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JEGYZŐKÖNYV 
Készült a Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. október 18. (szerda) napján 15:30 órakor 
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l . /b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában 

megtartott 7. nyilvános rendes ülésén 

Jelen vannak: Bozonasz Irini elnök 
Topalidisz László elnök-helyettes 
Argirász Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő 

Meghívottak: dr. Kovács Gabriella nemzetiségi referens 

Bozonasz Irini elnök 

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen 
került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 3 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Argirász Mária képviselőt 
a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Argirász Mária 
Elfogadja a jelölést. 

Bozonasz Irini elnök 

Szavazásra teszi fel Argirász Mária jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását. 

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat elfogadja Argirász Mária képviselő személyét a 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 61/2017. (X.18.) szám alatt 
meghozta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 61/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja Argirász Mária képviselő 
személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy ügyrendi javaslatként javaslatot tesz a meghívóban 
szereplő napirend kiegészítésére az alábbi 3 napirendi ponttal: „Kiatipisz Atanasziosz volt 
képviselő társunk temetésére koszorú vásárlása" tárgyú napirendi pont és a „Józsefvárosi 
Görög Önkonnányzat Beszerzési Szabályzata" tárgyú napirendi ponttal, valamint a 
„Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának módosítása" 
tárgyú napirendi ponttal. 

Szavazásra bocsátja napirendi pontok felvételéről szóló javaslatát. 
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Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy ajelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 62/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 62/2017. (X.18.) számú határozata 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Bozonasz Irini elnök javaslatát a „Kiatipisz Atanasziosz volt képviselő társunk 
temetésére koszorú vásárlása" tárgyú napirendi pont, a „Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata" tárgyú napirendi pont, valamint a „Józsefvárosi 
Görög Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának módosítása" tárgyú 
12.,13.,14., napirendi pontként történő felvételéről. 

Ezt követően Bozonasz Irini elnök javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület fogadja 
el a meghívóban foglaltakhoz képest módosított napirendet, az alábbiak szerint: 

1. Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről 
szóló szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Görög Önkormányzat saját gépkocsi használat rendjéről szóló 
szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

3. Józsefvárosi Görög Önkormányzat szabályzata a reprezentációs kiadásokról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

4. 60/2017. (VIII. 21.) számú határozat módosítása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

5. Beszámoló 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

6. Október 28-i Görög Nemzeti ünnep 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

7. Emberi Erőforrás Minisztérium nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. 
évi támogatására kiírt pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

8. Beszámoló a Görög Húsvét című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

9. Beszámoló a pécsi szakmai utazásról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

10. Beszámoló Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

11.Beszerzések 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

12. Kiatipisz Atanasziosz volt képviselő társunk temetésére koszorú vásárlása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

13. Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

14. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának 
módosítása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
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Az elnök megállapítja, hogy a Józsefvárosi Görög Önkormányzat 7. rendes nyilvános 
ülésének napirendi pontjait a jelen lévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
63/2017. (X.18.) szám alatt az alábbiak szerint fogadja el: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 63/2017. (X.18.) számú határozata 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat 7. rendes nyilvános ülésének napirendi pontjait az 
alábbiak szerint fogadja el: 

1. Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről szóló 
szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Görög Önkormányzat saját gépkocsi használat rendjéről szóló 
szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

3. Józsefvárosi Görög Önkormányzat szabályzata a reprezentációs kiadásokról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

4. 60/2017. (VIII. 21.) számú határozat módosítása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

5. Beszámoló 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

6. Október 28-i Görög Nemzeti ünnep 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

7. Emberi Erőforrás Minisztérium nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi 
támogatására kiírt pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

8. Beszámoló a Görög Húsvét című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

9. Beszámoló a pécsi szakmai utazásról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

10. Beszámoló Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

11. Beszerzések 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

12. Kiatipisz Atanasziosz volt képviselő társunk temetésére koszorú vásárlása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

13. Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

14. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának 
módosítása 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását 

1. Napirendi pont 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről szóló 
szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
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Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 64/2017.(X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 64/2017. (X.18.) számú határozata 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről" szóló szabályzatát. 

2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi 
kiküldetések rendjéről" szóló szabályzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

2. Napirendi pont 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat saját gépkocsi használat rendjéről szóló 
szabályzat 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 65/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 65/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat saját gépkocsi használat rendjéről"szóló szabályzatot. 

2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat saját gépkocsi használat 
rendjéről" szóló szabályzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

3. Napirendi pont 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat szabályzata a reprezentációs kiadásokról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 66/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 66/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat reprezentációs kiadásokról" szóló szabályzatát. 

2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat reprezentációs 
kiadásokról"szóló szabályzat aláírására. 
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Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

4. Napirendi pont 
60/2017. (VIII. 21.) számú határozat módosítása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 67/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 67/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dohánygyári 
emlékest tárgyú, 60/2017. (VIII. 21.) számú határozat 4. pontjában foglaltakat módosítja 
úgy» hogy a költségek egy részét 130 e Ft összeget a Józsefvárosi nemzetiségi pályázaton 
elnyert összege terhére számolja el az alábbiak szerint: 

a határozat 4. pontjában szereplő szövegrész : 

„ forrása 300 e Ft (240,093 e Ft terembérleti díj, hangosítás 48,072 e Ft és 11,835 e 
Ft erejéig a kiállítás anyagának költsége) erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-1554 
számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, fedezete a 
dologi kiadások előirányzata, továbbá 150 e Ft (38,165 e Ft erejéig a kiállítás 
anyagának költsége, 100 e Ft zenei szolgáltatás, 11,835 e Ft koszorú,) 10 e Ft 
szállítás erejéig forrása a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, 
fedezete a dologi kiadások előirányzata." 

helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„ forrása 300 e Ft (240,093 e Ft terembérleti díj, hangosítás 48,072 e Ft és 11,835 e 
Ft erejéig a kiállítás anyagának költsége) erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-1554 
számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, fedezete a 
dologi kiadások előirányzata, továbbá 130 e Ft Józsefvárosi Önkormányzat 
nemzetiségi pályázati támogatás terhére (30 e Ft erejéig a kiállítás anyagának 
költsége, 100 e Ft zenei szolgáltatás), valamint a 30 e Ft erejéig forrása 2017. évi 
feladatalapú központi költségvetési támogatás terhére (kiállítás anyagának 
költsége 8,165 e Ft, 11,835 e Ft koszorú, 10 e Ft szállítás), fedezete a dologi 
kiadások előirányzata." 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

5. Napirendi pont 
Beszámoló 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 68/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 68/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
felhasználásáról készült elszámoló lapot, valamint a szöveges beszámolót, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2. A 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás elszámolásban nincs 
visszafizetési kötelezettsége. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

6. Napirendi pont 
Október 28-i Görög Nemzeti ünnep 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 69/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 69/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a) 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból tervezett általános 
tartalék előirányzatáról 50 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások dologi előirányzat 
terhére. 
b.) kiemelt előirányzatok változását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

2. részt vesz az Október 28-i Görög Nemzeti Ünnep alkalmából, az Országos Görög 
Önkormányzat főszervezésében, a Görögség Házában (Bp. IX. ker. Börzsöny utca 
2. sz. alatt) 2017. október 28-án (szombaton), megrendezésre kerülő ünnepi 
megemlékezésen. Az ünnepség szervezésében, költségeinek viselésében részt vállal 
akként, hogy, mint társrendező, 50 e Ft-tal járul hozzá számla ellenében a fellépő 
Mydros görög zenekar fellépési díjához. 

3. Felhatalmazza az elnököt az Országos Görög Önkormányzattal a fenti tárgyban 
együttműködési megállapodás aláírására. 

4. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás kiadás fedezete, 
dologi kiadás előirányzata 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

7. Napirendi pont 
Emberi Erőforrás Minisztériuma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi 
támogatására kiírt pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 70/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 70/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2018. évi nemzetiségi pályázatán részt 
vesz három programjának (Dohánygyári Emlékest, Zenés irodalmi est, szakmai 
kirándulás) támogatása céljából. A pályázat regisztrációs díja 3000,-Ft-ba kerül, 
melyet átutalással fizet be a Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

2. forrás a 2017. évi működési központi költségvetési támogatás, fedezete a dologi 
kiadások előirányzata 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 30. 

8. Napirendi pont 
Beszámoló a Görög Húsvét című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 71/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 71/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Elnök Asszony beszámolóját a 37/2017 (IV.10) JGÖ határozat (Görög Ortodox Húsvét) 
végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a Görög Ortodox Húsvét rendezvény 
megvalósult 2017. április 16-án (vasárnap) az Országos Görög Önkormányzat 
szervezésében a Görögség háza kertjében (helyszíne: IX. kerület Börzsöny utca 2.). A 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat részt vett a rendezvényen, mint társrendező, a 
rendezvény költségeihez 20 e Ft-tal járult hozzá, az Akropolis Compania Együttes 
fellépő díjához. A rendezvényen közel 400 ember vett részt. 
A kifizetés számla ellenében történt. Forrása: 5.140.-Ft erejéig a 2016. évi központi 
feladatalapú támogatás szabad maradványa, 14.860.-Ft erejéig a 2017. évi központi 
állami működési támogatás terhére történt. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

9. Napirendi pont 
Beszámoló a pécsi szakmai utazásról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 72/2017. (X.18.) sz. határozatát: 
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Józsefvárosi Görög Önkormányzat 72/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Bozonasz Irini Elnök Asszony beszámolóját a 42/2017 (IV.27) JGÖ sz. határozat (pécsi 
szakmai út szervezése) végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a pécsi szakmai út 
2017. május 13-án megvalósult 35 fővel. A szakmai út célja elsősorban Pécs város görög 
vonatkozású építészeti emlékeinek meglátogatása, a pécsi görög közösséggel való 
kapcsolatfelvétel volt. A Pécsi Görög Önkormányzattal felvették a kapcsolatot, az 
Önkormányzat idegenvezetést tartott Pécs város nevezetességeiről. Meglátogatták Pécs 
kilátóhelyén lévő Makrisz Agamemnon monumentális Niké szobrát. Elmentünk 
Uránvárosba, ahol találkoztak a helyi pécsi görög közösséggel. A Pécsi Görög 
Önkormányzat elnöke ismertette Önkormányzatuk munkáját, céljait és terveit. 
Megállapodtak, hogy a két önkormányzat szorosabb együttműködést tervez a jövőben. 
A buszszállítás költsége 163.500 Ft volt. Forrása: 100 e Ft erejéig a NEMZ-KUL-EPER-
17-1221 számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, 
továbbá a 63,5 e Ft erejéig a 2017. évi feladatalapú központi működési támogatás 
terhére lett elszámolva. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

10. Napirendi pont 
Beszámoló Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 73/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 73/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Bozonasz Irini Elnök Asszony beszámolóját a 47/2017 (V.29) JGÖ sz. határozat 
(Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est) végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a 
rendezvény megvalósult 2017. június 11-én az Actor szálloda dísztermében. A Zenés 
Irodalmi Est a Romiosyni kórus részvételével 9. alkalommal került megrendezésre. Az 
idei évben Kougioumtzis Stavros zeneszerző munkásságát mutatták be. A népszerű 
görög zeneszerző Görögország egyik legnépszerűbb laika és ballada zeneszerzője volt, 
rendkívül gazdag és kreatív munkát hagyott maga után. A műsor irodalmi részét 
vetítésessel, élő zenekar kísérettel, fényképek, dokumentumok, filmrészletek vetítésével 
gazdagították. Az irodalmi anyag két nyelven, görögül és magyarul szólt. A 
rendezvényen 200-300 ember vett részt. A rendezvény 17 órakor kezdődött, a zenés 
irodalmi műsor 1,5-2 óráig tartott, majd görög táncházzal folytatódott az est. A fellépő 
Romisyni kórust élő zenével a Fanari Együttes kísérte. A programjához tartozott a 
közös éneklés, és ehhez kiosztottak a közönség részére görög dalos füzeteket. A meghívó 
(600 példány) és a dalos füzetek (200 példány) kinyomtatásának költségeire 111.600 Ft-t, 
a háttérvetítés elkészítésére, szerkesztésre, vágására, valamint a rendezvényről készülő 
videó film felvételére és 15 db DVD-re való másolásának költségeire 107.000 Ft-t, a zenei 
szolgáltatásra 110.000 Ft-t fizettek. 
Forrása: 100 e Ft erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-1220 számú Emberi Erőforrások 
Minisztériumától nyert pályázati támogatás terhére, 100.000 Ft erejéig a Józsefvárosi 
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Önkormányzat nemzetiségi pályázaton elnyert összeg terhére, a fennmaradó összeg 
128.600 Ft a 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére lett elszámolva. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

11. Napirendi pont 
Beszerzések 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 74/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 74/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a 2017. évi működési központi költségvetési támogatásból megmaradt összeg 
terhére a Józsefvárosi Görög Önkormányzat nemzetiségi feladatok ellátása 
érdekében a következő beszerzések kerülnek kifizetésre, összesen 356.810 Ft 
összeghatárig. 
a) A régi, elavult telefonkészülékek cseréjére a bekért árajánlatok alapján 2 db 

Huewei P10 Lite 32GB típusú telefonkészülékek vásárlására összesen 157.800 
Ft, (78.900 Ft/db) Összegben rendeli meg a BestMarkt műszaki áruházból -
Hardverker Online Kft-től. A hozzátartozó kiegészítőket (2 db tok, 2 db kijelző 
védő fólia) vásárol 10 e Ft keretösszegig, 

b) az 1 db Huawei MediaPad m3 Lite 10.0 32Gb 10" típusú tablet a BestMarkt 
műszaki áruházból - Hardverker Online Kft-től kerül megvásárlásra 80.220 Ft 
összegben. A hozzátartozó kiegészítők vásárlására (univerzális tablet tok 
billentyűzettel, kijelző védő fólia) 10.000 Ft keretösszeget fordít. 

c) A görög zenei archívum bővítésére és fejlesztésére (mely a rendezvényeinken, 
programjainkon, kórus foglakozáson kerül felhasználásra) 1 db Samsung 250 
GB 850 EVO SATA3 SSD típusú belső SSD/háttértárat www.bestmarkt.hu 
áruházból 29.500 Ft összegben, 1 db Akg K141 Mkii típusú fejhallgatót www. 
djstore.hu áruházból bruttó 37.900 Ft összegben, 1 db Asus Xonar 117 MKII 7.1 
USB külső hangkártyát www. bestmarkt. hu áruházból bruttó 21.990 Ft 
összegben vásárolja meg. 

A lemezek tisztítására tisztítókészlet vásárol melyek a következők: VMD89L 
Isopropyl alkohol, 1000 ml, Hama 83889 Bakelitlemez tisztító készlet, Esperanza 
ESI 18 sűrített levegő 600 ml, Nexus Dampers Black/White antivibrációs gumitalp 
összesen 9.400 Ft értékben www.bestmarkt.hu internetes áruházból vásárolja 
meg. 

2. a telefonkészüléket az elnök és a nemzetiségi képviselő használatába adja, a tablet-
et az elnök használatába adja, a görög zenei archívum fejlesztésére és bővítésére 
beszerzett eszközöket az elnök- helyettes használatába adja. 

