľzskönyvi nyilvántaľtásban sztfüséges módosításával, az adőszźm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adôszźtm igénylése, valamint a töľzskĺinyvi nyilvantaľtásban szükséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkormányzat önálló
ťĺzetésí szám|áv aI rendelkez ik.

A nemzetiségi ĺinkormányzat az á|Lamháztartźsi információs rendszeľhez a Magyar
Allamkincstáľon keresztül a pénzügyi feladatokat e|Iátő szervezeti egység
közreműködésével az a|źhbiak szerint kapcs oló dik :

a. Információszo|gźitatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az á,I|arrlháztaľtás infoľmációs rendszere
szźtmára.

b. Időközi kĺiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása soľán lebonyolított
péĺuforga|máva| összeftiggésben eleget tesz az á||amhźńartási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettsé gének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végľehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá||arlháztartźsiinfoľmációsľendszerszźlmáta.

d. Ktiltségvetési elemi beszámoló készítési ktjtelezettséggel: kĺiltségvetésének
végľehajtásával, gazdáIkodásával ĺisszefüggésben eleget tesz az á||amhźntartźsi
infoľmáció s rendszere felé iranyu|ő adatszo|gá|tatási kötelezettségének.
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A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő hatfuozatźnak elkészítésééľt, valamint
az e|fogadást követő adatszo|gáItatások határidőben tĺjrténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén keresztiil apénzugyi feladatokat ellátó szęrvezetí egység a felelős.

vI. A nemzetiségi łinkoľm ány zatok gazdálkodásával kapcs olatos b eszámolási
kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzętiségi önkoľmányzat gazdźikodźlsának
éves alaku|ásárő| a zátszámadás keľetében számol be. A nemzetiségi önkormétnyzat
gazdźikodźlsának éves alakulásáról sző|ő zźrszámadási előterjesztést és a határozat
tervezetét a jegyzón keresztül a pénzugyi feladatokat el|átő szetvezeti egység készíti
elő, melyet a ĺemzetiségi önkormányzat elnĺike a képviselő-testület elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testÍilet elé terjesztését kĺjvető harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatá|ybalépjen.

2. A nemzetiségi önkormányzat az éves k<ĺltségvetési beszámoló a|apján éveĺte, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zátszźtmadásíhatátozattal dönt.

VII. A nemzetiségi iinkoľmányzatkötelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatásktiľök

1. A nemzetiségi önkormźnyzat k<itelezettségvźlIalźsaiva| kapcsolatos részletes
hatáskĺĺrtiket és az ellenjegyzési, érvényesítési, uta|ványozásí, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továtbbá a felelősĺik konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Műki'dési Szabá|yzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkoľmányzat fizetési száml,átkizárő|ag a helyi önkormĺínyzat szám|źtit

v ezető p énzintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľm źnyzat gazdá|ko dásźtv a| és pénzeI|átásával kapcsolatos minden
pénzforga|mát a nemzetiségi önkormrányzatforrásai teľhére a nemzetiségi önkormźnyzat
fizeté si szźlm|źĄ án bonyolítj a.

A helyi önkoľmányzat tilta| adott támogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi ĺjnkoľmányzatközotti szerződésben foglaltak szerint tĺ!ľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormanyzat működési és működéshez kapcsolódó
berlházási (éven túl elhaszná|őđő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
feďezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormrányzat a he|yi önkormrínyzat
á|tal folyósított támogatást külső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek,
a|apítványok, teľmészetes személyek tészére, stb.) nyújtott pénzeszköz átađás cé|jaru
haszná|jafel, anemzetiségi önkoľmányzat köteles akozpéĺlzekből nyujtott támogatások
át|áthatősźlgátő| szőIő 2007. évi CLXXXI. t<irvény, valamint a hatályos önkoľmányzati
költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkormźnyzat a támogatott cél
megvalósulásĺáľól szóló elszámolás elfogadásáľól a pénzugyi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gy s é get írásb an kö tel e s táj éko ztatni.

a
J.

4.



6.

5. A ktizponti kĺiltségvetési támogatźsilpáIyázati igény benyújtásáľa a nemzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi tinkotmttnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkoľmányzat ktjteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektľonikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi ĺlnkoľmányzat
eleget tehessen az információs önľendelkezési jogľól és az informáciőszabadságľól szóló
2011-. évi CKI. töľvényben foglalt közzététe|i kĺitelezettségének. Jelen pontban
meghatározott feladat e||átásáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatźlrozott igyíntéző
adatszoIgáltatása alapján _ a Hivatal szervezési fe|adatait el|átő szervezeti egységvezetoje
a felelős, mely az adatvéđelméről és adatbiztonságěrőI, valamint a közérdekű adatok
megismeľésére irányuló igények teljesítésének rendjéľől szóló jegyzói rendelkezései
szeľint iranyadók a|apjanjat e|.

A nemzetiségi önkoľmtnyzati választások évében a nemzetiségi onkoľmányzat
rendelkezésére álló önkormányzati fonásból biztosított eloirányzatok fe|haszná|ásźra,
az eloirányzatok teľhére kĺitelezettségek válla|ására naptáľi éven belül a nemzetiségi
ĺinkoľmányzati választások időpontjához igazítottan, iđőarányos titemezés szeľint
kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi ĺlnkoľmźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgá|tatás soľán kĺjztilt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai ľendszeľrel való tartaLmi egyezóségéért a
Hivatal jegyzőjén keľesztül az adatszolgáltatási feladatokat eI|źńó szervezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke együttesen felel.

vilI. Osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a kĺitelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
k<jtelezettségvźt||alźsrą utalványozásľa jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, éwényesítési, utalvźnyozási és teljesítés
igazolásźra irĺĺnyuló feladatot nem végezheti az a személy, a|<l ezt a tevékenységét a
Polgráľi Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. töľvény szerinti közęli hozzátartozőja vagy
maga javfua |átĺá eI. A pénzigyi feladatokat ellátó szeĺvezeti egység vezetóje a
kötelezettségvállďásľa, pétlzljgyi ellenjegyzésre, teljesités igazo|źsára, érvényesítésre,
utalvźnyozásra jogosult személyekľől és alátírás-mintájukról belső szabá|yzataikban
foglaltakszerintnaprakésznyilvźntartástvezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat belső kontrollrendszeľének kialakításáná| figyelembe kell
venni a Bkľ. előírásait, továbbá az áIlanhźztartásért felelős miniszter áItaI kozzétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontľollľendszer kialakításáért a jegyzo a
felelős, a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat elnökének észľevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

7.

8.

t.

2.
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2. A Hivatal integrált kockazatkezelési és a szervezeti integntást séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat kockźzatkezelését, a szewezeti integritást
séľtő események lefolytatását a kiadott szabćlyozźtsok alapján.

A Hivatal gazdasági szewezetének a vezetője a nemzetiségi ĺinkormányzat gazdasági
vezetője is.

A nemzetiségi önkoľmáĺyzat belső ellenotzését a Hivatal belső ellenőrzési felađatait
ellátó szewezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési e|járási ľendet a Bkľ. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készített belső ellenőrzési kézik<lnyv szabá|yozza.

A nemzetiségi önkoľmányzatra vonatkozó éves ellenőľzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beéptil a helyi önkormĺínyzat éves ellenőľzési tervébe. A jegyzo a jóvĺáhagyott
ellenőrzési tervet megkiildi a nemzetiségi ĺinkormányzat elnĺjkének a jővthagyásra
vonatkozó jogszabályi hatlíľidőt kĺjvetően 5 napon beltil.

Anemzetiségi önkorměnyzatravonatkozó éves ellenőrzési jelentésta jegyzőhagyjajővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺĺnyzat éves jelentésébe. A jegyző a jővźůlagyott éves
ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megkĹi|di a ĺemzetiségi önkoľmanyzat elntlkének a
jővźhagyásravonatkoző jogszabźtlyihatáríđőtkövetően5naponbeliil.

A nemzetiségi ĺinkormétĺyzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartásźft a belső
ellenőľzési feladatokat ellátó szetvezeti egység végzi az elnök tajékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áfuása napján lép hatályba és határozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kĺizött jelen
megállapođást megelőzően létľejött együttmiíködési megállapodás, valamint
helyiséghasznáIati és fenntartatási szetződés a közös felĺilvizsgálat és azok egyesítése
eľedményeként _ jelen megállapođás hatályba lépésével _ hatályźúveszti.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi ĺinkoľmányzat a jelen együttműködési
megállapodást 20|7. február 28. napjaig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat źital _ tinként vźĺ||aLt feladatként _
biztosított támogatásban nem ľészesül.

3. A helyi ĺlnkormányzat az éves költségvetése teľvezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi
önkormánvzat műkĺjdési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabályi előíľások figyelembevételével
jarnak el, kölcsĺjnösen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente
legkésőbb januźr 31-ig, általános vagy időkĺ!zi vźiasztźts esetén az a|aklilő ülést kĺjvető
haľminc napon belülfelülvizsgźijźk' és sziikség esetén azt módosítják.

Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban ĺem szabáIyozott kéľdésekben az Aht.,
Avr., Bkľ., Mĺitv., Nekt. ľendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódrőI és az

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

4.

5.

6.
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esélyegyenlőség előmozđítétsáról szóló 2003. évi CXXV. töľvény, illetve az egyéb
vonatko zó j o gszab źiyo k ľend elkezé s e i az ir ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eľedeti pélđányban magyar nyelven készült,
Felek elolvasás és értęlmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óv áhagyó lag a|áitták.

Melléklet: Haszná|atba adott tárgyi és technikai eszkclzök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Német Nemzetiségi
Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat Onkormányzat

képviseli: képviseli:
dľ. Kocsis Máté dľ. Szabađkai Attila Csaba
polgáľmester elnĺik

Fedezet: ........Dátum: Budapest,2017.

Pénzügyileg ellenj egyzem

Paľis Gyuláné
gazdasěęivezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada-Rimĺán Edina
jegyzł5
nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Eľika
aLjegyző
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Bp F...Y. Vl||.ker. Jozsefvárosi onkormányzat 8.í. Felhaszná|ói leltári ľészIetezőBudapest,10B2
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 120

Cĺkkszám Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2016

Készlet
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XTIľVD 128mb TV out I

120 Nemzetiségi Önkormányzatok I t.,Ď

Osszesen 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/rvD 128mb TV out CH\PE lDB
1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 28"9-091 58 Scanner (Canon Lide 25,, 1DB

1 31 28-9-091 93 Számĺtogép Comód office|V/1397/08/C |vt1397l08lc
12o Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 s1 28-9-091 93 Számítogép Conód officelV/l 397/08/C 1DB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Osszesen. 1 31 38-2-02002 ĺriasztal 8DB
1 31 38-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02003 Gépĺróasztal 1DB

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

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

13138-2-02005 AsztaI tárgya|ó
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

Osszesen 1 31 38-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB
13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszeserr. 1 31 38-2-02007 Allvány, polc z I.JĎ

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

Osszesen 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 Állofogas

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen 1 31 38-2-0201 3 ÁtIófogas 4DB

13138-2-02017 Forgiszék
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB

Osszesen.' 1 31 38-2-0201 7 Forgószék 7DB

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

Osszesen; 1 s1 s8-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

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

Osszesen.' 1 s1 38-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

Osszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Pľogľäm : Räktáľ/Késf |et

Készítő: olahe
Yerzió: 2017.1 '1 '1

2017.01.31 9:31:52
'l .oldal



Bp. Főv. V|||.ker' Józsefvárosi onkormányzat o Ą
Budapest, 1082 o' l ' Könyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés

Fe|használói |e|tári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120.120

Raktárkód FeIhasználó Gyáriszám Készlet
1 31 3B-2-02035 Szekrény alacsony zárhaIő,l po|cos

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

13138-2-A2040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszeselr 1 s1 38-2-02040 Szekrény vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen: 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áIló 7DB