3. az önkormányzat 2017. évi működési központi költségvetési támogatásból tervezett 
személyi juttatás előirányzatáról átcsoportosít 104,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő 
járulékok előirányzatáról 13,0 e Ft-ot, működési általános tartalék előirányzatáról 
54,140 e Ft-ot a beruházás előirányzatára, az önkormányzat 2017. évi települési 
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önkormányzat működési támogatásból tervezett működési általános tartalék 
előirányzatáról 29,500 e Ft-ot átcsoportosít beruházás előirányzatára 

4. a 3. pontban foglalt átcsoportosítások miatt a költségvetés kiemelt 
előirányzatonkénti változását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

5. az 1. pontban foglaltak forrása a 2017. évi működési központi költségvetési 
támogatás, az 1. c. pontban szereplő 29.500 Ft forrása a 2017. évi települési 
önkormányzat működési támogatás, kiadás fedezete a beruházás előirányzat. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

12. Napirendi pont 
Kiatipisz Atanasziosz volt képviselő társunk temetésére koszorú vásárlása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 75/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 75/2017. (X.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat tudomásul veszi, hogy volt képviselőjének, 
Kiatipisz Atanasziosznak a 2017. október 13-án tartott temetési szertartásán a 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat koszorúval búcsúzott el volt képviselő társától. 
A koszorú vásárlás elnöki döntés alapján került kifizetésre, melynek összege 
14.000 Ft volt. 

2. forrása: 2017. évi települési önkormányzat működési támogatás, kiadás fedezete, 
dologi kiadás előirányzata. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 31. 

13. Napirendi pont 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 76/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 76/2017.(X,18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzat"-át. 

2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzat" 
aláírására. 
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Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

14. Napirendi pont 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának 
módosítása 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Bozonasz Irini elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot, és meghozta 77/2017. (X.18.) sz. határozatát: 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 77/2017JX.18.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. 
pont (3) bekezdése (a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladatai) az alábbi 
s) ponttal egészül ki: ,,s) pont: „dönt beszerzésekről, a nemzetiségi önkormányzat 
által elfogadott beszerzési szabályzatban foglalt, az elnök hatáskörébe utalt 
értékhatárig, a szabályzatban írt eljárás betartásával" 

2. Felkéri az elnököt a fenti módosítás, valamint a jelenleg hatályos, módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

í 

Bozonasz Irini 
Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illette közérdekű 
bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 17:30 bezárja. 

jegyzőkönyv-hitelesítő elnök 

Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina k j 1 ^ ^ — 
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 

A u t o ö t o í Ki)or) EXXrjvwv xou Fió^etpapog Bouöanéair ig 

Jelenléti ív 

a Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
7. nyilvános rendes testületi üléséről, amelynek időpontja: 

2017. október 18. (szerda) 15:30 óra 

1. Bozonasz Irini 

2. Topalidisz László 

3. Argirász Mária 

A 2011.évi CLXX1X. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából: 

dr. Kovács Gabriella 

Németh Edina 
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w 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

Auxoó i o í Krjor} EXArivwv xou r ió^etpapoc Bouóanéaxrig 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről szóló 

szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 
7. nyilvános rendes testületi ülés 1.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Jogi osztály 
javaslatára és előkészítő munkájának eredményeképpen megalkotta önkormányzatunk részére 
a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről szóló szabályzatot. Javaslom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy a fenti szabályzatot fogadjuk el, amely az előterjesztés 
mellékletét képezi. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 

Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről szóló szabályzatát". 
2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi 

kiküldetések rendjéről" szóló szabályzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

Budapest, 2017. október 09. 

-ozonasiÉirini elnök 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI E L N Ö K JÓZSEFVÁROSI G Ö R Ö G 
Ö N K O R M Á N Y Z A T 
LEÍRTA: N É M E T H EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI F E D E Z E T E T IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 
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w 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

Auxoó lOÍKrjCTi! EXXf ) v u v T O U Fió^etpapog Bou5anéoxr)£ 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat saját gépkocsi használat rendjéről szóló szabályzat 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 2.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Jogi osztály 
javaslatára és előkészítő munkájának eredményeképpen megalkotta önkormányzatunk részére 
a saját gépkocsi használat rendjéről szóló szabályzatot. Javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy a fenti szabályzatot fogadjuk el, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 

Önkormányzat saját gépkocsi használat rendjéről" szóló szabályzatot. 
2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat saját gépkocsi használat 

rendjéről" szóló szabályzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 

Határidő: 2017. október 18. / ^ ^ s T ^ ^ r ^ 

Budapest, 2017. október 09. D̂ , / N Ő ! o j 

Bozonasz Irini elnök 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI E L N Ö K JÓZSEFVÁROSI G Ö R Ö G 
Ö N K O R M Á N Y Z A T r 
LEÍRTA: N É M E T H EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ j 
PÉNZÜGYI FEDEZETET,IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI K O N T R O L L : ^ f t y i u i ^ ^J 
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' *"> J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
Au toó i o í Kriari EXXrjvwv xou rió^ecpapoQ Bouóanéaxrig 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat szabályzata a reprezentációs kiadásokról 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 3.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Jogi osztály 
javaslatára és előkészítő munkájának eredményeképpen megalkotta önkormányzatunk részére 
a reprezentációs kiadásokról szóló szabályzatot. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy a fenti szabályzatot fogadjuk el, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 

Önkormányzat reprezentációs kiadásokról" szóló szabályzatát. 
2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat reprezentációs 

kiadásokról" szóló szabályzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

Budapest, 2017. október 09. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA Ü G Y I N T É Z Ő ^ í 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: ^ 
JOGI KONTROLL: ^ ¿ ó l a i L I 

Bozonasz Irini cliíol 
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Ĵ mmmm̂ m. J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
Auxoö i o Í Kriar) EXXrjvwv xou rtó^ecpapog Bouöanéaxric 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
60/2017. (VIII. 21.) számú határozat módosítása 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 4.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dohánygyári emlékest 60/2017. (VIII. 
21.) számú határozatában foglalt 4. pontját kellene módosítani, mégpedig úgy, hogy a 
költségek egy részét 130 e Ft összeget a Józsefvárosi nemzetiségi pályázaton elnyert összege 
terhére számoljuk el. 
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dohánygyári 
emlékest tárgyú, 60/2017. (VIII. 21.) számú határozat 4. pontját foglaltakat -módosítja 
úgy, hogy a költségek egy részét 130 e Ft összeget a Józsefvárosi nemzetiségi pályázaton 
elnyert összege terhére számolja el az alábbiak szerint: 

a határozat 4. pontjában szereplő szövegrész : 
„ forrása 300 e Ft ( 240,093 e Ft terembérleti díj, hangosítás 48,072 e Ft és 11,835 e 

Ft erejéig a kiállítás anyagának költsége) erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-1554 
számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, fedezete a 
dologi kiadások előirányzata, továbbá 150 e Ft (38,165 e Ft erejéig a kiállítás 
anyagának költsége, 100 e Ft zenei szolgáltatás, 11,835 e Ft koszorú,) 10 e Ft 
szállítás erejéig forrása a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, 
fedezete a dologi kiadások előirányzata." 

helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„ forrása 300 e Ft ( 240,093 e Ft terembérleti díj, hangosítás 48,072 e Ft és 11,835 e 

Ft erejéig a kiállítás anyagának költsége) erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-1554 
számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, fedezete a 
dologi kiadások előirányzata, továbbá 130 e Ft józsefvárosi Önkormányzat 
nemzetiségi pályázati támogatás terhére (30 e Ft erejéig a kiállítás anyagának 
költsége, 100 e Ft zenei szolgáltatás), valamint a 30 e Ft erejéig forrása 2017. évi 
feladatalapú központi költségvetési támogatás terhére (kiállítás anyagának 
költsége 8,165 e Ft, 11,835 e Ft koszorú, 10 e Ft szállítás), fedezete a dologi 
kiadások előirányzata." 

16 



Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

Budapest, 2017. október 09. 

Bozonas/ ^Irini elnoí 
ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JOZSEFVAROS1 GOROG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: f i é U u i . J 
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
A u t o ö t o Í K r i o r j EXKI^VIAV t o u R T Ó ^ E T P A P O E B o u Ö a n é o t r i g 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszámoló 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 

felhasználásáról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 
7. nyilvános rendes testületi ülés 5.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. évi feladatalapú központi 
költségvetési támogatás felhasználásáról a szöveges beszámoló és a felhasználás, elszámolás 
elkészült. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi feladatalapú központi 
költségvetési támogatás felhasználásáról a pénzügyi osztály által készített elszámoló lapot, 
valamint a szöveges beszámolót fogadjuk el, mely jelen előterjesztés mellékletét képzi. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
felhasználásáról készült elszámoló lapot, valamint a szöveges beszámolót, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2. A 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás elszámolásban nincs 
visszafizetési kötelezettsége. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

Budapest, 2017.október 09. 

Bozonasz Irjnielnök 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA Ü G Y I N T É Z Ő ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: YIUAáájL-
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Október 28-i Görög Nemzeti ünnep 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 6.) napirendi pontja 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Október 28-i Görög Nemzeti Ünnep az 
OXI (=NEM) a NEM ünnepe. A II. világháborúban, az olaszok átvonulását ellenző nagy 
NEM-re, minden évben felvonulással és a háborús hősök szobrainak megkoszorúzásával 
emlékeznek Görögország minden településen, ebből az alkalomból 2017. október 28-án az 
Országos Görög Önkormányzat Görög Nemzeti ünnepet rendez, mint főszervező. A 
rendezvény zenei szolgáltatását a Mydros Együttes látja el. Javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy a Józsefvárosi Görög Önkormányzat a Nemzeti Ünnep alkalmából a 
rendezvény részbeni költségeihez, mint társrendező 50 e Ft összeggel járuljon hozzá, számla 
ellenében a fellépő Mydros görög zenekar fellépési díjához. Forrása: 2017. évi feladatalapú 
központi költségvetési támogatás 
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a) 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból tervezett általános 

tartalék előirányzatáról 50 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások dologi előirányzat 
terhére. 
b.) kiemelt előirányzatok változását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

2. részt vesz az Október 28-i Görög Nemzeti Ünnep alkalmából, az Országos Görög 
Önkormányzat főszervezésében, a Görögség Házában (Bp. IX. ker. Börzsöny utca 
2. sz. alatt) 2017. október 28-án (szombaton) , megrendezésre kerülő ünnepi 
megemlékezésen. Az ünnepség szervezésében, költségeinek viselésében részt vállal 
akként, hogy, mint társrendező, 50 e Ft-tal járul hozzá számla ellenében a fellépő 
Mydros görög zenekar fellépési díjához. 

3. Felhatalmazza az elnököt az Országos Görög Önkormányzattal a fenti tárgyban 
együttműködési megállapodás aláírására. 

4. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás kiadás fedezete, 
dologi kiadás előirányzata 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. december 15. 
Budapest, 2017 .október 09. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Határozati javaslat 

ELŐTERJESZTŐ: B O Z O N A S Z IRINI E L N Ö K JÓZS 
Ö N K O R M Á N Y Z A T » 
LEÍRTA: N É M E T H EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
P É N Z Ü G Y I F E D E Z E T E T IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI K O N T R O L L : 

ELŐTERJESZTŐ: 
Ö N K O R M Á N Y Z A T 

:TIGJT 

J Ó Z S E F V Á R O S I G O R O G 

\ 
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A — J - J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
Auxoó ioÍKr)or) EAXrjvov xou rió^ecpapog Bou5ané<Jxn<? 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Emberi Erőforrás Minisztérium nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. 

évi támogatására kiírt pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 
7. nyilvános rendes testületi ülés 7.) napirendi pontja 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Görög Önkormányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 2018. évi nemzetiségi pályázatán részt vesz három 
programjának (Dohánygyári Emlékest, Zenés irodalmi est, Szakmai kirándulás) támogatása 
céljából. A pályázati regisztráció díj 3000,- Ft lesz, melyet átutalással fizet be a Józsefvárosi 
Görög Önkormányzat. Forrása a 2017. évi működési központi költségvetési támogatás. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2018. évi nemzetiségi pályázatán részt 

vesz három programjának (Dohánygyári Emlékest, Zenés irodalmi est, szakmai 
kirándulás) támogatása céljából. A pályázat regisztrációs díja 3000,-Ft-ba kerül, 
melyet átutalással fizet be a Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

2. forrás a 2017. évi működési központi költségvetési támogatás, fedezete a dologi 
kiadások előirányzata. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 30. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ K V 
PÉNZÜGYI FEDEZETET i d É N Y E L / N E M IGÉNYEL, I G A Z O L Á S T ^ 
JOGI KONTROLL: ^ f l q w k , | 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Határozati javaslat 

Budapest, 2017.október 09. 

Bozonasz Irini elnök 

20 



n e 
J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 

Auxoö 10ÍKrjari EXXf|vuv xou rió£e<papoc Bouöanéaxrig 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszámoló a Görög Húsvét című rendezvényről 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 8.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk a 37/2017 (IV.10) sz. határozatában döntött arról, hogy részt vesz, és részt 
vállal a 2017. április 16-án (vasárnap) az Országos Görög Önkormányzat szervezésében 
megrendezésre kerülő, „Görög Ortodox Húsvét" ünnepség szervezésében, mely a Görögség 
Háza kertjében (helyszíne: IX. kerület Börzsöny utca 2.) kerül megrendezésre. E határozatban 
vállaltuk azt is, hogy a költségekhez 20 e Ft-tal hozzájárulunk, melyből az Akropolis 
Compania Együttes fellépő díjának részbeni költségét viseljük. 
Tájékoztatom a Tisztelt Önkonnányzatot, hogy a Józsefvárosi Görög Önkormányzat részt vett 
a rendezvényen, mint társrendező, a rendezvény költségeihez 20 e Ft-tal járultunk hozzá, a 
határozatban foglaltak betartásával. A rendezvényen közel 400 ember vett részt. 
Forrása: 5.140 Ft erejéig a 2016. évi központi feladatalapú támogatás szabad maradványa, 
14.860.- Ft erejéig a 2017. évi működési támogatásból tervezett általános tartalék 
előirányzatáról átcsoportosított a kiadás dologi előirányzatára. 
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Elnök Asszony beszámolóját a 37/2017 (IV.10) JGÖ határozat (Görög Ortodox Húsvét) 
végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a Görög Ortodox Húsvét rendezvény 
megvalósult 2017. április 16-án (vasárnap) az Országos Görög Önkormányzat 
szervezésében, a Görögség háza kertjében (helyszíne: IX. kerület Börzsöny utca 2.). A 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat részt vett a rendezvényen, mint társrendező, a 
rendezvény költségeihez 20 e Ft-tal járult hozzá, az Akropolis Compania Együttes 
fellépő díjához. A rendezvényen közel 400 ember vett részt. 
A kifizetés számla ellenében történt. Forrása: 5.140 Ft erejéig a 2016. évi központi 
feladatalapú támogatás szabad maradványa, 14.860.- Ft erejéig a 2017. évi központi 
állami működési támogatás terhére történt. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18 
Budapest, 2017. október 09. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI E L N Ö K " JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
Ö N K O R M Á N Y Z A T 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ t 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. I G A Z O L Á S : ^ 
JOGI KONTROLL: ifl \ 

Bozonasz Irini elnök 
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w 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

A utoó tot Kqar) EAArjvcűv tou rió^ecpapog BouSansairig 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszámoló a Pécsi szakmai utazásról 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 9.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 42/2017 (IV.27) JGÖ sz. határozatában döntött pécsi szakmai út 
szervezéséről, görög nemzetiségű lakosok részvételével Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a Pécsi szakmai út 2017. május 13-án megvalósult 35 fővel. A szakmai út 
célja elsősorban Pécs város görög vonatkozású építészeti emlékeinek meglátogatása, a pécsi 
görög közösséggel való kapcsolatfelvétel volt. A Pécsi Görög Önkormányzattal felvettük a 
kapcsolatot, az Önkormányzat idegenvezetést tartott Pécs város nevezetességeiről. 
Meglátogattuk Pécs kilátóhelyén lévő Makrisz Agamemnon monumentális Niké szobrát. 
Elmentünk Uránvárosba, ahol találkoztunk a helyi pécsi görög közösséggel. A Pécsi Görög 
Önkormányzat elnöke ismertette önkormányzatuk munkáját, céljait és terveit. 
Megállapodtunk, hogy a két önkormányzat szorosabb együttműködést tervez a jövőben. 
A buszszállítás költsége 163.500 Ft volt. Forrása: 100 e Ft erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-
1221 számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, továbbá a 63,5 e 
Ft a 2017. évi feladatalapú központi működési támogatás terhére lett elszámolva. 
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Bozonasz Irini Elnök Asszony beszámolóját a 42/2017 (IV.27) J G Ö sz. határozat (pécsi 
szakmai út szervezése) végrehajtásáról, és tudomásul veszi, hogy a Pécsi szakmai út 
2017. május 13-án megvalósult 35 fővel. A szakmai út célja elsősorban Pécs város görög 
vonatkozású építészeti emlékeinek meglátogatása, a pécsi görög közösséggel való 
kapcsolatfelvétel volt. A Pécsi Görög Önkormányzattal felvettük a kapcsolatot, az 
Önkormányzat idegenvezetést tartott Pécs város nevezetességeiről. Meglátogattuk Pécs 
kilátóhelyén lévő Makrisz Agamemnon monumentális Niké szobrát. Elmentünk 
Uránvárosba, ahol találkoztunk a helyi pécsi görög közösséggel. A Pécsi Görög 
Önkormányzat elnöke ismertette önkormányzatuk munkáját, céljait és terveit. 
Megállapodtunk, hogy a két önkormányzat szorosabb együttműködést tervez a jövőben. 
A buszszállítás költsége 163.500 Ft volt. Forrása: 100 e Ft erejéig a NEMZ-KUL-EPER-
17-1221 számú Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatás, 
továbbá a 63,5 e Ft erejéig a 2017. évi feladatalapú központi működési támogatás 
terhére lett elszámolva. 

22 



Budapest, 2017. október 09. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: \ 
JOGI KONTROLL: ' 
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
Auxoö i o í Krjar) EXXfivwv xou Tió^e<papoc BouÖanéoxrjc 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszámoló Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est című rendezvényről 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 10.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 47/2017 (V.29) JGÖ sz. határozatában döntött arról, hogy Kougioumtzis 
Stavros zeneszerző emlékére Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Estet szervez 2017. 
június 11 -én az Actor szálloda dísztermében. 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a Hagyományőrző Zenés Irodalmi Est a 
Romiosyni kórus részvételével 9. alkalommal megrendezésre került a fenti időpontban. Az 
idei évben Kougioumtzis Stavros zeneszerző munkásságát mutattuk be. A népszerű görög 
zeneszerző Görögország egyik legnépszerűbb laika és ballada zeneszerzője volt, rendkívül 
gazdag és kreatív munkát hagyott maga után. A műsor irodalmi részét vetítésessel, élő 
zenekar kísérettel, fényképek, dokumentumok, filmrészletek vetítésével gazdagítottuk. Az 
irodalmi anyag két nyelven, görögül és magyarul szólt. A rendezvényen 200-300 ember vett 
részt. A rendezvény 17 órakor kezdődött, a zenész irodalmi műsor 1,5-2 óráig tartott, majd 
görög táncházzal folytatódott az est. A fellépő Romisyni kórust élő zenével a Fanari Együttes 
kísérte. A programjához tartozott a közös éneklés, és ehhez kiosztottunk a közönség részére 
görög dalos füzeteket. A meghívó (600 példány) és a dalos füzetek (200 példány) 
kinyomtatásának költségeire 111.600 Ft-t, a háttérvetítés elkészítésére, szerkesztésre, 
vágására, valamint a rendezvényről készülő videó film felvételére és 15 db DVD - r e való 
másolásának költségeire 107.000 Ft-t, a zenei szolgáltatásra 110.000 Ft-t fizettünk. A 
rendezvény összköltsége 328.600 Ft-ba került. Forrása: 100 ezer Ft erejéig az Emberi 
Erőforrás Minisztérium NEMZ-KUL-EPER-17-1220 azonosítószámú pályázat terhére, 
100.000 Ft erejéig a Józsefvárosi Önkormányzat nemzetiségi pályázaton elnyert összeg 
terhére, a fennmaradó 128.600 Ft a 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére lett 
elszámolva. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja Bozonasz Irini Elnök Asszony beszámolóját a 47/2017 (V.29) JGÖ sz. 
határozat (Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est) végrehajtásáról, és tudomásul 
veszi, hogy a rendezvény megvalósult 2017. június 11-én az Actor szálloda 
dísztermében. A Zenés Irodalmi Est a Romiosyni kórus részvételével 9. alkalommal 
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került megrendezésre. Az idei évben Kougioumtzis Stavros zeneszerző munkásságát 
mutattuk be. A népszerű görög zeneszerző Görögország egyik legnépszerűbb laika és 
ballada zeneszerzője volt, rendkívül gazdag és kreatív munkát hagyott maga után. A 
műsor irodalmi részét vetítésessel, élő zenekar kísérettel, fényképek, dokumentumok, 
filmrészletek vetítésével gazdagítottuk. Az irodalmi anyag két nyelven, görögül és 
magyarul szólt. A rendezvényen 200-300 ember vett részt. A rendezvény 17 órakor 
kezdődött, a zenész irodalmi műsor 1,5-2 óráig tartott, majd görög táncházzal 
folytatódott az est. A fellépő Romisyni kórust élő zenével a Fanari Együttes kísérte. A 
programjához tartozott a közös éneklés, és ehhez kiosztottunk a közönség részére görög 
dalos füzeteket. A meghívó (600 példány) és a dalos füzetek (200 példány) 
kinyomtatásának költségeire 111.600 Ft-t, a háttérvetítés elkészítésére, szerkesztésre, 
vágására, valamint a rendezvényről készülő videó film felvételére és 15 db DVD - r e való 
másolásának költségeire 107.000 Ft-t, a zenei szolgáltatásra 110.000 Ft-t fizettünk. 
Forrása: 100 e Ft erejéig a NEMZ-KUL-EPER-17-1220 számú Emberi Erőforrások 
Minisztériumától nyert pályázati támogatás terhére, 100.000 Ft erejéig a Józsefvárosi 
Önkormányzat nemzetiségi pályázaton elnyert összeg terhére, a fennmaradó összeg 
128.600 Ft a 2017 évi feladatalapú költségvetési támogatás terhére lett elszámolva. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: ¡/ | HmuJL, \ 

Budapest, 2017. október 09. 
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
A u t o S i o í Krjar) EXXrivcov xou Fió^etpapoc Bouöcméaxrig 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Beszerzések 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 11.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzati munkánk végzéséhez nélkülözhetetlenek bizonyos technikai eszközök. Ezért 
időnként foglalkoznunk kell ezek pótlásáról, beszerzéséről. Javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy a 2017. évi működési központi költségvetési támogatásból megmaradt 
összeg terhére a Józsefvárosi Görög Önkormányzat nemzetiségi feladatok ellátása érdekében 
a következő beszerzéseket hagyja jóvá. 
A régi, elavult telefonkészülékek cseréje szükséges, ezért új készülékeket és hozzátartozó 
kiegészítőket (tok, kijelző fólia,), valamint 1 db tablet-et és hozzátartozó kiegészítőket 
(univerzális tablet tok billentyűzettel, kijelző védő fólia) javaslok vásárolni. A beszerzendő 
kiegészítők vásárlásra 20.000 Ft keretösszeget javaslok. 
A görög zenei archívum bővítésére és fejlesztésére (mely a rendezvényeinken, 
programjainkon, kórus foglakozáson kerül felhasználásra) 1 db belső SSD/háttértár, 1 db 
fejhallgató, 1 db hangkártya vásárlását javaslom. A lemezek tisztításához szükségünk van 
tisztítókészletre mely a következőkből áll: VMD89L Isopropyl alkohol, lOOOml, Hama 83889 
Bakelitlemez tisztító készlet, Esperanza ESI 18 sűrített levegő 600ml, Nexus Dampers Black / 
White antivibrációs gumitalp összesen 9.400 Ft értékben. 

A megvásárolandó műszaki cikkek műszaki tartalmát illetően nincs semmilyen különleges, 
kiemelkedő műszaki tulajdonságra vonatkozó elvárás, mint telefonoknál legalább 4 éves 
tartamú használhatóság, a 40,0 e Ft érték alatti műszaki cikkek esetében 5 év, egyébként 8 év. 
Ezen kívül a kiválasztás szempontja a könnyen, egyszerűen kezelhetőség legyen. Javaslom, 
hogy az azonos szempontoknak megfelelő ajánlatok közül az alacsonyabb ár döntsön. 

Az azonos, vagy hasonló műszaki tartalmú termékekre vonatkozóan árajánlatok tucatjai 
találhatóak az interneten. A kedvezőbb árfekvésű ajánlatok sorából kiemelve az alábbi 
három ajánlatot, javaslom, hogy a Józsefvárosi Görög Önkormányzat döntsön az eszközök 
beszerzéséről az alábbi 3-3 ajánlat közül az alacsonyabb árfekvésű ajánlat kiválasztásával. 
A telefonkészülékek vásárlására a beszerzett 3 árajánlat az alábbi:. 

Samsung Galaxy A520 (2017) 
www.euronics .hu 

Bruttó 94.999 Ft 

Samsung Galaxy J7 Pro (2017) LTE SM-
J730F Dual-Sim Fekete, 
www.elitegsm.hu 

Bruttó 90.490Ft 

Huewei P10 Lite 32GB 
www.bes tmarkt .hu 
Hardverker Online Kft. 

Bruttó 78.900 Ft 
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Tablet vásárlására a beszerzett 3 ajánlat az alábbi: 

Huawei MediaPad m3 Lite 10.0 32Gb 
10" wifi tablet 
www.bestmarkt.hu 
Hardverker Online Kft. 

Bruttó 80.220 Ft 

ASUS ZenPad 3 8.0 16GB 8" fekete 
tablet www.bestbyte.hu/ Bruttó 99.799 Ft 

Lenovo Tab 3 TB3-X70F tablet, 10.1", 
Quad-Core 1.3 GHz, 2GB, 32GB, 4G, 
IPS, Slate Black_ www.emag.hu 

Bruttó 89. 900 Ft 

Fejhallgató vásárlására a beszerzett 3 ajánlat az alábbi: 

www.djstore.hu AkgK141 Mkii 
Bruttó 37.900 Ft 

www.hangszerek.hu AKG K141 MKII 
fejhallgató Bruttó 37.900 Ft 

www.hangteehnikakft .hu K141 MKII 
Félnyitott fejhallgató, 55 ohm Bruttó 37.900 Ft 

A háttértár vásárlására a beszerzett 3 ajánlat az alábbi : 

Samsung 250GB 850 EVO SATA3 SSD 
bestmarkt.hu 
Hardverker Online Kft. 

Bruttó 29.500 Ft 

Samsung SSD 750 EVO 250GB (MZ-
750250BW SSD 
www.oaziscomputer.hu 

Bruttó 30.900 Ft 

Toshiba 2 Tb Canvio Connect 
www.magicomp.hu Bruttó 32.498 Ft 

A hangkártya vásárlására a beszerzett 3 ajánlat az alábbi : 

ASUS XONAR U7 MKII UDB külső 
hangkártya bestmarkt.hu 
Hardverker Online Kft. 

Bruttó 21.990 Ft 

CREATIVE Sound Blaster X-Fi HD 
ipon.hu/webshop/ Bruttó 25.551 Ft 

Creative SB X-Fi HD USB 
www.alza.hu Bruttó 25.280 Ft 

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

http://www.bestmarkt.hu
http://www.bestbyte.hu/
http://www.emag.hu
http://www.djstore.hu
http://www.hangszerek.hu
http://www.hangteehnikakft.hu
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Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a 2017. évi működési központi költségvetési támogatásból megmaradt összeg 

terhére a Józsefvárosi Görög Önkormányzat nemzetiségi feladatok ellátása 
érdekében a következő beszerzések kerülnek kifizetésre, összesen 356.810 Ft 
összeghatárig. 

a) A régi, elavult telefonkészülékek cseréjére a bekért árajánlatok alapján 2 db 
Huewei P10 Lite 32GB típusú telefonkészülékek vásárlására összesen 157.800 Ft, 
(78.900 Ft/db) összegben rendeli meg a BestMarkt műszaki áruházból -
Hardverker Online Kft-től. A hozzátartozó kiegészítőket (2 db tok, 2 db kijelző 
védő fólia) vásárol 10 e Ft keretösszegig, 

b) az 1 db Huawei MediaPad m3 Lite 10.0 32Gb 10" típusú tablet a BestMarkt 
műszaki áruházból - Hardverker Online Kft-től kerül megvásárlásra 80.220 Ft 
összegben. A hozzátartozó kiegészítők vásárlására (univerzális tablet tok 
billentyűzettel, kijelző védő fólia) 10.000 Ft keretösszeget fordít. 

c) A görög zenei archívum bővítésére és fejlesztésére (mely a rendezvényeinken, 
programjainkon, kórus foglakozáson kerül felhasználásra) 1 db Samsung 250 GB 
850 EVO SATA3 SSD típusú belső SSD/háttértárat www.bestmarkt.hu 
áruházból 29.500 Ft összegben, 1 db Akg K141 Mkii típusú fejhallgatót www. 
djstore.hu áruházból bruttó 37.900 Ft összegben, 1 db Asus Xonar U7 MKII 7.1 
USB külső hangkártyát www. bestmarkt. hu áruházból bruttó 21.990 Ft 
összegben vásárolja meg. 

A lemezek tisztítására tisztítókészlet vásárol melyek a következők: VMD89L 
Isopropyl alkohol, 1000 ml, Hama 83889 Bakelitlemez tisztító készlet, Esperanza 
ES118 sűrített levegő 600 ml, Nexus Dampers Black/White antivibrációs gumitalp 
összesen 9.400 Ft értékben www.bestmarkt.hu internetes áruházból vásárolja meg. 

2. a telefonkészüléket az elnök és a nemzetiségi képviselő használatába adja, a 
tablet-et az elnök használatába adja, a görög zenei archívum fejlesztésére és 
bővítésére beszerzett eszközöket az elnök-helyettes használatába adja. 