13.138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

Osszeselr 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
1 31 38-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB
Osszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtogépasztal 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatis

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatis l IJĎ

1 31 38-2-02078 HĹjtőszekrény
120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB

Osszesen; 1 31 38-2-02078 Hűtiszekrény 1DB
13138-2-02087 Gorgcĺs konténer

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 s8-2-02087 Gorgős konténer lDB

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

Osszesen: 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtis alac-sony 2DB
13138-2-02159 Aszta|ĺ |ámpa

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

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

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen. 1 31 38-2-02258 Lámpa koĺ'fénycsőves 1DB

Progľĺm : Raktor/Kćgz|et
Készítcj: oIahe
Y erzió: 2017 '1 '1 .1

2U1 /.01 .3'l 9:31:52
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Bp. Főv V||l'ker.'Jozsefvárosi Önkormányzat o Ą
Budapest, 1082 ö''l. Fe|haszná.ői |eltári ľész|etező Könyve|és éve: 2016

Cikkszám

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó
13'ĺ38-2-02363

Megnevezés

Hütőszekrény Zanussi
anszam KészIet

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszeserr 1 s1 38-2-02363 Hútőszekrény Zanussi 1DB

13'138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok J UTJ

Osszesen 1 31 38-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB
Osszesell 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok zur

Osszesen; 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós z IJĎ

13138-3-03165 Mikrohu||ámÚ sütő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-3-031 65 MikrohuIlámú sütő IUĎ
1 31 38-3-031 68 Mikrohu||ámú sÜtő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszeselt 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sútő 1DB

13,ĺ38-5-05003 Függöny nylon
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

Osszesen 1 31 38-5-05003 FĹiggony nylon 5DB
1 31 38-5-05009 Zász|ő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Osszesen 1 31 38-5-05009 Zászló 3UB

1 31 38-5-05064 Zász|ó
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-5-05064 Zászli 1DB
13138-7-07029 Függönytartó rúd

120 Nemzetiségi onkormányzatok tur
Osszesen. 1 31 s8-7-07029 Fúggónytaľti rÚd 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 s1 38-7-07037 Pénzkazefta 1DB
1 31 38-7-07059 Fa|i tábla

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB

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

Osszesen 1 31 38-7-07098 Poroltó kész 2DB
1 31 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 s1 38-8-08035 Spirálozógép

120

lDB

Prĺ:gĺatll. Raktá|/Késl|et
Készĺtő: olahe
Verzio: 2017.1 ,1.1

2017.01.31 9:31:52
3 .oldal



Bp Fov V||l'ker. Jözsefvárosi onkormányzat o /| E^tL^^--a |:'2 .^|L!Budapest,1oB2 ö'1' Felhasználói le|táľi rész|etező
Cikkszám: -

Fělhaszná|ó: 120.120

Raktárkód Fe|használó

Könvve|és éve: 2016

Cikkszám

1 31 38-B-08072

Megnevezés

Számo|igép sHARP 26075HARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok

Készlet

,ĺ DB
Osszesen 1 s1 s8-8-08072 Számologép sHÁRP 26079HARP 2607 1DB

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

Osszesen.' 1 31 38-8-08277 DVD Iró Lg 41638 oEM 1DB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 s1 38-8-08282 Papírvágigép 1DB

'13138-8-08295 Iratmegsemmisĺtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

Program: Raktär/Kész|et
Készítő: o|ahe
Y erzió: 2017 ,1 .1 '1

2017.01 .31 9:31:52
4 .oldal



Bp. Fcĺv. VIII'keľ. JÓzseŕvárosĺ onkornlányzat
Budapest, 1082

000190-111932 Telefondíj számlá|Ó(instaIlálássa|)

000680.13r1922 Tárgya|Óasztal fekete 2 db

001180-1311912 NyomtatÓ HP LJ 11oo

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: 5 db
Beá||ított szĹirési feItéteIek :

Minden nem torolt eszkciz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszktizok

i 119

13 139

73rf9
13139

13129

Tá yi eszkłizĺik listája tartozékokkal
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nenlzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Program: cT-EcosTAT Táľgyi eszkiiz 2oL7.L,L.S
Készító: oĺáh Éva

2004.11.10

2000.12.15 rv/60s/00

f004.04.2r

20L0.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő érték

Konyvelés éve: 2016

96 250

ff 699

r44 220

391 375

429 7f5

Ertékcstikkenés Nettôérték

1 083 669

96 250

22 699

L44 220

391 375

429 rfs

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1



Bp. Főv. Vlll'ker. Józsefvárosi onkormányzat 8'1. FeIhaszná|ói le|tári ľészletező
BudaPest,1082 Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 063 - 063

063 Német tnkormányzat

Könyvelés éve: 2016

1DB
Cikkszám ĺvt"sn"

13118-7-07223 MobiITELEFON

1DB
ilrr"""n, 13118-7-072n Mobil TELEFON

P rogram : Raktáí/Kész|el
Készĺtő: oIahe

Y erzió: 2017 '1.1 '1

2017.01.30 9:26:37

1 .oldal
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?ľely létrejött egyrészrĺĺI a . Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi
onkoľmányzat (a továbbiakban: Támogató)
székhely:
adőszám:
torzsszźtm..

képviseli:

másľészľől a
Támogatott)
székhely:
mtĺköđési hely:
adőszám:
totzsszám..

1082 Budapest, Baross u.63-67.
r573s7rs-2-42
735715

statisztikai szźlm: |57357|5-84|1-32I-0t
bankszámlaszźtm: 10403387-00028570-00000000

dr. Kocsis }ĺ4.áté polgármester

Józsefvárosi Német Nemzetiségĺ onkoľmányzat (a továbbiakban:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1 082 Budapest, Vajdahunyad u. I lb
16924200-I-42
679165

statisztikai szźlm: |6924200-841 1-371-01
bankszámlaszźĺm: |0403387-00028601-00000003
képviseli: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

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

1. A támogatás nyújtásának előzményei, kiĺľülményei

A Tlĺmogató a Tiĺmogatottnak a Képviselő-testület 262120|6.ěII.20.) szźlm.ú hatźltozata
alapjan vissza nem térítendő bruttó 247.000,-Ft, azazkeÍtőszźunegyverlhétezeľ forint összegű
múködési tiímogatást nyuj t.