3. az önkormányzat 2017. évi működési központi költségvetési támogatásból tervezett 
személyi juttatás előirányzatáról átcsoportosít 104,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő 
járulékok előirányzatáról 13,0 e Ft-ot, működési általános tartalék előirányzatáról 
54,140 e Ft-ot a beruházás előirányzatára, az önkormányzat 2017. évi települési 
önkormányzat működési támogatásból tervezett működési általános tartalék 
előirányzatáról 29,500 e Ft-ot átcsoportosít beruházás előirányzatára 

4. a 3. pontban foglalt átcsoportosítások miatt a költségvetés kiemelt 
előirányzatonként! változását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

5. az 1. pontban foglaltak forrása a 2017. évi működési központi költségvetési 
támogatás, az 1. c. pontban szereplő 29.500 Ft forrása a 2017. é \ i települési 
önkormányzat működési támogatás, kiadás fedezete a beruházás előirányzat. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT , 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ K 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: ^ ¿ ¿ U u j L , \ 

Budapest, 2017. október 09. 
Bozonasz Irini elnök 
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
A u t o ö loÍKrior) EXXF|vcov xou Ttó^ecpapog Bou6oméaxri£ 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kiatipisz Atanasziosz volt képviselő társunk temetésére koszorú vásárlása 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 12.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy volt képviselő társunk Kiatipisz 
Atanasziosz 2017. szeptember 27-én elhalálozott, temetésére október 13-án került sor. A 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat koszorúval búcsúzott el volt képviselő társától. A koszorú 
vásárlás elnöki döntés alapján került kifizetésre melynek összege 14.000 Ft volt. Forrása: 
2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás melyre átcsoportosítás szükséges. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat tudomásul veszi, hogy volt képviselőjének, 

Kiatipisz Atanasziosznak a 2017. október 13-án tartott temetési szertartásán a 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat koszorúval búcsúzott el volt képviselő társától. 
A koszorú vásárlás elnöki döntés alapján került kifizetésre, melynek összege 
14.000 Ft volt. 

2. forrása: 2017. évi települési önkormányzat működési támogatás, kiadás fedezete, 
dologi kiadás előirányzata. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 31. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA Ü G Y I N T É Z Ő ^ C 
PÉNZÜGYI FEDEZETET/IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: V 
JOGI KONTROLL: ^ f l x j L } 

Határozati javaslat 

Budapest, 2017. október 16. 

Bozonasz Irini elnök 
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J ó z s e f v á r o s i Görög Önkormányzat 
A utoö loiKrjari EXXrivwv t o u rtó^ETPAPOC? Bouóanéaxrig 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzata 

Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 

7. nyilvános rendes testületi ülés 13.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk Beszerzési Szabályzatot 
kíván elfogadni, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A szabályzat célja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzata meghatározza a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
általános szabályait, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, az egyes jog- és 
hatáskörök gyakorlásának rendjét. A szabályzat hatálya a nemzetiségi önkormányzat által 
megvalósítandó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre terjed ki. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a „Józsefvárosi Görög 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzat"-át. 
2. felkéri az elnököt a „Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzat 

aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 19. 

Budapest, 2017. október 16. 

WMBl 
Bozonasz Irini elnök 

j s. • 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐÖv 1 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁSBA 
JOGI KONTROLL: A Í I a í Ú L \ 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának 

módosítása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18. napján 
7. nyilvános rendes testületi ülés 14.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mai napon napirendre vett Beszerzési 
Szabályzatunk elfogadását követően változnak a beszerzést érintő hatáskörök. 
A szabályzat elfogadását megelőzően valamennyi beszerzésről a Tisztelt Képviselő-testület 
döntött, míg a beszerzési szabályzat már nem követeli meg minden beszerzéshez a testületi 
dönt. Mint ismeretes, nettó 300 e Ft értékhatárig az elnök jogosult dönteni a beszerzésekről, 
kettő ajánlat bekérésével, sőt amennyiben a beszerzés értéke nem haladja meg a 100 e Ft-t, 
úgy ajánlatot sem szükséges kérni. 
Tekintettel arra, hogy működésünk szabályait Összességében a Szervezeti és Működési 
Szabályzat foglalja össze, szükséges a fenti hatásköri változás átvezetése az SZMSZ-ben is. 
Ezért javaslom az elnök feladatait részletező 20. pont (3) bekezdésének kiegészítését az elnök 
beszerzési feladatainak (egyben hatáskörének) kiegészítésével. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. 

pont (3) bekezdése (a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladatai) az alábbi 
s) ponttal egészül ki: ,,s) pont: „dönt beszerzésekről, a nemzetiségi önkormányzat 
által elfogadott beszerzési szabályzatban foglalt, az elnök hatáskörébe utalt 
értékhatárig, a szabályzatban írt eljárás betartásával" 

2. Felkéri az elnököt a fenti módosítás, valamint a jelenleg hatályos, módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabálvzat aláírására. 

Felelős: Bozonasz Irini elnök 
Határidő: 2017. október 18. 

Budapest, 2017. október 16. 

ELŐTERJESZTŐ: BOZONASZ IRINI ELNÖK JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: \ i [AM^L 
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Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

A u t o S i o í Krjari E X A ^ v a v t o u F I Ó ^ e c p a p o g Bouöccnéat r iC 

MEGHÍVÓ 
a Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. október 18. (szerda) 15:30 órai kezdettel tartandó 

7. nyilvános rendes testületi ülésére 
Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l . /b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája 

Napirend: 

1. Józsefvárosi Görög Önkormányzat belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről 
szóló szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Görög Önkormányzat a saját gépkocsi használat rendjéről szóló 
szabályzata 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

3. Józsefvárosi Görög Önkormányzat szabályzata a reprezentációs kiadásokról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

4. 60/2017. (VIII. 21.) számú határozat módosítása 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

5. Beszámoló 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

6. Október 28-1 Görög Nemzeti ünnep 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

7. Emberi Erőforrás Minisztérium nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. 
évi támogatására kiírt pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

8. Beszámoló a Görög Húsvét című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

9. Beszámoló a Szakmai utazásról 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

10. Beszámoló Hagyományőrző Görög Zenés Irodalmi Est című rendezvényről 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

11. Beszerzések 
Előterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés) 

Budapest, 2017. október 09. 

Üdvözlettel: 
Bozonasz Irini 

elnök s.k. 
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1. n apirendi pon t 
1. sz* melléklete 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

Szabályzata a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében szabályozott, 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
értelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése és 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (X1I.31.) Korm. rendelet 13. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján a Józsefvárosi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) belföldi és külföldi kiküldetések elrendeléséről és elszámolásának szabályaira az 
alábbi szabályzatot kell alkalmazni. 

Alkalmazott jogszabályok: 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIÍ. törvény (a továbbiakban: Szja.), a külföldi 
kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.22.) Korm. rendelet, a belföldi 
hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. 
rendelet. 

1. A szabályzat hatálya 
1.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre (a 

továbbiakban: képviselő). 

1.2.A szabályzat tárgyi hatálya kiteljed: 

a) a belföldi kiküldetésekre 
b) a külföldi kiküldetésekre 

2. Fogalmak 
2.1. Belföldi kiküldetés: az Önkormányzat tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a 

Képviselő-testület határozatával megállapított, vagy az elnök által elrendelt, az Önkormányzat 
székhelyétől eltérő helyen, Magyarország területén belül történő feladat ellátása. 

2.2. Külföldi kiküldetés: az Önkormányzat tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében, a 
Képviselő-testület határozatával megállapított, vagy az elnök által elrendelt a Magyarország 
területén kívüli tartózkodás, illetve az ezzel kapcsolatos külföldre történő utazás. 

3. A kiküldetés pénzügyi forrása 
A kiküldetés pénzügyi fedezete lehet: 
a) költségvetési dologi keret, 
b) saját bevétel, 
c) pályázati keret, 
d) rögzítetten kiküldetésre elkülönített dologi keret, 
amelyet az Önkormányzat éves költségvetésében kell meghatározni. 

4. A belföldi kiküldetés 

4.1. Belföldi kiküldetések rendje 
4.1.1 Belföldi kiküldetés alanya az Önkormányzat feladat ellátásához kapcsolódóan a képviselő lehet. 
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4.1.2. A belföldi kiküldetés elrendelője az elnök, vagy amennyiben az elnök a belföldi kiküldetés 
alanya, a képviselő-testület határozatban rendeli el a kiküldetést. 

4.1.3 Belföldi kiküldetés esetében a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott 
formanyomtatványt kell kitölteni és csatolni keli a kiküldetés okát megalapozó dokumentum 
(jegyzőkönyv kivonat) másolatát. Az elnök utazása esetén a formanyomtatványon a kiküldetést 
elrendelő képviselő-testület képviseletében az elnök-helyettes ír alá. 

4.1.4 Kiküldetési előleg igényelhető az utazás megkezdése előtti 8. naptól, írásban, készpénz 
formájában. Az előleg visszafizetési kötelezettségért és a határidőn belüli szabályos elszámolásért a 
kiutazót anyagi és fegyelmi felelősség terheli. 

4.1.5 A belföldi kiküldetésben résztvevő képviselőt megillető költségtérítések 

4.1.5.1 Élelmezési költségtérítés (napidíj) 

a) Kiküldetés esetén a képviselőnek élelmezési költségtérítés adható, melynek összege nem haladhatja 
meg a mindenkori hatályban levő belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 
költségtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott minimum összeget. A SZJA Tv. az ilyen 
jogcímen kifizetett összeget olyan bevételnek tekinti, amellyel szemben a kiadós igazolás nélkül 
elszámolható. 

b) A napidíj adó- és járulékköteles bevétel. 

c) Nem fizethető napidíj, ha a távollét időtartama nem éri el a 6 órát, illetve ha az étkezést a részvételi 
díj tartalmazza. A távollét igazolását a rendezvény részletes programjával, a részvételi díj tartalmát a 
számlával kell igazolni. 

4.1.5.2. Utazási költségtérítés 

A kiküldöttet utazási költségtérítés illeti meg vonat, helyközi, helyi közlekedés vagy - előzetes 
engedély alapján - saját vagy házastárs tulajdonában lévő, illetve kölcsönadási szerződéssel 
kölcsönvett személygépkocsi használat esetén. 

a) Vasúton történő utazás esetében a II. osztályú, teljes áru menetjegy, ill. helyközi teljes áru 
autóbuszjegy téríthető az Önkormányzat nevére kiállított eredeti számla és utazási jegy ellenében. 

b) Személygépkocsi használata esetén a fizetett költségtérítés nem haladhatja meg az 
útnyilvántartással igazolt kilométerek után a gépkocsi fogyasztási normája alapján, a NAV által 
közzétett üzemanyagárral számított üzemanyag költséget és a 15 Ft/km normaköltséget. Az 
elszámoláshoz csatolni kell a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező útnyilvántartást, a forgalmi 
engedély és az utazás időpontjában érvényes kötelező felelősségbiztosítás igazoló lapjának másolatát. 
CASCO biztosítás hiányában az útnyilvántartáson kell nyilatkozni a felelősségvállalásról. 

c) Helyi közlekedési költség esetén csatolni kell a menetjegyeket és az Önkormányzat nevére kiállított 
eredeti számlát és tételesen indokolni kell az igénybevétel jogcímét. 

d) Egyéb költségtérítés 

Egyéb költségként elszámolható bizonylatok: 

a) Szállásköltség: az Önkormányzat nevére szóló eredeti számla, kötelező reggelivel, amit 
esetenként a szobaár tartalmaz, minden más étkezés nélkül; 
b) Autópályadíj: az Önkormányzat nevére szóló eredeti számla és az ellenőrző szelvény másolata; 
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c) Szállodai parkolás: az Önkormányzat nevére szóló, eredeti számla; 
d) Részvételi díj: az Önkormányzat nevére szóló eredeti számla, átutalásnál a banki bizonylat is. 

5. A külföldi kiküldetések 

5.1. A külföldi kiküldetések rendje 

5.1.1. A kiutazás előzetes engedélyhez kötött, amelyet minden esetben ajelen Szabályzat 3. számú 
mellékletében meghatározott Kiküldetési rendelvény felhasználásával kell megtenni, feltéve, hogy a 
kiutazás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és a fedezet biztosítását az arra illetékes személy 
pénzügyi ellenjegyzésével igazolja. 

5.1.2. Az utazási engedély kiadására jogosultak: 

a) az Elnök a pénzügyi ellenjegyzésre felhatalmazott illetékes személy előzetes ellenjegyzése mellett. 

b) Elnök utazása esetén a 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon az a képviselő-testület 
képviseletében az elnök-helyettes ír alá és a pénzügyi ellenjegyzésre felhatalmazott illetékes személy 
előzetes ellenjegyzése szükséges, az elszámoláshoz a képviselő-testületi határozatot csatolni kell. 

5.1.3 A kiutazót legkésőbb az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatni kell a költségtérítés 
lehetséges jogcímeiről és az elszámolásra vonatkozó rendelkezésekről. 

5.1.4 Kiküldetési előleg igényelhető a kiutazási engedély alapján, amely legfeljebb az utazás 
megkezdése előtt 30 nappal írásban kérhető forintban, készpénz formájában. Az előleg visszafizetési 
kötelezettségért és a határidőn belüli szabályos elszámolásért a kiutazót anyagi és fegyelmi felelősség 
terheli. 

5.1.5 A kiutazó részére a külföldi tartózkodás idejére költségtérítés adható. 

5.1.5.1 A költségtérítés jogcímei: 

a) napidíj, 
b) egyéb dologi költségek: 

ba) taxi-, ill. helyi közlekedési költség: indokolt esetben a kiküldetés céljával összefüggésben, 
dokumentáltan. 
bb) hivatalos telefonköltség - a mobiltelefonok használatának rendjéről szóló szabályzatnak 
megfelelően 
bc) szállodai parkolási és autópályadíj 
bd) repülőtéri parkolási díj (amennyiben a kiutazó taxi illetve transzfer-szolgáltatást nem vesz 
igénybe) 
A kiutazót csak a külföldön, az adott rendezvényen ténylegesen eltöltött időre illeti meg 
költségtérítés. 

5.1.5.2 Pályázat vagy más külső forrás keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, 
azok mértékét és az igénybevétel (elszámolás) módját a támogatást nyújtó szabályozza, amelyet 
csatolni kell az elszámoláshoz. Ennek hiányában e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a 
költségtérítés megállapításánál. 

6. A költségtérítések elszámolásának rendje 

6.1. Altalános szabály, hogy a bizonylatoknak az Önkormányzat nevére kell szólniuk. 
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a) A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és 
a leggazdaságosabb módon élje el. 
b) Az elszámolás a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás (4. sz. melléklet) 

elnevezésű nyomtatványon történik hazatéréstől számított 15 naptári napon beiül. 
c) Csatolni kell: 
ca) a kiküldetést engedélyező Kiküldetési rendelvényt; 
cb)tanulmányút esetén a fogadókészséget és a juttatásokat tartalmazó meghívólevél másolatát. 

6.2. A költségek forintra történő átszámítása az utazást megelőző hó 15. napján érvényes MNB 
devizaárfolyamon történik, kivéve, ha az adott külföldi pénznemben kifizetett összegről bármely 
pénzintézet által kiállított banki bizonylattal rendelkezik az elszámolásra kötelezett. 

6.2.1. A kiutazó a hazaérkezést követő 15 naptári napon belül beszámolót köteles készíteni és azt az 
utazást elrendelőhöz benyújtani. Elnök kiküldetése esetén a beszámolót a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni, amely a soron következő ülésén dönt annak elfogadásáról. 

6.2.2. Napidíj elszámolása 

6.2.2.1. Az utólag elszámolható napidíj mértéke 20.000 Ft/nap, maximum 14 napra adható. 

a) A napidíj adó- és járulékköteles bevétel. 
b) A napidíjra való jogosultságot vonat-, busz- vagy elektronikus repülőjeggyel, illetve 
útnyilvántartással kell igazolni. 
c) Amennyiben az utazó külföldön teljes ellátásban, illetve tanulmányút esetén ösztöndíjban vagy 
egyéb bérjellegű juttatásban részesült, részére napidíj nem számfejthető 

6.2.2.2. Egyéb dologi költségek elszámolása 

a) taxi igénybevétele az eredeti nyugta, ül. a jegy alapján is elszámolható a szakmai beszámolóval 
való alátámasztottság esetén, 
b) helyi közlekedési költség: eredeti jegy alapján elszámolható a szakmai beszámolóval való 
alátámasztottság esetén, 
c) hivatalos telefonköltség: eredeti számla, 
d) szállodai parkolás: eredeti számla, 
e) autópályadíj-megfizetését igazoló bizonylat: 1. Magyarországon eredeti számla + az ellenőrző 
szelvény másolata, 
2. külföldön a kifizetési bizonylat. 

Mellékletek: 

1.számú melléklet a belföldi kiküldetésről 
2. számú melléklet az útnyilvántartásról 

3. számú melléklet a külföldi kiküldetésről 

Jelen Szabályzatot a Józsefvárosi Görög Önkormányzat a számú határozatával 
fogadta el. Hatályos 2017. október 19. napjától. 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Danada-Rimán Edina 
elnök jegyző 
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l.sz. melléklet 

Kiküldetési rendelvény 
a hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Neve: 

Címe: 

Adószáma: 

Képviselő 

Neve: 

Lakcíme: _ 

Születési helye, ideje: 

Anyja neve:_ 

Adóazonosító jele: 

Gépjármű rendszáma: 

Gép ármű típusa: 

Ssz. A kiküldetés, külszolgálat Futástelje-
sítmény 

(km) 

APEH üzem-
anyag 

egységár 

Utazási 
költség-
térítés' 

Élelmezési 
költségté-

rítés (napidíj) 

kezdete vége útvonala és célja elrendelőjének 
aláírása 

(Ft) (Ft) (Ft) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Összesen: 

Igazolta: Utalványozta: 

Dátum: Dátum: 

Egy példányt átvettem: 

Dátum: Aláírás: 
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2. sz. melléklet 

ÚTNYILVÁNTARTÁS 
NÉV: Adószám: 

Gépjármű rendszáma: Hónap: 

Alapnorma (1/100 km): 
Gépjármű típusa: 

Sorsz. Utazás 
időpontja 

Útvonal 
(honnan-

hova) 

Felkeresett 
üzleti partner Utazás célja Megtett kilométer 
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3. sz. melléket 

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 

A kiküldő szervezet : Sorszám: 1 

I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS 
1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések: 

A 
ki

kü
ld

öt
t 

neve: 
Az utazás 

módja 

oda: 

A 
ki

kü
ld

öt
t 

beosztása: 

Az utazás 
módja 

vissza: 

A 
ki

kü
ld

öt
t 

munkáltatója: 
A kiküldetés 

helye és 
időtartama 

ország: 

Milyen osztályú 
napidíj jár: Doloai kiadás 100 % 

A kiküldetés 
helye és 

időtartama nap: 

A kiküldetés céíja: 
Helyközi utazásra jogosult: 

A kiküldetés céíja: 

Utólagosan engedélyezett eltérések: 

20 hó -n 
aláirás 

A kiküldetést elrendelő aláírása: 

20 hó -n 

Utólagosan engedélyezett eltérések: 

20 hó -n 
aláirás 

Utólagosan engedélyezett eltérések: 

20 hó -n 
aláirás 

2. Felvett előlegek: 
A bizonylat 

A felvét módja A valuta 
Forint sorsz. keite kiállításának helye 

A felvét módja 
neme összege árfolyama Forint 

Személyi jöv. adóelőlegre visszatartva vagy befizetve 

A külképviseletektől bármilyen címen felvett összegeket, valamint utazási jegyek árát itt felvétként kell feltüntetni. 
Összesen 

3. Visszafizetések 

Személyi jöv. adóelőlegre elszámolva (II. 6-tól) 

Összesen 

II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 

4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok: 
Indulás Érkezés A határátlépés 

időtartama 
honnan utazás 

módja 

mikor 
hova 

mikor 
A határátlépés 

időtartama 
honnan utazás 

módja hó nap ora 
perc 

hova 
hó nap óra 

perc nap óra 
perc 

5. A napidíj-elszámolás: 
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Ország Napok 
száma 

Felszámitható napidíj valutában Csökkenés v. pótlék 
Elszámolható A valuta 

árfolyama Forint Ország Napok 
száma a valuta 

neme egy napra összesen % összege 
Elszámolható A valuta 

árfolyama Forint 

Összesen 

B. Sz. ny. 7300-260. r. SZ. - Pátria - Nyomell. - (Fsz.: 5-7864) 

A valuta 
neme 

Alap 
napidíj 

Deviza-
ellátmány 

Napok 
száma 

A 
devizaellátmány 

összege 
c X d Sz

or
zó

sz
ám

 

Adómentes 
rész 

b X d X 

A devizaellátmány 
adóköteles része 

e - g 
Adóelőleg 

egy napra valutában forintban 
a b c d e g h j 

7. Szállásköltség 

A 
bizonylat 

sorsz. 
Ország 

Szállásköltség a számla szerinti valutában Levonandó 
Elszámolható A valuta 

árfolyama Forint 
A 

bizonylat 
sorsz. 

Ország 
napok 
száma 

a valuta 
neme egy napra összesen 

Levonandó 
Elszámolható A valuta 

árfolyama Forint 
A 

bizonylat 
sorsz. 

Ország 

Összesen: 

8. A dologi kiadások elszámolása valutában: 
A 

bizonylat 
sorsz. 

A felmerülés A valuta 
Forint 

A 
bizonylat 

sorsz. helye ideje jogcíme neme összege árfolyama Forint 

A külképviseletektől kapott utazási jegyek árát költségként kell feltüntetni. Összesen: 

A bizony), 
sorszáma A felmerülés jogcíme Forint 

A bizonyl. 
sorszáma A felmerülés jogcíme Forint 

Összesen: 

10. Forintelszámolás 
III. ELSZÁMOLÁSOK OSSZESÍTESE ES ÉRVÉNYESÍTÉSE 

11. Valutaelszámolás 

E ro 
N Szöveg Táblázat 

hivatk. 

Forint 

O 
CO 

Táblázat 
hivatk. 

tételesen összesen 

1 Elszámolásra felvett előleg t/2 
2 Előleg-visszafizetés I/3 
3 Elszámolandó (1-2) 
4 Napidíj II/5 I 

5 Szállásköltség I l/T 

6 Dologi kiadások M/8 és : I -
7 Költs. össz. (4-6-ig) 

8 Különbözet ¡7-3) 

SsSöWS^SjS?-

$ f l l i P t i > s i i s i l l t e p 

m 
-

A valuta neme 
Elszámolandó Elszámolt 

Vissza-
f izetendő 

Többlet-
elszámolás 

A valuta neme 

valuta 

Vissza-
fizetendő 

Többlet-
elszámolás 

A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését 
Igazolom: 

20 hó -n. 

aláírás 
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Kelt: 20. A kiküldött aláírása: 

12. Érvényesítés 

Megvizsgáltuk és Ft , azaz forint kifizethető. 

Elszámoiandó előlea: 0 Ft nulla forinttal érvénvesítiük. 

Kifizetendő: 

Visszafizetendő: 0 Ft 

Adóelőlegként 
elszámolandó: 

Számfejtő: Ellenőr: Utalványozó: 

Kelt: 20 hó -n. 

B. Sz. ny. 7300-260. r. sz. 

41 



2. napirendipont 
1. sz. melléklete 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
Szabályzata a saját gépkocsi használat rendjéről 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében 
szabályozott, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás értelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 10. § (5) bekezdése és államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének f) pontja és a személyi 
jövedelemadóról szóló hatályos 1995. évi CXVII. törvény alapján a Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a saját gépkocsi hivatali célú használatának 
elrendelése és a költségek elszámolása esetén az alábbi szabályzatot kell alkalmazni. 

1. A szabályzat hatálya 
1.1 A szabályzat személyi hatálya valamennyi nemzetiségi önkormányzati 

képviselőre(a továbbiakban: képviselő) kiterjed. 
1.2 A szabályzat tárgyi hatálya az Önkormányzat feladatellátásával összefüggésben 

felmerülő belföldi és külföldi kiküldetésekre, valamint a hivatali, üzleti utazásokra 
terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 
2.1. Saját tulajdonú járműnek minősül a képviselő tulajdonát képező, vagy általa zárt végű 
lízingbe vett jármű (ideértve a továbbiakban a házastárs vagy bejegyezett élettárs tulajdonát 
képező, illetve a házastárs vagy a bejegyzett élettárs által zárt végű lízingbe vett járművet is) 

2.2. Hivatali, üzleti utazás: a képviselő e tisztségével Összefüggő feladat ellátása érdekében 
szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét). 

3. Útnyilvántartás-vezetési kötelezettség 
3.1.A képviselő a hivatali, üzleti utazáshoz használt gépjármű költségelszámolásához 

útnyilvántartás vezetésére kötelezett. 
3.2.Minden gépjármű esetében külön útnyilvántartást kell vezetni. Az 

útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, 
továbbá a fogyasztási normát. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni az év első és 
utolsó napján a kilométeróra állását, továbbá, ha a költségelszámoláshoz ez 
szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni. 

3.3.Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell 
• az utazás időpontját, 
• az utazás célját (honnan-hova történt az utazás), 
• felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, 
• a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát. 
Az útnyilvántartás tartalmazhatja az előzőekkel kapcsolatos üzemanyag-vásárlás 
időpontját és költségeit is. 

4. Üzemanyag elszámolása 
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4.1. Kiküldetési rendelvény alapján, saját tulajdonú jármű hivatali üzleti utazásra történő 
használata esetén az üzemanyag-költség - a választása szerint - a hatályos személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján az alábbiak szerint számolható el: 

a) az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, 
b) a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe, 

azonban a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az 
üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, azzal, hogy az 
elszámolásra kötelezett az adóév egy negyedévén belül a negyedév első napján választott 
üzemanyag-felhasználással összefüggő költség elszámolási módszertől - ideértve a választott 
üzemanyag-fogyasztási normát is - nem térhet el. 

4.2 A saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagköltségen kívül a 4.1. pontban 
foglaltak helyett és minden más költség (pl. fenntartás, javítás, felújítás) címén 15 Ft/km 
(általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolása is választható, a jelen szabályzat 2. 
számú mellékletében foglalt nyilatkozat szerint. 

4.3. A képviselőnek az 4.1. vagy 4.2. pont szerinti költség elszámolási módszerek közötti 
választása valamennyi általa használt személygépkocsira és a teljes adóévre vonatkozik. 

4.4. A képviselő a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre 
vonatkozó szabályainak betartásával a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését 
igazoló szelvénnyel igazolja. 

Jelen Szabályzatot a Józsefvárosi Görög Önkormányzat számú határozatával 
fogadta el. Hatályos 2017. október 19. napjától. 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Danada-Rimán Edina 
elnök jegyző 
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Nyilatkozat 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének IV/3. 
pontja alapján az általános személygépkocsi-normaköltség elszámolásáról 

Alulírott a Józsefvárosi 
Önkormányzat képviselője kijelentem, hogy saját tulajdonomban 

álló 

típusú 

forgalmi rendszámú 

személygépkocsi val összefüggésben az üzemanyag költségen kívül felmerült költségek 
elszámolása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 
számú mellékletének ÍV/3, pontjában szabályozott az általános személygépkocsi-
normaköltséget- amely jelenleg 15Ft/km - választom. 

Budapest, 2017 

képviselő 
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ÚTNYILVÁNTARTÁS 
NEV: 

Gépjármű rendszáma: 

Gépjármű típusa: 

Adószám: 

Hónap: 

Alapnorma (1/100 km): 

Sorsz. Utazás 
időpontja 

Útvonal 
(honná n-hova) 

Felkeresett üzleti 
partner Utazás célja Megtett 

kilóméter 

45 



3. napirendi pont 
1. sz* melléklete 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
Szabályzata a reprezentációs kiadásokról 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében szabályozott, 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
éltelmében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése és 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § 
(2) bekezdésének e) pontja alapján a Józsefvárosi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a személyi jövedelemadóról szóló hatályos 1995. évi CXVII. törvény alapján a 
következők szerint határozza meg a reprezentációs jellegű kiadásokkal kapcsolatos szabályokat. 

1. A szabályzat hatálya 
1.1 A szabályzat személyi hatálya az Önkormányzat valamennyi képviselőjére kiterjed. 

1.2. A szabályzat hatálya kiteljed az Önkormányzat érdekében felmerült és költségvetése terhére 
elszámolható reprezentációs kiadásokra, valamint üzleti ajándékozásra. 

2. Értelmező rendelkezések 
2.1. Reprezentáció: az Önkormányzat feladatellátásával összefüggő üzleti, szakmai, diplomáciai 
rendezvény, hitéleti esemény keretében, továbbá az állami ünnepek alkalmával ellenérték nélkül 
nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, 
szállás, szabadidőprogram), kivéve a belföldi és külföldi kiküldetés elrendeléséről és elszámolásáról 
szóló szabályzat szerint elszámolható költségeit. 

2.2. Reprezentációnak kell tekinteni a 2.1. pontban meghatározott tárgyalások, megbeszélések, 
értekezletek, rendezvények ellenérték nélküli vendéglátási költségeit, továbbá a társadalmi 
eseményekhez kapcsolódó önkormányzati megemlékezéseken, szakmai tanácskozáson, értekezleten, 
továbbá az állami ünnepekhez kapcsolódó rendezvények keretében biztosított ételt, italt és ezen felül 
nyújtott szolgáltatást. 

2.3. Amennyiben az események jellege a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem sorolható a 
fenti kategóriákba, úgy a vendéglátás költségeit e rendezvények esetében béren kívülinek nem 
minősülő egyes meghatározott juttatásként kell kezelni. 

2.4 Vendéglátás alatt az étel, ital biztosítását kell érteni. A vendéglátás keretében biztosított, illetve 
felhasznált fogyasztási cikkek reprezentációs kiadásnak számítanak. 
Az érintett fogyasztási cikkek a következők: 

Élelmiszerek: kávé, cappuccino, tej, kakaó, tea, citromlé, cukor, édesítőszer, üdítőitalok, 
ásványvíz, szeszes ital (bor, pezsgő), aprósütemény (édes, sós), kínáinivalók (mogyoró, ropi), 
cukrászsütemény, desszert, csokoládé,. 

Egyéb termékek: virág, papírtálca, műanyag pohár és műanyag evőeszköz, szalvéta, 
kéztörlő, csomagolóanyag 

2.5. Vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatás alatt az utazás, szállás, és szabadidő programokat kell 
érteni. Az utazás és a szállás reprezentáció keretében történő biztosítása azok esetében merül fel, akik 
az eseményeken, rendezvényenként vendégként (pl. üzleti partnerként, hivatali partnerként, 
díszvendégként, hozzátartozóként) vesznek részt. 

3. A reprezentációs keret 
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3.1. A reprezentációs keret meghatározásáról és igénybevételéről az Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatban dönt az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg. Az éves reprezentációs 
keret nem haladhatja meg az általános működési támogatás tíz százalékát. 

3.2. A reprezentációra kiadott kötelezettségvállalások esetében a kiadások után fizetendő közterheket a 
hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kell figyelembe venni. 

4. A reprezentációs keret felhasználása és az egyes juttatások nyilvántartása 

4.1. A reprezentációs keret felhasználásának minden esetben előzetes igénybejelentésen kell alapulnia, 
az Önkormányzat beszerzési szabályzatának megfelelően. 