2. Ä'szerződés táľgya
A Trímogatott az 1. pontban meghatározott tĺímogatástk'lzźrő|ag nemzetiségi közügyeinek
zavartalan ellátásanak biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése sorĺĺn felmeľülő miĺködési
és működéshez kapcso|ódó beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése)

költségeiľe fordíthatj a.

3. A támogatás formája, łisszege, forľása
3.1. Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormĺínyzat 2017. évi költségvetésľől
szől'ő 3612016. CXII.2I.) önkoľmĺányzati rendelet szerint, Tĺímogató a20|7. évľe biztosított
összesen bruttó 247.000,- Ft, azaz kettőszźunegyvenhétezeľ forint összegrĺ tĺĺmogatást jelen
szeruóđés a|áirásátő| szźlmítot,10 napon beltil utalja át aTánogatott 10403387-0002860l-
00000003 szźmu számlájára. Amennyiben az együttműködési megállapođás mindkét fel
részérőI 20|7. februĺáľ 28-ig nem keru| a|áirźtsľą abban az esetben köteles az átlÍa|t

támogatási összeget 10 munkanapon beltil visszautalni.

3.2. AtÁmogatźls foľmája: vissza nem térítendő tĺámogatás.

3.3. A támogatás foľľása: a Budapest Fővĺáľos VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkormźnyzat
2017 . évi költségvetése a262120|6. CXII.2O.) képviselő-testiileti hatźrozat alapjźn, a 11 105.ös
cím mfüöđési célú tĺĺmogatás á||aĺnháztartláson beltilľe előitźnyzatźnta|á|hatő.



3.4. Kormźnyzati funkció: 011140 országos és helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok
igazgatási tevékenysé ge.

3.5. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban megllatźnozott tĺámogatási ĺlsszeg a
rendelkezéséľe áll.

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a tźtmogatźtst pénzintézeti źLtBtaIźLssď teljesíti a Tiímogatott jelen szęrződés

3.1. pontjában megadott bankszrám|ájara egy összegben a jelen szerződés mindkét fet
áLta|tĺrténó a|ákásáúől szĺĺmított 10 napon belül.

5. A támogatás fe|használásának szabályai
5.1. Tlĺmogatott a működési tarnogatást klzźrő|ag a jelen szeľződésben meghatźrozott 2.

pontb an me ghatźr o zott c él ra használhatj a fel.

5.2. Felek rogzítik, hogy a Támogató általnyujtott műkcidési támogatást Támogatott tovább
ađhatja az 1. pontban meghatáľozott feladatellátással összefüggésben kiilső
szervezeteknek, intézményeknek azzaI,
. hogY ebben az esetben is józsefuáľosi német nemzetiségű polgráľoknak kell

részesülniiik a támogatott külső szew á|ta|végzetttevékenység eľedményeiből,
. hogY elsziĺmolási és beszámolási kĺitelezettség mind a tĺímogatott ktilső

szeľvezeteket, intézményeket, mind a Tĺĺmogatottat terheli. A Trĺmogatott
köteles a kiilső szeľv részétóI benyújtott _ a továbbadott tiímogatás
fe|hasznáIźlsaľól szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cél
megvalósulásáról szóló saját nyi|atkozatźÍ a benffitást követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Trámogató tészére átadru.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

kezdő időpontja:
véghatáľideje:

2017.január 1.
2017. decembeľ 31.

A felhasználást dokumentiíló szĺĺmlák, szímviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kelt lennie.

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

a Tlĺmogató ľészéről: Németh Edina 06120.2588874
nemethe@j ozsefuaros.hu

a Tiĺmogatotťtészétó|: dr. Szabadkai Attila Csaba elntik
06t20-6679612
jozefstadt@yahoo.de

6. A támogatás felhasználásának ellenőľzése, beszámolási kiitelezettség
6.1. Atámogatási igény jogosultságát és a tamogatás felhaszná|ását aTźmogatő, atźlmogatás

felhasznďásanak ellenőrzésére jogszabźiy által meghatározott szervek, a felhasználás
kezdo időpontjátóI a beszátmoló benyújtására a jelen szeľzőđésben rögzített hatáľidőt
követő 5 év elteltéig, bármikoľ, bĺĺrholellenőrizlreti.



6.2. .A Tiímogatott köteles a fę|hasznćt|ást dokumentáló szám|ćů<at, bizonylatokat,
szerződéseket, egyéb okiratokat a Tiĺmogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szeľvek
általellenőnzheto módon kezelni és nyilvantartani,valamint abeszámo|ó benyújtísaľa a

szerint megőrizni. A Támogatott ezęn tul is köteles minden, az e|Ienoruéshez szĹikséges
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhaszná|źsátő| legkésőbb 2018. januáľ 31.ig kĺiteles
írásban szakmai zfuő beszźlmolót és péĺlnlgyi zérő e|szźmlolást készíteni és źftadru a

Támogató szakmailagilletékes szervezeti egysége ffiĺrosvezetési Ügyosztá|y) rész&e.
A Támogató részérőI a szakmai besziĺmoló és pénztigyi elszttno|ás elfogadásźra és a
teljesítés igazo|ásáĺa a polgáľmester jogosult jelen szerzőđés 6.5. pontjában feltiintetett
hatráľidőn beltil.