4.2. A juttatásokról olyan nyilvántartást kell vezetni, a bizonylatokat oly módon kell kezelni 
(megőrizni), hogy azokból az elévülési időn belül utólag is megállapíthatók legyenek az 
adókötelezettségek, illetőleg a mentességek. 

4.3. A kifizetési bizonylatokhoz, számlákhoz csatolt mellékletnek tartalmaznia kell: 
a) a reprezentációs esemény megnevezését, valamint annak időpontját, 
b) reprezentáció esetén az eseményen résztvevőkről felvett jelenléti ívet, ha jelenléti ív nem készült, a 
résztvevők létszámát. 

4.4. A kifizetőnek a béren kívüli juttatásokról, az adómentesen nyújtott juttatásokról nyilvántartást kell 
vezetnie oly módon, hogy a juttatásban részesülő személy hiteit érdemlő azonosítására alkalmas 
adatok bevezetésre kerüljenek. A nyilvántartást a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egysége vezeti. 

Jelen Szabályzatot a Józsefvárosi Görög Önkormányzat számú határozatával 
fogadta el. Hatályos 2017. október 19. napjától. 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat Danada-Rimán Edina 
elnök jegyző 
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5. napirendi pont 
1. sz. melléklete 

Beszámoló a 2016. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
felhasználásáról 

A Józsefvárosi Önkormány Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya elkészítette az elszámoló lapot. Az 
elszámolásban feltüntetett bizonylatok eredeti példányainak záradékolása megtörtént. A bizonylatok a 
pénzügyi osztályon megtalálhatók. Az elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük. 

Az kifizetett támogatás összege: 978.804- Ft. Ebből felhasználtunk 978.804 forintot. A kifizetések és 
elszámolások a következő határozatok alapján történtek: 

28/2016.(111.21.), 57/2016.(VI.13.) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat felkérte Petros Galiast a 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat által támogatott Romiosyni kórus vezetésére és a fellépéseinek 
felkészítését segítse elő. Megbízási díjként 64.079 Ft-t fizetett és annak járulékait a NAV járulékokra 
összesen 48.000 Ft-t. 

43/2016.(V.02.) Bécsi Zarándokutunkat 2016 május 15-ére Pünkösd vasárnapjára szerveztük. A zarándokút 
célja elsősorban Bécs város görög vonatkozású építészeti emlékeinek meglátogatása, az Agia Triada görög 
ortodox templom liturgiáján való részvétel, a bécsi görög közösséggel való kapcsolatfelvétel volt. A 
negyvenhat fős csoportunkat az Agia Triada a templom főpapja fogadta és készségesen és nagy szeretettel 
végigvezette a templomon és 1 órás előadást tartva bemutatta a bécsi görög közösség történetét, egyházi 
emlékeit, a templom történetét. Elkísért minket a Bécsi városnézésre is, ahol elsősorban a görög 
vonatkozású építészeti emlékeket látogattuk meg. Az utazás autóbusszal történt, melynek költsége 209.985 
Ft volt, melyből 200e az EMMI pályázat, 9985 Ft feladatalapú támogatás terhére lett elszámolva, 
reprezentációs költsége és annak járulékai (37 e Ft SZJA és 67 e Ft EHO) szintén a feladatalapú támogatás 
terhére lett elszámolva. 

45/2016.(V.02.) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat támogatta a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata által szervezett görög anyanyelvi tábort a magyarországi görög oktatásban részt vevő 
tanulók részére, amely 2016 júliusában, Görögországban Nei Pori üdülőfaluban valósult meg két 
turnusban. A táborban a Józsefvárosi Görög nemzetiségi gyerekek is részt vettek. A busz költségeihez 60 e 
Ft erejéig járultunk hozzá. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat a támogatási szerződés 
szerint elszámolt hiteles számla benyújtásával és részletes írásos beszámolóval (64/2016. (X.12.). 

46/2016.(V.02.) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat támogatta a Fővárosi Görög Önkormányzat 
szervezésében megvalósult görögországi Gramos-Vitsi emléktúrát, mely 2016 júniusában került 
megrendezésre. Józsefvárosból többen is részt vettek ezen a túrán. A Józsefvárosi Görög Önkormányzat 80 
e Ft erejéig járult hozzá a túra szállítási költségeihez. A Fővárosi Görög Önkormányzat a támogatási 
szerződés szerint elszámolt hiteles számla benyújtásával és részletes írásos beszámolóval (64/2016. (X.12.). 

60/2016.(VIII.22.) A Fővárosi Görög Önkormányzat 2016. szeptember 7-20 között Görögországi 
Emléktúrát szervezett. Az út a Pelloponészosz falvaiba, hegyeibe vezetett, szüleink nyomdokain járva 
megkerestük az ellenállás helyszíneit. Több helyen koszorúztunk A falvakat, hegyeket járva mintegy 100 
km-t tettünk meg gyalog, autóval pedig 5000 km-t Budapestről oda-vissza. A Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat 60 e Ft erejéig járult hozzá a túra szállítási költségeihez. A Fővárosi Görög Önkormányzat a 
támogatási szerződés szerint elszámolt hiteles számla benyújtásával és részletes írásos beszámolóval 
(64/2016. (X.12.). 

61/2016.(VIII.22.) A „Dohánygyári Emlékestet" 2016. szeptember 24-én valósítottuk meg. A rendezvényt 
támogatta az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Józsefvárosi Önkormányzat Nemzetiségi Pályázati 
alapja, valamint a Fővárosi Görög Önkormányzat is. Koszorúzást követően a program kulturális műsorral, 
majd éjfélig tartó táncházzal folytatódott a Törekvés Művelődési Házban. A kulturális műsorban 
levetítettünk egy 25 perces görög dokumentumfilmet, „A polgárháború gyermekei" címmel. A műsor 
további részében fellépett két görög néptáncegyüttes, a Helidonaki és az Ellinizmosz együttesek. A 
Kariatidák és a Romiosyni kórus magyarországi görög alkotók verseit és dalait mutatta be. Az ünnepi 
műsort kísérő zenészei a Taverna együttes tagjai voltak. A rendezvényünkön körülbelül 300 ember vett 
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részt. Ismét színvonalas családias hangulatú estet sikerült rendezni. A feladatalapú támogatás terhére 
83.100 Ft előadó művészeti tevékenységre számoltunk el. 

66/2016.(X.12.) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat támogatta a Beloiannisz Közoktatásért 
Közalapítványt 40eFt-tal céljainak megvalósulása érdekében, a Beloianniszi Általános Iskola tanulóinak új 
iskolapadok beszerzésére. Az alapítvány a támogatási szerződés szerint elszámolt hiteles számlák 
benyújtásával és részletes írásos beszámolót küldött (78/2016(XII.09). 

71/2016.(XI.14.) A 2016. évi közmeghallgatás 2016. december 09-én került megrendezésre, a Budapest 
1082 Vajdahunyad utca 1/b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában 17:00 órai kezdettel a hagyományos 
karácsonyi előest, vasilopita vágás rendezvénnyel egybekötve. 

73/2016.(XI. 14.) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat támogatta a Helidonaki Görög Hagyományőrző 
Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett estet és 60 e Ft- ot utalt az est 
megvalósulása céljából. Az egyesület a támogatási szerződés szerint elszámolt hiteles számlák 
benyújtásával és részletes írásos beszámolót küldött. 

84/2016.(XII. 12.) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat döntött a Fotó és Dokumentum Archívumot 
továbbra is fenntartja és fejleszti, a 2017. évben megjelenő Életfonal című kiadványhoz 28 db 
fotódokumentumot vásárolt az MTVA archívumától. A feladatalapú támogatás terhére lett elszámolva 
320.040 Ft. 

93/2016.(XII. 12.) az önkormányzati feladatok ellátásához a fényképezőgéphez tartozó memóriakártyát 
vásárol 2,2 e Ft értékben. 

37/2016.(1V. 10.) Az Országos Görög Önkormányzat szervezésében 2017. április 16. napján (vasárnap) 
került megrendezésre a Görög Ortodox Húsvét a Görögség háza kertjében (helyszíne: IX. kerület, Börzsöny 
utca 2.). A Józsefvárosi Görög Önkormányzat részt vett a rendezvényen, mint társrendező, a rendezvény 
költségeihez 20 e Ft-tal járult hozzá, az Akropolis Compania Együttes fellépti díjához. A 20 ezer forintból 
5.140 Ft-t a feladatalapú támogatás terhére lett elszámolva. 

Elnöki döntés alapján kifizettünk 25 ezer forintot koszorúkra, 3000 Ft-t EMMI pályázati regisztrációs 
díjra. 

Bozonasz Irini elnök s.k. 
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Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. évi feladatalapú állami támogatás felhasználása 
Kapott támogatás: 978 804 Ft 

Sorszám Számla szállító/kifizetés jogcíme Számla sorszám Számla dátum Számla összeg Határozatszám 

1 Kira Virág Bt./koszorú GV4EA6692357 2016.09.22 3 300 Ft 

61/2016(VIII.22),70 
/2Q16(Xl.l4)részöss 
zeg 6000ből E90 

2 ER-TA Tanácsadó és Szolg.Bt/koszorú GV4EA4891932 2016.07.19 25 000 Ft elnöki döntés E75 

3 Art-Export Bova KFt/irodaszer ULLs2016/7191 2016.12.13 1 970 Ft 

7y2016(X l . l 4 ) 

részösszeg 4290ből E147 
4 Nyomtató Áruház KFt/memóriakártya 02016/00397 2016.07.19 2 1 9 0 Ft 9§/2016(Xl l . l2) E114 

5 Jimakos Tours KFt/buszbérlés IH4SA1910589 2016.05.16 9 985 Ft 
43/2016(V.02)részö 
sszeg 209985ből x223 

6 NAV/SZJAOS.hó 2016.06.20 38 000 Ft zarándokút járul. x297 
7 NAV/EHO 05.hó 2016.06.20 68 000 Ft zarándokút járul. X298 

8 
Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata/anyanyelvi tábor támogatása támogatási szerződés 2016.05.20 60 000 Ft 45/2016(V.02) X237 

9 

Fővárosi Görög Önkormányzat/emléktúra 

támogatása támogatási szerződés 2016.05.26 80 000 Ft 46/2016(V.02) X241 

10 Galias Petros/kórus felkészítése bérszámfejtés 2016.06.14 64 079 Ft 
28/2016(111.211,57/ 
2016{VI.13) X270 

11 NAV/Egészségbizt.jár 06.hó 2016.07.20 6 000 Ft felkészítő járuléka X380 
12 NAV/Nyugdíjb.jár 06.hó 2016.07.20 8 000 Ft felkészítő járuléka X379 
13 NAV/SZJA előleg 06.hó 2016.07.20 12 000 Ft felkészítő járuléka X377 
14 NAV/SZOCHO 06. hó 2016.07.20 22 000 Ft felkészítő járuléka X378 
15 NAV SZJA 06.hó 2016.07.20 7 000 Ft X375 

16 
Fővárosi Görög Önkormányzat/emléktúra 
támogatása támogatási szerződés 2016.09.12 60 000 Ft 60/2016(Vi 11.22} X447 

17 Simera 360/előadóműv.tevékenység KF5SA2651426 2016.09.24 83 100 Ft 

61/2016(VIII.22} 
részösszeg 

lOOOOOből S193 

18 

Beloiannisz Közoktatásért 

Közalapítvány/támogatás támogatási szerződés 2016.10.28 40 000 Ft 66/2016(X.12) X544 

19 

Heíidonaki Görög Hagyományőrző 

Egyesület/rendezvény támogatása támogatási szerződés 2016.11.20 60 000 Ft 66/2016(X.12) X608 
2016.éví összesen 650 624 Ft 

20 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/pályázat díj pályázati kiírás alapján 2017.01.09 3 000 Ft elnöki döntés X45 

21 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap/archív fotók A-2017/00783 2017.02.21 320 040 Ft 84/2016(Xl l . l2) S21 

22 Simera 360/előadóműv.tevékenység GU4SA7323419 2017.04.16 5 140 Ft 
37/2017(IV.10) 

(rész 20eFtból) E38 
2017.évi kifizetés 328180 Ft 

Összesen: 978 804 Ft 

Elkölthető: 0 Ft 



14.napiren di pont 
melléklete 

Budapest Józsefvárosi Görög Önkormányzat Beszerzési Szabályzata 

I. Rész 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
13. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), 
mint önkormányzati, mint hivatali és a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodás alapján a Józsefvárosi Görög Önkonnányzat beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjére vonatkozóan a Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkonnányzat) és a Hivatal az alábbi 
szabályzatot adja ki. 

A szabályzat célja, hogy a nemzetiségi önkonnányzata meghatározza a közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzések általános szabályait, az eljárási és dokumentációs 
részletszabályokat, az egyes jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét. A beszerzésekhez 
kapcsolódóan biztosítva legyen a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és 
az egyenlő bánásmód az ajánlattevők számára. 

Jelen szabályzat hatálya a nemzetiségi önkormányzat által megvalósítandó közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzésekre terjed ki, az alábbiakban szabályozottak szerint. 

Az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba 
bevont személyek, szervezetek 

1.1. A nemzetiségi önkormányzat beszerzési eljárásaiban az ajánlatkérő nevében eljárónak 
minősül a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete vagy a Képviselő-testület 
elnöke. 

1.2. A szabályzatban meghatározott feladatok ellátásban a nemzetiségi Önkormányzat és a 
Hivatal nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti 
egységei részt vesznek. 

Értelmező rendelkezések 

2.1. Közbeszerzési értékhatár: a Közbeszerzési Hatóság által a Közbeszerzési Értesítőben 
minden év elején közzétett beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós valamint nemzeti 
értékhatárok. 

2.2. Beszerzés: a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a közbeszerzésekről szóló törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás 
megrendelés. 

2.3. Ajánlattevő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, akinek az ajánlatkérő az ajánlat kérését közvetlenül megküldi, 
illetve az ajánlatkérés alapján a beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt be. 
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Iratbetekintés 

3.1. Az ajánlattevők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXÍI. törvény figyelembevételével a beszerzési eljárás bármely iratába 
betekinthetnek, melynek tényéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

II. Rész 

A Kbt. értékhatárt el nem érő beszerzések 

4.1. A nettó 300.000,- Ft-ot elérő beszerzésekről dönteni legalább három ajánlat 
bekérésével lehet. 

4.2. Az ajánlattételi felhívás mintanyomtatványa a Szabályzat 1. számú mellékletét képezi. 

4.3. Az ajánlatok bekéréséről - beleértve az ajánlatételi felhívás tartalmát, az alkalmassági 
követelményeket, a bírálati szempontot(okat), a műszaki leírást, az ajánlattevők 
kiválasztására vonatkozó indokokat - az elnök dönt a 4.2. pontban meghatározott 
mintanyomtatvány alkalmazásával. 

4.4. A döntést követő öt munkanapon belül az ajánlattételi felhívás ajánlattevők felé történő 
megküldéséről az elnök gondoskodni. Az ajánlatkérés történhet postai levélben, e-
mailben, faxon. 

4.5. Az eljárást lezáró, annak eredményét megállapító döntést a Képviselő-testület hozza 
meg, a Szabályzat 2. számú mellékletét képező ajánlati összegzés elnevezésű 
mintanyomtatvány alkalmazásával, mely dokumentum az előterjesztés részét képezi. 

4.6. Nem kell figyelembe venni az értékhatárt, ha a beszerzés tárgyát a Kbt. alapján 
kizárólagos jog érinti. A Kbt. szerint kizárólagos jog a törvény 6. §, 7. § (4) 
bekezdésében szabályozott esetek. 

5.1 A nettó 100.000 Ft-t meghaladó és 300.000 Ft-ot el nem érő beszerzésekről az elnök 
saját hatáskörében dönt. 

5.2. Az eljárás megindításáról az elnök saját hatáskörében dönt a Szabályzat 3. számú 
mellékletét képező mintanyomtatvány alkalmazásával. 

5.3. Az elnök a Szabályzat 4. számú mellékletét képező, ajánlatkérés elnevezésű 
mintanyomtatvány alkalmazásával legalább két, az eljárás tárgya szerinti alkalmasnak 
ítélt szervezet részére küld ajánlatkérést. Az ajánlatkérés történhet postai levélben, e-
mailben, faxon. 

5.4. Az eljárás eredményének megállapításáról az elnök saját hatáskörében dönt, a 
Szabályzat 5. számú mellékletét képező mintanyomtatvány alkalmazásával. 

5.5. Nem kell figyelembe venni az értékhatárt, ha a beszerzés tárgyát jogszabály alapján 
kizárólagos jog érinti. A Kbt. szerint kizárólagos jog a törvény 6. §, 7. § (4) 
bekezdésében szabályozott esetek. 

Az ajánlatkérés közös szabálya 

6. Az ajánlatkérések kiküldése során figyelembe kell venni, hogy az ajánlattételre felkért 
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható 
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szervezetnek minősüljön; ne álljon végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás 
alatt; valamint a beszerzés tárgya szerinti tevékenységi körrel rendelkezzen. 

6.2 Nem kötelező több árajánlat kérése, amennyiben az áru, vagy szolgáltatás kiválasztásának a 
beszerzési döntésben megjelölt szempontja olyan egyedi sajátosság (pl. adott nemzetiség 
kultúrájának, szokásainak, gasztronómiájának, vagy más hagyományainak megjelenítése), mely 
tekintetében a piaci szereplök között közismerten nincs verseny. 

Ajánlatkérés nélküli beszerzés 

7.1. A nettó 100.000 Ft-ot el nem érő beszerzés az elnök ajánlatkérés nélküli megrendelése alapján 
történik. 

III. Pályázati pénzösszegből megvalósuló beszerzések 
8.1. A pályázat alapján kapott támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a pályázati kiírásban és 

a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kell eljárni a jelen Szabályzat 
figyelembevételével. 

IV. Egyéb rendelkezések 

9.1. A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő 
személy, (szakértő): 
- nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozója, 
- nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban, 
- nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. 

9.2. A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni az elnöknek. 

9.3 A nyertes ajánlattevő kiválasztását követően szerződés, megrendelés előkészítésében a hivatal 
szervezeti egysége közreműködik a kötelezettségvállalási előírások figyelembevételével. 

III. Rész 
Záró rész 

10.1. Jelen Szabályzatot a Józsefvárosi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a /20I7. (....) 
számú határozatával fogadta el. 

10.2. A szabályzat 2017. október 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit az elfogadását követően 
történő árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés esetére kell alkalmazni. 

Mellékletek: 
1. ajánlattételi felhívás 
2. ajánlati összegzés 
3. elnöki döntés eljárás megindításáról 
4. ajánlatkérés 
5. elnöki döntés eljárás eredményének megállapításáról 

Budapest, 2017 

Danada-Rimán Edina Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
jegyző elnök 
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1. számú melléklet 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„ beszerzése 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

(becsült érték bruttó Ft) 

Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárást hirdet meg, amelyben Ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest, 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
(szerződéstípus elnevezése), (szerződés tárgyának megjelölése) 
Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét képező műszaki 
leírás tartalmazza. 

3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye: a szerződés időtartama 
(határozatlan idejű vagy határozott idejű) 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A beszerzés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Az Ajánlatkérő előleget 
nem fizet/fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésének módja, menetének rövid ismertetése. 
Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő 
érvényesnek. 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű formában 
szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, szoftver költséget, szállítási, 
üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. Az ajánlat csak 
banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az 
Ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek 
az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre 
rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
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Késedelmi kötbér: Ft/nap. A maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás . . . . %-a. A kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől 
elállni. 

Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha 
olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 

%-a. 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét. 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
A beérkező ajánlatokat Ajánlatkérő a legkedvezőbb árajánlat elve alapján vagy az 
összességében legkedvezőbb árajánlat elve alapján bírálja el (valamelyik aláhúzandó). Az 
ajánlatokat az egyes termékek ellenértéke Ft + ÁFA megjelölésével kéljük megadni. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
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személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f ) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXV1. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
P.l. Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az előző üzleti 
év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól 
függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménvei: 
P.l . Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző üzleti évben nem rendelkezik összesen 
minimum bruttó forint teljes árbevétellel. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 
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Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.l. Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben (24 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését -
legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével- tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménvei: 
M . l . Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé 
számított 24 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 24. hónap 
hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik összességében min. 1 db szerződés 
keretében teljesített, legalább bruttó 5 millió Ft értékű egyedi reprezentációs ajándéktárgyak 
és/vagy ajándéktárgyak szállítására vonatkozó szerződés keretében megvalósult referenciával. 

10. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben az 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

11. Ajánlattételi határidő: (naptári nap, óra megjelölésével) 

Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: (naptári nap, óra 
megjelölésével) 

12. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat, 

(pontos cím). 

13. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat, 

(pontos cím). 

15. Bontás időpontja: (naptári nap, óra megjelölésével) 

A szerződéskötés tervezett időpontja: a Józsefvárosi Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének döntését követően. 

16. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét biztosítja. 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 
nap. 

18. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

19. A dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 



20. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

21. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő -

- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete), amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni. 

- második oldalként a beárazott árrészletező excel táblázata szerepeljen. 

- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot. 

- negyedik oldalaként (ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete) a kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatot. 

- ezt követően az ajánlattételi felhívás 9. pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolására 
vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 

- ezt követően az ajánlattételi felhívás 21. pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 

b) Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés van az 
ajánlat „eredeti'' és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" példányt tekinti 
irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

beszerzése- Felbontani tilos" 
c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kel! bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatot két, - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult szeméIy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
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az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető 
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 
igazolvány másolata; civil szervezet esetén bírósági nyilvántartásba vételi 
dokumentumot; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

22. Ajánlattételi felhívás megküldésének a www.jozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja: 

Budapest, 

elnök 
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Aj cinlattételi felhívás 3. sz. melléklete 

Felolvasólap 
beszerzése 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon 

Telefax: 

E-mail: 

Kijelölt kapcsolattartó: 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 

Bruttó ajánlati ár összesen: bruttó Ft* 

* A bruttó ajánlati ár a felhívás számú mellékletét tartalmazó ártáblázat összesítő rovatában 
szereplő összeggel megegyező számadat! 

Kelt: 

[cégszerű aláírás] 
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Aj cinlattételi felhívás 3. sz. melléklete 

Nyilatkozat 

beszerzése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bünsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

a f ) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
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részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gcj a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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Aj cinlattételi felhívás 3. sz. melléklete 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

beszerzése 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 

Adásvételi keretszerződés időtartama: Keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 24 hónap. 

Teljesítés helye: az Ajánlatkérő - Budapest VIII. kerület közigazgatási területén belül található -
valamely telephelye, mely a nyertes Ajánlattevővel kerül pontosításra. 

Az ajánlattevő feladata: (részletes leírás) 
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Aj cinlattételi felhívás 3. sz. melléklete 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

beszerzése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
vonatkozásában 

Alulírott , mint a ajánlattevő (székhely: ) 
{képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi 
nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 
bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, 
annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített árubeszerzést az 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet Ajánlatok összegzése 

Név 

elnök részére 

Helyben 

Tárgy: Ajánlatok összegzése döntés előkészítéséhez 

A Józsefváros (nemzetiség) Önkormányzata „Tárgy" tárgyában az alábbi szervezetektől 
kértünk ajánlatot: 

• Szervezet neve: 

székhely: 
adószám: 
cégj egyzékszám: 
e-mail: 
telefon: 

• Szervezet neve: 

székhely: 
adószám: 
cégjegyzékszám: 
e-mail: 
telefon: 

• Szervezet neve: 

székhely: 
adószám: 
cégjegyzékszám: 
e-mail: 
telefon: 

Az ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattételre felkért szervetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy 

Az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint tevékenységet folytatnak, működésűk 

törvényes és megfelelő, köztartozásuk nem áll fent. 

Ajánlattételi határidő: 

- A következő gazdasági szerepelő(k) nem küldött árajánlatot (Név, cím) 

- A gazdasági szereplők közül az alábbiak részéről érkezett árajánlat: 

Árajánlatok: 

Név: Nettó Ft + ÁFA 

Név: Nettó Ft + ÁFA 

Név: Nettó Ft + ÁFA 
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást/az Összességében legkedvezőbb ajánlatot 
felhívásra a adta. 
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3. számú melléklet 

72017. (hó/nap) számú elnöki döntés 

A Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
pontja alapján úgy döntök, hogy a hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
beszerzési eljárást indítson beszerzése érdekében. 

Budapest, 2017 

név 
elnök 
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4. számú melléklet 

Ajánlatkérés 
„Tárgy" 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 

A Józsefvárosi (nemzetiség) Önkormányzat részéről Ajánlattevőként felkérem Önt, illetve 
gazdasági társaságát „Tárgy" ügyében. 

Kapcsolattartó: 
e-mail: 
Telefonszám: 

Ajánlat tárgy:(A konkrét beszerzés megnevezése) 

Teljesítés helye: 
Teljesítés kezdő időpontja: 
Teljesítési határideje: 
Helyszínbejárás időpontja: 
Helyszínbejárás helye: 
Egyéb műszaki, gazdasági, szállítási, szakmai adatok felsorolása: 
Alkalmassági (referencia, stb.) feltétel: 

Az ajánlat tartalmazza: az ajánlat tárgyára vonatkozó teljes munkadíjat/szolgáltatási díjat, 
mely magában foglalja Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az 
aj ánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot. 

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától (pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.) 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett az ajánlaton egyértelmű formában 
szerepeljen az AFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó árat. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek. 

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői 
kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a megrendelés tárgyának teljes körű 
megvalósítására, a befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azokat az ajánlatokat áll módunkban figyelembe venni, 
melyek cégszerűen ellátott aláírással kerül megküldésre postai úton vagy személyesen kerül 
leadásra a (pontos cím) alatt. 

Ajánlatkérő neve, címe: 
Képviseli: 

Nemzetiségi Önkormányzat adatai 
Elnök neve 
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A díj kifizetése számla ellenében történik. 

A díj kifizetésének módja, menete: 

Ajánlattételi határidő: 

Kérem, hogy az ajánlat megtételekor, jelen ajánlatkérés mellékletét képező dokumentumokat 
aláírni szíveskedjenek. 

Tájékoztatom, hogy ajánlatkérésünk nem minősül megrendelésnek. A beérkezett ajánlatok 
megvizsgálását követően visszajelzünk az Ajánlattevőknek. 

Budapest, 2017 

Tisztelettel: 

elnök 
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Nyilatkozat 

tárgyú beszerzési eljárásban 

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f ) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
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ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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Ajánlattételi Nyilatkozat 

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott mint a ajánlattevő (székhely: 
) (,képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlatkérésben 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

5. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

6. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlatkérésben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

7. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

/2017. (hó/nap) számú elnöki döntés 

A Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
pontja alapján úgy döntök, hogy a hogy a Józsefvárosi 

Önkormányzat részére beszerzése a (székhely: 
) kerüljön megrendelésre, Ft bruttó értékben. 

A számla kifizetése átutalással, az igazolt teljesítést követően, a számla átvételétől számított 
15 napon belül kerül kiegyenlítésre. 

A számlára kérem feltűntetni: 

Józsefvárosi Önkormányzat 

cím: 

adószám: 

törzsszám: . 

bankszámlaszám: 

statisztikai szám: 

Budapest, 2017. 

Név 

Elnök 

Fedezet: 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
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14. napirendi pont 
1. sz. melléklete 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 

1. sz. módosítása 

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat 77/2017. (X. 18.) számú határozata alapján, a 
4/2015.(1.19.) sz. határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. pont 
(3) bekezdését (a nemzetiségi önkormányzat elnökének a feladatai) az alábbi s) ponttal 
egészíti ki: 
„ s) dönt beszerzésekről, a nemzetiségi önkormányzat által elfogadott beszerzési 
szabályzatban foglalt, az elnök hatáskörébe utalt értékhatárig, a szabályzatban írt 
eljárás betartásával" 

Budapest, 2037. október 18. 

BozonaszTrini 
elnök 
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bestmarkt 
Webáruház Termékkategóriák 

• Állásajánlatok 
• Szerviz 
• Elállás 
• Kapcsolat 

Fiók 
Belépés / Regisztráció 

• Főoldal 
• Mobiltelefon, Tablet 
• Okostelefon. Mobiltelefon 
• Huawei okostelefon, mobiltelefon 

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy üzletünk 10.23-án hétfőn és 11.01-én 
szerdán ZÁRVA tart. Megértésüket köszönjük! 

Huawei P10 Lite Dual SIM Okostelefon -
Arany 
-5% 

KEDVEZMÉNY 



Azonosító: #366211 
Model#: 51091BNK 
Frissítve: 5 órája 

Huawei 
Érintőképernyős 
Android 
5,2" 
1080x1920 
4,0 GB RAM 
32 GB 
12,0mpx 
microSD foglalat 
Dual SIM 
MultiTouch 
Arany 



Külső raktáron 

24 hónap HUAWEI gyártói garancia 

3 950 Ft kedvezmény 

82 850 Ft 

helyett: 78 900 Ft (62 126 Ft + Áfa) 

Termék leírás 

Lite-hoz képest erős hardver - modernizált dizájn 

• A 7.2 mm vékony készülékház fém kerettel van ellátva, a hátlapon is üveg borítás van. 
• Az 5.2 hüvelykes kijelző Full HD IPS LCD panelje hibátlan képet ad kifogástalan 

pixel sűrűséggel és fényerővel, 2.5D-S védőüveggel. 
• A telefon HiSilicon Kirin 658 nyolcmagos lapkája 2.1 Ghz-en fut, 4 GB RAM-mal és 

Mali-T280 MP2 grafikus vezérlővel van megtámogatva. 
• Adattárolásra 32 GB-os Flash memória áll rendelkezésre. 
• Az elsődleges (hátlapi) kamera 12 megapixeles autofókuszos, dual LED-es, HDR-rel, 

panorámakép-készítési lehetőséggel, arcfelismeréssel, touch-fókusszal. 
• A másodlagos (előlapi) kamera 8 megapixeles, kifejezetten jó szelfikamera. 
• Full HD 1080p minőségű videofelvételek készíthetők. 
• A hátlapon a harmadik generációs ujjlenyomat olvasó helyezkedik el, amely a 

készüléken tárolt adatok biztonságáért felel. 
• A telefon remek, 3000 mAh kapacitású akkumulátorral bír, a Huawei FastCharge 

gyorstöltővel kikapcsolt állapotról alig több mint 90 perc alatt teljesen fel lehet tölteni. 
• A telefon alján mikro-USB 2.0 és miniJack 3.5 mm-es csatlakozó aljzat található. 