6.4. A beszámolónak és azelszárlolásnak a következőket kell tartalmazłia:
a) szakmai beszĺímoló: szakmai értékelés atźmogatás céljanak megvalósulásarő|;
b) pénziigyi elszámolás: a felmeľiilt koltségeknek a felhaszná|źls jogcíme szerinti _ a

támogatás céljĺának megvalósulásźúloz köthető - tételes felsorolása, a felhasználási
időszakhoz igazodő, a Támogatott nevére sző|ő számlźl<, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasznźůáva alkalmas helyettesítő okiľatok, egyéb
dokumentumok (megĺendelő, szerzódés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést
igazo|ő dokumentumok - bankkivonat, pénztarbizonylat _ hitelesített másolatának
benyújtásával, valamint a szźml|źk és bizonylatok adataival megegyezően kitdltött, a
jelen szeľződés 1. szźtmímellékletét képezo Elszámoló Lap benyújtásával.
A Támogatott a felhasznźůást dokumentáló eredeti szźmlźi<ra, bizonylatolaa" egyéb
okiratokra köteles ráfuni: ,,Budapest F'őváľos YIII. keľület Józsefvárosi
onkoľmányzat Íe|é Ft (azaz . foľĺnt) iisszegben
elszámolva, dátumn elntik a|áirńsď,. Nem magyarországi fizetőeszkozben történő
péĺ:zngyi elszĺĺmolás esetén a számlaĺjsszesítőn a szźlmla targyát magyaÍ nyelven is,
továbbá a szźlm|a ö'sszegét a szám|a teljesítése napjĺĺn érvényes MNB
közép áďol y amźľ' forintra átszánítr a i s fel kell tiintetni.

6.5. A Tlímogatott a beszĺĺmolót és az elszźtmolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen atámogatás felhasználásrĺnak részletes ellenőrzésére. A Trímogatő a beszámolót
és az e|szálmolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon
belül dönt annak elfogadásaľól vagy elutasításaról. A Tĺámogató đöntéséről és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől
szrímított 10 napon beliil írásban értesíti a Tĺĺmogatottat. Ha a Támogatott a
beszĺímolásrą elszámolásra vonatkozó kötelezettségét hataridőľe nem teljesíti vagy a
hataridőben benyrijtott beszámoló, elszźlmolźts taľtalma nem megfelelő vagy nem a jelen
szeruőđés t. sz. męllékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, tĘy a
Támogató 30 napos hatÁnd(5 megiel<ilésével írásban felszólítja a Támogatottat aLĺány
pőtlásarą melynek beérkezését követően 30 napon beliil dönt annak elfogadásaľól. Felek
rogzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megá||apítźlsát, hogy a
tĺĺmogatást a Támogatott rendeltetésszeriĺen hasznáIta-e fel. A Tĺímogatott tudomásul
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szeľint, teljes könĺen el nem
szĺámolt a tánogatás cisszegével, azonos célra újabb vagy további támogatźlsban nem
részesíthető.



6.6. Támogatott a felhasználás és az elsziĺmolás haĹíľidejének módosításáľa iranyuló

felhasznďás hataĺidejének módosítása esetében a szerzőđés 5.3. pontjában
meghatźrozott felhasználási hatáľidő. Tĺámogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában ľészt vevő és a
kĺlltségvetési tlímogatást ellenőrző szervezetekkeI egyĹittmiiködni, az ellenőrzést végző
szeľv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok' szźlmlźk, a
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásáva|, vďamint a
fizikai teljesítés vizsgáIatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támo gatő e|ái|álsi, felmondásĺ joga, a támogatáls visszafizetése
7.1. A Trĺmogató a jelen szerződéstől való elállásľa vagy a szerzőđés azonna|i hatá|yű

felmondásaľa jogosult, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanulvette igénybe attrnogatást, vagy
b) a Támogatott a trímogatásról szóló döntés taľtalmát érdemben befolyásoló vďótlan,

hamis vagy megtévesztó adatot szoIgźltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan körĹilmény merĹil fel, vagy jut a Támogató tudomésěra, amely alapjén az

á||aÍnhźEtartási törvény végrehajtásźrő| sző|ő 36812011. CXII. 31.) Koľm. ľendelet
(a továbbiakban: Avľ.) 81. $-ában foglaltak szerint nem kĺithető támogatási
szerzłĺdés'vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghirisul, tartós akadalybaiĺtkĺjzik vagy a jelen
szeľződésben foglďt üt emezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) aTámogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illefue az azza|
kapcsolatos jogszabályokból eľedő kötelezettségeit, így ktilönösen nem tesz eleget
ellenőrzésttĺľési kötelezettségének (az e||enórzés sorĺán felróható magatarttsáva| az
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott
tevékenysé g szabźlyszeľű megvalósítását nem lehet ellenőľizni, vagy

Đ a Tiímogatott a jelen szeruódésben meghatĺírozott vagy a szerzódés megkĺitésének
feltételeként jogszabá|y á|ta| e|őírt nyilatkozat brĺrmelyikét visszavonj a,vagy

g) a Tiĺmogatott a jelen szerződésben meghatáĺozott (rész)beszĺímoló,
(rész)elszámolás benyújtásĺának (pót)hatrĺridejét elmulasztotta vagy a
(rész)beszáľnolót, elszĺímolást annak nem megfelelő teljesítésę miatt a Támogató
nem fogadta el.

7.2. Ha a Tlímogatott a tźlmogatás folyósítását megelőzóen o|yan nyi|atkozatot tesz, vagy a
Támogató olyan körĹilménytő| szerez tudomást, amely a jelen szerzódés felmondását,
illetve az attő| vďó elállást megalapozza, a Trĺmogató felftiggeszti a támogatás
folyósítását, és eľľől a Tiímogatottat írásban tájékońatja.

7.3. Amennyiben a tiíĺľrogatásból fel nem haszná|t összeg maľađt visszą vagy el nem
fogadott elsziímolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett,ugy ut a Tĺĺmogatott
az elszźlmolási haĹĺľidőt követő 15 napon beliil, egy összegben köteles visszaÍizetni a
Trĺmogató ľészére a Támogató á|tal meghatźrozott (10403387-00028570-00000000)
szźtmlát a, a szeruő désszĺĺm me gj el ĺi lé sével.

7.4. Amennyiben a Tiĺmogatott a jelen szerződésben meghatfuozott visszafizetési
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esfü, köteles a késeđelem idejére a Ptk.-ban
meghatár o zott késedelmi kamatot ťtzetru.

8. Egyéb ľendelkezések



8.1. A Támogatott a jelen szetződés alźirásával
- . a) nyilatkozik aľról, hogy a tĺĺmogatási igényben foglalt adatok, információk és

dokumentumok teljes köniek, valódiak és hitęlesek.,
b)tudomásul veszi, hogy nem kĺĺthető támogatásí szeruődés azza|, akivel szemben Avr.

8 1 . $ -ában meghatźlrozott feltételek valamelyike fennáll;
c)tudomásul veszi, hogy adőazonosító szźmát aMagyat Államkincstrĺľ és a Támogató

felhaszná|ják akoztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
illetve a lejárt koztartozások telj esítése érdekében;

d)tuđomásul veszi, hogy nem nyujtható támogatás annak a szewezetnek, amely az elozó
években a T ámo gatő źital azonos célra biĺosított kĺlltségvetésből nýjtott támogatás
felhaszná|źtsával a jogszabá|yban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási
szerzoďésben foglalt kĺitelezettségét megszegve még nem számolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a tĺĺmogatási igény szabá|yszeĺuségét és a támogatás
rendeltetésszeni felhasznáIását a Támogató és a jogszabá|yban meghatáľozoÍt egyéb
szervek ellenőrizhetik;

f; tuđomásul veszi, hogy a tamogatás Tiĺmogatott nevére, atźlmogatźts céljáľa, ĺisszegére
vonatkozó adatok nyilvánosságľa hozhatók.

8.2. Amennyiben
a)olyan kdľülmény meľül fel, amely a|apjźn az Avt.81. $-a a|apjźn nem köthető

tamogatási szerződés;
b)a Tlámogatott a je|en szerződésben meghatározott vagy a szerzodés megkötésének

feltételeként jogszabźiy éital előírtnyilatkozatok báľmelyikét visszavonja;
c) a tlímogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taľtós akadályba iitközik, a jelen

szerződésben foglalt titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
d)a Támogatottadatuban, a jelen szerzőđés megkötésének feltételeként jogszabćůy vagy

a Támogató źital előíľt, a Tĺímogatott altal benyújtott nyilatkozatban,
dokumenfumban) a tĺĺmogatás feltételeiben vagy a jelen szerzőďés teljesítésével
összefüggő körülményben változás következik be,

e)az e|szźmlolás ďapjául szolgáló dokumenfumok jelen szeľződésben meghatáĺozotí
fellelhetősége megváltozik

azt aTźlmogatott a fudomásáľa jutást ktivetően 15 napon beltil köteles írásban bejelenteni a
Tĺímogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.2, pontban meghatélrozott bejelentés alapján 30 napon beltil megteszi a
sziikséges intézkedéseket.

8.4. Jelen szetződés módosítiĺsa a Felek közös akaľataból l<lzfuő|ag írásban torténhęt az
eredeti vagy akorábban módosított támogatási szetzodésben meghatłĺľozott beszámolási
hatáľidő leteltéig. A Tĺĺmogatottnak a szeruőđés-módosításľa irĺĺnyuló kérelmét írásban,
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott
I<tzarő|ag olyan indokkal kezđeményezhet szerzőđés-módosítást, amely a támogatźs
megítélésének köľiilményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a
Tlĺmogatott nem kellően mega|apozott szetződés-módosítási kérelmét elutasítani.
Amennyiben a módosítiís szfüségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az
eset ĺjsszes körĹilményeit méľlegelve a Támogató jogosult vá|asztan a szerzodés-
móđosítás és szerzódésszegés esetén alkalmazható jogkĺivetkezmények kĺjzött.

8.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tĺĺrgyalásos úton
kötelęsek rendezni.



8.6. A jelen szerződésben ĺrem vagy nem kellő részletességgel szabélyozott 
'kérdések

tekintetében a mawaÍ jog szabáIyai _ elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. ' az
iranyadók.

Jelen támogatási szeruődés aláírasźra a felhatalmazást a Tĺímogató részétol a 26212016.
(XII.20.) szźtm,ő képviselő-testiileti hatźrozat, a Támogatott tészérol' az 612017. (I.3l.)-szĺámú
képviselő -testĹileti hatétt ozat ađja.

Jelen szętződés mindkét fel á|tali a|áírás napjától a jelen trĺmogatási szerződésben foglalt
kötelezettségek mindkétféIrészéľől töľténő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból á||ő szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal
mindenben megegyezőt jóvahagyólag írtél< a|á. A szerződés 6 db eľedeti, egymással teljes
egészében megegyező példrínyban késziilt, amelyből 5 db a Tlĺmogatónál, 1 db a
Támogatottnál maľad.

MellékIetek:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2017.
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",, 1. számú mellékIet ezer forintban

Józsefvárosĺ Német Önkoľmányzat 2017. évi
költségvetése

eľedeti

S.sz.
Előirány-

zat
csoport

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiitelező
feladat

eFt

onként
válIalt
feladat

eT.ŕ

Osszesen
eFt

I KIADÁs 0rc

2 1
MUKODESI
KIADÁSoK

0,c

J I

Személyi juttatás.
L0|7. évi telepiilési
)nk. mĺiködési
'ámooafáshól

71,0 0,c 7t,o

4

Személyi juttatás -

L0|7. éviközponti
núköđési támogatásból

639,0 0,c 639,0

) 2

Munkaadót terhelő

iárulékok és szociális
llozzájáru|ásiadó -

f0|7. évi települési
Önk. mĺĺködési
fámnoaÍáshól

14,0 0,c L4,0

6

Munkaadót teľhelő

iárulékok és szociálís
łlozzájáľu|ási adő -

f017. évi központi
múködési támogatásból

129,0 0,0 L29,O

Dologi kiađások -20|7.
évi központi míĺktidési
támogatásból

0,c 0,0 0r0

8

Dologi kiadások -20|7.
évi telepiilési mĺĺktidési
támogatásból

147,C 0,0 L47,0

c 0.0 0,0 0,0

10 4
Ellátottak pénzbeli

iuttatása
0,0 0,0 0,0

11 5
Eryéb mtiködési célú
kiadás

0,0 0,0 0,0

12
3bbÓl: elvonások es
hefizefések

0,0 0,c 0,0

t3
:bből: mĺĺködési célú
kölcsönök nyújtása

0,0 0,c 0,0

t4
ebből: mtĺködési célú
kölcsönök törlesztése

0,0 0,c 0,c

l5

ebből: működési célú
támogatások
á||alnháztartáson
beltilľe 2017. évi
központi tĺámogatásból

0,0 0,0 0,0



.Józsefváľosi Német onkoľmány zat f0|7 . évi
költségvetése

eľedeti

S.sz.
Előirány-

zat
csopoľt

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiitelező
feladat

eFt

onként
vállalt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

t6

eDool: muKooesl celu
támogatások
államháztartáson
|ríwÍiIre

0,0 0,0 0,c

t7

mirKodesl altalanos
tarta|ék2D|1. évi
települési önk.
míilrÄđÁci tĄmaaątĄclr.Äl

15,0 0,0 15,C

t8

működési általános
tartalék 20|7. évi
központi mĺĺködési
támnoafáshól

74,0 0,0 14,c

19 1

MUKODESI
KIADÁsoK
ossznsnľ:

1029,0 000 1029,0

20 2
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
KIADÁsoK

0,c

2l I BeruhiŁások 0,0 0,0 0rc

22 2 Felúiítások 0,0 0,0 0,c

f3 J
Eryéb felhalmoaĺsi
kiadások

0,0 0,0 0,c

24
ebből:felhalmozási célú
kölcsön nvúitása

0,0 0,0 0,c

25
ebből: felhalmozĺsi célú
köIcsön törlesztése

0,0 0,0 0rc

f6

ebből: felhalmozási célú
támogatások
ál|anháztartáson
belĺi|ľe

0,c 0,0 0,0

f7

3bbll: tęlhalmozásl célÚ

|ámogatások

ĺllamhríztaľtason
ĺívĺilľe

0,c 0,0 0,0

28
:bből: felhalnozási
ŕltartalék

0,0 0,0 0,0

29 2
FELHÁLMoZAsI
KIADÁsoK
ossznsľľ

0'0 0'0 0'0

3C

KOLTSEGVETESI
KIADÁsoK
ossznsnľ

0,0

3l BEuĺTELEK 0,c

32 1
MIJKODESI
BEVIíTELEK

JJ I

Miĺködési célú
tĺíĺnogatások
ái|anhäztart.ĺson
belülľől

0r0



. Józsefváľosi Német onkoľmány zat 20|7. évi
kiiItségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľány.

zat
csoport

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

onként
vá|lalt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

34
ebből központi
költségvetés műkĺidési
Íámogatź|s

782,0 0'0 782,C

35
ebből: települési tink.
működési támogatás

247,0 0'0 247,C

3(
ebből települési önk.
Cé|hoz kötött mrĺködé si
támosatás

0,0 0,0 0r(

)l
ębből: elvonások és

befizetések
0,0 0,0 ąc

38

ebből: műkiidési célú
visszatéľítendő
támogatások' kölcsönök
visszatéľiilése
állarnháaartáson
beliilľől

0,0 0,0 0r0

39

ebből: mfüödési célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
igénybevétele
á||amháztartáson
beliilľől

0,0 0,0 ą0

40 2 Köńatalmi bevételek 0,0 0,0 0,c

4l J Mĺiködési bevételek 0,0 0,0 0,c

42 J
Mĺĺködési célú átvett
nénz,eszkiiz,

0,0 0,0 0,c

43 I

MUKODESI
BEvIĺTELEK
ossznsrľ

t 029,0 0'0 | 029,0

44 ,,
F'ELHALMOZAS,
FELÚJÍTÁSI
BEvIłTELEK

0,0

45 I

Felhalmozási célú
támogakĺsok
á||arnhánartáson
helĺilrŕĺl

0'0 0'0 ąc

46

ebből: helyi
önkorrniĺnyzatok
általiános múködéséhez

és ágazati fe|adatalhoz
kapcsolódó állami
támogatások

0,0 0,0 0,c

4',1

ebből: felhalm ozási cé|i
visszatérítendő
tĺĺrnogatások, kölcsönök
visszatériilése
á||anháztartáson
bęlĺilrő|

0,0 0,0 0,0



. Józsefvárosi Német onkoľmány zat 20|7 . évi
kiiltségvetése

eľedeti

S.sz.
E lőiľány.

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kłitelező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

48

ebből: felhalm ozási céltl
visszatérítendő
táľnogatások, kölcsönök
igénybevétele
államháztartáson
beliilĺől

0,0 0,0 0,0

49

ebből:felhalmozási céhi
támogatások
államháztaľtáson
helĺilrŕíl

0,0 0,c 0,0

50 2 lnsatlanok értékesítése 0,0 0,c 0,0

51 J
Egyéb tárgyi eszközök
érfé.kesífése

0,0 0,c 0,0

52 4

Részesedések
értékesítése és

megszűntetéséhez
kancsolódó bevételek

0,0 0,0 0,0

53 5
Felhalmozási célú átvett
nénzeszkiiziik

0,0 0,0 0,0

54

ebből : felhalm ozÁsi cé|tl

visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
vissztéľiilése
állaĺnháztratáson
kíviihől

0,0 0,0 0,0

))
ebből: eryéb
felhalmozási célú átvett
nénz'eszkiiz'iik

0,0 0,0 0,0

56 ,,

FELHALMOZASL
FELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK
ossz,r',sl''ľ

0'0 0'0 0'0

)t
KOLTSEGVETESI
BEuíTELEK
osszBspľ

0,0

58 3

FINANSZIROZASI
nĺuxooÉsr
KIAnÁsí)K

0'0 0'0 0'0

59 1

hányító szeľvi
támogatásként
folyó s ított tĺímogatás
kiutalása

0,0 0,c 0,0

60 4
FINÁNszIRozAsI
FELHALMozÁsI
KIADÁsoK

0'0 0'0 0'0

6I I

Irányítószervi
támogatásként
folyósított támogatiís
killtalása

0,0 0,0 0,0



, Józsefváľosi Német onkoľmány zat 2017 . évi
ktiItségvetése

eľedeti

S.sz.
E|őiľány.

zat
csoport

Kiemelt
e|őiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Ktitelező
feladat

eFt

onként
vállaIt
feladat

eEf

Osszesen
eFt

62 2
Hosszulej áratu hitelek,
váltó töľlesztése

0'0 0'0 0,c

63
FINANSZIROZASI
KIADÁsoK
osszľsRľ

000 0'0 0oÚ

64 5
FINANSZIROZASI
nĺuxooÉsI
BEvÉTELEK

0'0 0'0 0'0

65 I

kĺányítószervi
támogatásként
folyósított tĺĺmogatás
fizetési számlán töľténő
i^vÁíráse

0,0 0rc

66 2
Szabad pénzĺnaradvány
igénybevétele

0,0 0,c

67 a
Feladattal teľhelt
pénzrnaradvány

ieénybevétele
0,0 0,c

ó8 6
FINANSZIROZASI
FELHALMozÁsI
BEvtíTELEK

0'0 0'0 0'0

69 I

|-rányĺtlszervl
támogatásként
folyósított tĺĺmo gatás

fizetési szám|án töľténő
iőwÁftága

0,0 0,0 0,c

70 I Szabad pénzľnaľadvány

igénybevétele
0,0 0,0 0,c

7l 3

Feladattal terhelt
pénnnaradvány
isénvbevétele

0,0 0,0 0,c

72
FINANSZIROZASI
BEvÉTELEK
ossz.r"sr"ru

0,0 0,0 0,0

t5
KIADASOK
MINDOSSZESEN

1029,0 0'0 1029,0

74
BEVETELEK
MII\DOSSZESEN l,029,4 Ĺ029,0

75

MUKODESI
BEVÉTELEK És
KIADÁsoK
EGYEI\LEGE

0'0 0,0 00

76

FELHALMOZASI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
E',(I\.RNT.E'.í]F'.

0'0 0'0 0r0



,' Józsefváľosi Német onkoľmányzat2lt7. évi
kiiltségvetése

eľedeti

S.sz.
Előiľány-

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

7',|

MUKODESI
FINÁIISZÍRozáislj
BEVÉTELEKEs
KIÁDÁsoK
T',Í:YE',NI,Rŕ:R

0'0 0'0 0r(

78

FELHALMOZASI
FINANSZÍRoZAsI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
|ł(lvF',Nĺ,F,,(TÍ.'

0'0 0'0 0rc

79
MUKODES]

EGYENLEGEI( 0'0 0'0 0,c

80
FELHALMOZASl

EGYENLEGEK 0'0 0'0 0,c

81
EGYENLEGEK

osszosnľ 0,0 0'0 0rc
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Német onkormányzat ezer forintban

ĺoccÍľĺ
oľxonľrÁľwzATl FELADAToK

zors. Évl
ľÉľy

2016. EVr
vÁnnl'r
ó ľń'r.ĺv

zoll.ú:vl
TERV

rHoÁs
tĺÚrÖuÉsr xr.łlÁsor

-:emélyi juttatás 62s 748 710

unkaadót terhelő jáľulékok és
o ciźlis hozzájárulás i adó 208 214 t43

kiadások 365 49',t t47
Ellátottak pénzbeli juttatása 0

Egyéb mtĺködési célú kiadás 0

:bből: elvonások és befizetések
148 0

:bből: műköđési célú kölcsönök
ryúitása 0

:bből: működési célú kölcsönök
;örlesztése 0

:bből mfüödési célú támoeatások
í||anháztartáson belü|ĺe

0

:bből mĺĺköđési célú támosatások
i||anháztartásonkívtilľe

C

:bből : miĺköđési cél és általanos
:artalék .,4

vĺÚxoonsr KIADÁSoK
ossznsnľ: 1 198 1 601 1 029

ľĺÚronÉsl BEvÉTELEK

Mtĺködési célú támogatások
í||arÍlhäztartáson belülľő l

ebből: helyi önkoľmányzatok általrános

miiködéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolóđó állami támogatások

931 1 220 782

:bből: elvonások és beťzetések
0

:bből: mÍĺköđési célú visszatérítendő
ámogatiĺsok, kölcsönök visszatérülése
í||amháztartás on b elülľől

0

sbből: működési célú visszatérítendő
|ámogatásot kölcstinök igénybevéÍele
1|lamház1arĺásonbelü|ĺől

0



j
i1

:i

JOGCIM

oľxonľĺÁľ\rYzATlFELADAToK

zors. Évr
ľÉľĺy

2016. Evĺ
vÁnru.r
ó ľÉľv

zoll.ú:vl
TERV

ębből: mĺĺködési célú támogatások
bevéte lei źú]ranháztartźtson b elü|ről

547 47-t 24',7

Közhatalmi bevételek 0

Működési bevételek 9 1C c

Mtĺködési célri átvett pélueszköz
C

ľĺťlxÖlnsl BEVÉTELEK
ossznsnľ

I 487 1 707 | 029

ľĺuropÉsl EGYENLEG
289 100 0

FINANsZÍRozÁsr ľĺuxoonsI
KIADÁsoK

0 0 0

Irányító szervi támogatásként
folyósĺtott támogatás kiutalása és

ä||afrház1.aÍtáson b eliili megelőlegezés

FINANSZÍR oZ Ag ľruxonÉ sr
BEvÉTELEK

483 507 0

Irányító szeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án

történő jóváíľása és államháztaĺtáson
belüli megelőlegezés 0

Szab ad pénznar adv ány igénybevétele
483 50't 0

Feladattal terhelt pénzľnaľadvány

igénybevétele
c

uťĺroonsl FINANSZÍRoZÁsI
EGYENLEG

483 507 0

ľĺÚxooÉsl EGYENLEGEK
ossznsBľ

772 607 0

FELHALMoZÁSI KIADÁsor

Beľuházások 266 0

Felúiítások 0

Eryéb felhalmozási kiadások
0



JoGcÍM
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