Android 7.0 (Nougat) 

• Ezen a PlO-en magyar nyelvet is támogató Android 7.0 fút, amelyre a gyártó ráhúzta 
saját EMUI felületének 5.l-es magyar verzióját. 

• A gyári billentyűzet szerepét testreszabható, magyar karakterkészlettel és szótárral 
felvértezett SwiftKey látja el. 

Ossza meg a terméket! 

Ajánlja barátainak, ismerőseinek, a terméket! 

Megosztás Pacebokon Megosztás Twitteren Megosztás g+ -on 

Ügyfélszolgálat 

Érdeklődjön e-mailen 



i i i t 'o@bestmarkt .hu 

+36 70 618-8322 

Hétfő-Péntek: 9:00 - 19:00, Szombat: 9:00 - 16 

Műszaki adatok 

Kialakítás 
Operációs rendszer 
Kijelző méret 
Kijelző felbontás 
Processzor magok száma 
Processzor sebessége 
Memória (RAM) 
Belső tárolóhely (ROM) 
Kamera felbontás 
Előlapi kamera felbontás 
Bővíthetőség 
Dual Sim 
Sím foglalat 

Hálózati kapcsolatok 

Érintőképernyős 
Android 
5,2" 
1080x1920 
8 
2.1 GHz 
4 GB 
32 GB 
12,0mpx 
8 mpx 
Bővíthető 
Igen 

NanoSim 
• 4G (LTE) 
• 3G 
• Bluetooth 4.1 
. EDGE 
• GLONASS 
• GPRS 
. GPS 
. GSM 
. MMS 
. NFC 
. WiFi 

Bluetooth technológia 
Wi-Fi technológia 
GPS 
Akku kapacitás 
Memóriakártya bővítés 
Billentyűzet 
Kártyafüggetlen 

Csatlakozók 

Bluetooth 4.1 
802.11 a/b/g/n/ac 
Glonass 
3000 mAh 
MicroSD 
MultiTouch 
Igen 

• Jack 3,5mm 
• microUSB 

Szín Arany 

mailto:o@bestmarkt.hu


Súly (bruttó) 0.49 kg 

Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek 
tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak 
tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak 
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. 
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk! 



. BLOG 
• ÜZLETEINK 
• ÁLLÁSAJÁNLAT 
• SZÁLLÍTÁS 
• HITEL 
• GARANCIA 
• ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
H-P: 9-18, SZO: 9-16 
+36 1 411 8434 
+36 20 890 0100 

• AKCIÓS AJÁNLATOK 

• Telefon és naviuáció 
• Fotó és videó 
• Háztartási kisgépek 
• Háztartási nagygépek 
• TV. Audio, Videó 
• Számítástechnika és játék 

1. Kezdőlap 
2. termekek 
3. Telefon és navigáció 
4. Mobiltelefon 
5. Samsung Galaxy A520 (2017) mobiltelefon, fekete 

összehasonlít 



Samsung Galaxy A520 (2017) mobiltelefon, fekete 
Mobiltelefon 
(Éltékeld Te is!) 

inon» - K\ipfM-»aUiohan kedve >, w l f i 
i'î 'i k»«po'.vkviob«r lu* «kcd.i t.icíMvci 

)MDÍ in s/alli' i^aT 

• Belső memória : 32 GB 
. NFC : Igen 
. TRIPLE SIM : Nem 



• Érintőképernyő : Igen 
• Kamera felbontása : 16 megapixel 
• Vaku : Igen 
• Előlapi kamera : Igen 
. GPS : Igen 
• 3G : Igen 
• Beszélgetési idő : 16 h 
. WLAN (WiFi) : Igen 
• Operációs rendszer : Android 

Részletes leírás 



2. Webáruház 
3. SAMSUNG 
4. DUALS1M-ES KÉSZÜLÉK. 

Telefon webáruház 

Samsung Galaxy J7 Pro (2017) LTE SM-
J730F Dual-Sim Fekete, Minden Gyári 
Tartozékkal 

Tennék ára: 90 490 Ft 
A feltüntetett ár 27% áfá-t tartalmaz! 

F - < * , 
A készülékről Új készülék Magyar nyelvű menü Minden gyári tartozék 12 hónap 
teljeskörű +12 hó sw garancia SIM függőség: Független Szállítás: 1-2 munkanap 
Esetleges késziethiány előfordulhat 
Tulajdonságok 
Operációs rendszer: 
Android 
WiFi: 
Van 
Bluetooth: 
Van 
GPS: 
Van 
Kijelző méret: 
5,5 " 
Dual SIM: 
Igen 
LTE támogatás: 
Van 



Gyártó: 
Samsung 
RAM: 
3 GB 
ROM: 
16 GB 
Akku kapacitás: 
3600 mAh 
Megjelenés éve (év/hó): 
2017 
Processzor magok száma: 
8 db 
Processzor sebessége: 
Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 
SD bővíthetőség: 
Igen 
Előlapi kamera: 
13 MPixel 
Hátlapi kamera: 
13 MPixel 
Doboz tartalma 

Vissza a tennék listához 



http://www.bestbyte.hu/Android/ASUS-ZenPad-3-8-0-16GB-8-fekete-tablet-pl48233.html 
Cikkszám: 148233 

ASUS ZenPad 3 8.0 16GB 8" fekete tablet 
Operációs rendszer: Android 6.0 Marshmallow, Kijelző méret: 8,0 Kijelző típus: IPS, 
Háttértár méret: 16 GB 

Gyártó: ASUS 
Garancia: 24 hónap ASUS ingyenes háztól-házig futárszolgálattal 
Online ár 
99 799 Ft Bruttó 
Elérhetőség: 
Raktáron 
199 SuperShop alappont gyűjthető! 

p db 

Kérdezz most! 
Hasonlítsd össze a terméket 

http://www.bestbyte.hu/Android/ASUS-ZenPad-3-8-0-16GB-8-fekete-tablet-pl48233.html




https'.//www.emag.hu/lenovo-tab-3-tb3-x70f-tablet-10-l-quad-core-l-3-ghz-2gb-32gb-4g-ips-slate-

black-za0y0000bg/pd/D7YXP2BBM/ 

Lenovo Tab 3 TB3-X70F tablct, 10.1", 
Quad-Core 1.3 GHz, 2GB, 32GB, 4G, IPS, 
Slate Black 
Termékkód: ZAOYOOOOBG 
r 

Felhasználói vélemények: 

ÉrtékUésJrása | Tegye t i JeLkÉ3Í^ 

Forgalmazza a(z): eMAG 
Előnyök: 

• Ingyenes szállítás 

. Csomag ellenőrzése kiszállításkor 

f 

89.900 Ft 

Raktáron 
Te rmékga ranc i a : részletek 

Magánszemély: 24 hónap 
Jogi személy: 12 hónap 

Garancia meghosszabbítása 

http://www.emag.hu/lenovo-tab-3-tb3-x70f-tablet-10-l-quad-core-l-3-ghz-2gb-32gb-4g-ips-slate-




b estmark t 
Webáruház Termékkategóriák 

Állásajánlatok 
Szerviz 
Elállás 
Kapcsolat 

Fiók 
Belépés / Regisztráció 

• Főoldal 
• Mobiltelefon. Tablet 
• Tablet 
• Huawei tablet 

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy üzletünk 10.23-án hétfőn és 11.01-én 
szerdán ZÁRVA tart. Megértésüket köszönjük! 

Huawei 10.1" Mediapad M3 Lite 10 32GB 
WiFi Tablet - Szürke 
-7% 

KEDVEZMENY 

• Azonosító: #373719 
. Model#: M3LITE 1 

• Azonosító: #373719 
. Mode l# :M3 LITE 11769 



Frissítve: 5 órája 

• Huawei 
• Android 
. 10,1" 
. 1920x1200 
• Octa Core 
. WiFi 
• 32 GB 
• Bővíthető tárhely 
• 6660 mAh 
• Szürke 

Külső raktáron 

24 hónap HUAWEI gyártói garancia 

5 610 Ft kedvezmény 

85 830 Ft 

helyett: 80 220 Ft (63 165 Ft + Áfa) 



Azonosító: #274885 
Model#: MZ-75E250B/EU 
Frissítve: 53 perce 

• Samsung 
. SATA3 
• 250GB 
• 540 MB/s 
. 520 MB/s 
. 97k IOPS 
. 88k IOPS 
• V-NAND MLC 
• 6.8 mm 
• 2.0 millió óra 

Raktáron: 6 db 

36 hónap SAMSUNG gyártói garancia 

Tennék változatok: 

• 1TB 
• 2TB 
• 250GB 
. 500GB 

2 660 Ft kedvezmény 

32 160 Ft 

helyett: 29 500 Ft (23 228 Ft + Áfa) 

Vásárlóink véleménye: 

5.00 (6 értékelés alapján) 

írja le véleményét Ön is! 

Személyes átvétel szaküzletünkben 



Rendelés leadása után azonnal átvehető! 

INGYENES! 

Házhoz szállítással 

Ha most megrendeli, csütörtökön átveheti! 

Utalással:+890 Ft 
Utánvéttel: +1 290 Ft 

Pick Pack Ponton 

Pesten: csütörtökön, Vidéken: pénteken átveheti! 

+990 Ft 

8 390 Ft 

Raidsonic ICY BOX IB-AC640 SSD/HDD 2.5" beépítő keret fekete 

4 590 Ft 

RaidSonic Icy Box IB-AC649a 2,5" - Síim QDD (caddv) HDD beépítő 
keret notebookhoz 

4 760 Ft 



bestmarkt 
Webáruház Termékkategóriák 

• Állásajánlatok 
• Szerviz 
• Elállás 
• Kapcsolat 

Fiók 
Belépés / Regisztráció 

• Főoldal 
• Alkatrészek. Perifériák 
• Számítógép alkatrész 
• Merevlemez. HDD. SSD 
• SSD (Solid State Drivel 
• Samsung ssd (solid state őrivé) 

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy üzletünk 10.23-án hétfőn és 11.01-én 
szerdán ZÁRVA tart. Megértésüket köszönjük! 

Samsung 250GB 850 EVO SATA3 SSD 
-9% 

KEDVEZMÉNY 



Digitus Slim ODD -> 2.5" SSD/HDD Beépítő keret (9.5 mm) 

5 260 Ft 

Next 

• Termék leírás 
• Műszaki adatok 
• Vélemények 6 
• Kérdések és válaszok 0 

Termék leírás 

Szélesség formátuma 
Merevlemez kapacitás 
FLASH memória kapacitás 
Interfész 

Merevlemez interfész sebessége 
Cache memória kapacitása 
Olvasási sebesség 
írási sebesség 
IOPS véletlen értéke (4K) -
olvasás 
IOPS véletlen értéke (4K) - írás 

Meghibásodások közti átlagos idő 
(MTBF) 
Szélesség 
Magasság 
Hossz 
Nettó tömeg 66 g 

100 mm 
69.85 mm 
6.8 mm 

2000000 h 

97000 

88000 

2.5 coll 
250 GB 
250 GB 
SATA3 
600 MB/s 
5 1 2 M B 
540 MB/s 
520 MB/s 

További funkciók 

• 256-bit AES Full Disk Encryption (FDE) 
• TRIM 
• S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and 

Reporting Technology) 

További információk 
Samsung MGX controller 
Működési hőmérséklet: 0° C - 70 °C 

Ossza meg a terméket! 

Ajánlja barátainak, ismerőseinek, a terméket! 



bestmarkt 
Webáruház Termékkategóriák 

Állásajánlatok 
Szerviz 
Elállás 
Kapcsolat 

Fiók 
Belépés / Regisztráció 

• Főoldal 
• Alkatrészek, Perifériák 
• Számítógép alkatrész 
• Merevlemez. HDD, SSD 
• SSD (Solid State Drivei 
• Samsung ssd (solid state drivel 

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy üzletünk 10.23-án hétfőn és 11.01 
szerdán ZARVA tart. Megértésüket köszönjük! 

Samsung 250GB 850 EVO SATA3 SSD 
-9% 

KEDVEZMÉNY 



Dig i tus S l im O D D - > 2 .5" S S D / H D D Beépítő keret (9.5 m m ) 

Next 

5 260 Ft 

Termék leírás 
Műszaki adatok 
Vélemények 6 
Kérdések és válaszok 0 

Termék leírás 

Szélesség formátuma 2.5 coll 

Merevlemez kapacitás 250 GB 
FLASH memória kapacitás 250 GB 
Interfész SATA3 
Merevlemez interfész sebessége 600 MB/s 
Cache memória kapacitása 512 MB 
Olvasási sebesség 540 MB/s 
írási sebesség 520 MB/s 
IOPS véletlen értéke (4K) -
olvasás 9 7 0 0 0 

IOPS véletlen értéke (4K) - írás 88000 

Meghibásodások közti átlagos idő , 
(MTBF) 2000000 h 
Szélesség 100 mm 
Magasság 69.85 mm 
Hossz 6.8 mm 
Nettó tömeg 66 g 

• 256-bit AES Full Disk Encryption (FDE) 
• TRIM 

További fünkciók . S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and 
Reporting Technology) 

• Samsung MGX controller 
További információk . Működési hőmérséklet: 0° C - 70 °C 

Ossza meg a terméket! 

Ajánlja barátainak, ismerőseinek, a terméket! 



Oázis Computer 
Cím: Budapest, VI. ker. Csengery u. 84. 

Email: info@oaziscomputer.hu 
Tel.: +361/708-0610, +3630/522-4-522 

ÜZLETÜNK NYITVATARTÁSA: 
Hétfő-Péntek: 10:00- 20:00 

Szombat: 12:00-16:00 
Vasárnap: ZÁRVA 

• SSD 

Samsung SSD 750 EVO 250GB (MZ-750250BW) 

• Leírás 
nettó ár 24 331 Ft. 

brut tó ár 30 900 Ft. 

• S a m s u n g S S D 750 E V O 2 5 0 G B ( M Z - 7 5 0 2 5 0 B W ) r« 

250GB, S A T A 3 , 5 4 0 / 5 2 0 M B / s 

- Samsung 750 EVO Series SSD 
- 250GB ossz kapacitás 
- SATA 3 interfész 
- írási sebesség: 520MB/S 
- Olvasási sebesség: 540MB/S 
- Random IOPS 97000/88000 
- Fémházas masszív kivitel 
- Magasság: 6.8 mm 

Garancia: 3 év 

mailto:info@oaziscomputer.hu


Ri f e l e i l e i t j e l s z ó 

• Főoldal 
• Tudnivalók 
• E-Mail 
• Üzenetküldő 
• 400 / 650 Ft-os kiszállítás 
• Gépösszerakó 
• Üzleteink / Elérhetőségek 

» Merevlemez külső » 2.5' 

agiComp.hu 

TOSHIBA 2TB 2.5' Canvio Connect II USB 3.0 Fekete Hl 

Model number: HDTC820EK3CA 

Garancia: 2 év 

Normál ár: 
Nettó: 26.218 Ft 
Bruttó: 33.297 Ft 

Wcbshop ár: 
Nettó: 25.589 Ft 
Bruttó: 32.498 Ft 

(í vártói oldal 

Készletinformáció 
V. ker. Bajcsy-Zs. út - rendelésre 1 -2 
munkanap 
III. ker. Lajos utca - rendelésre 1-2 munkanap 
XI. ker. Karinthy F. út - rendelésre 3 -2 
munkanap 

Kiszállítási lehetőségek 
MagiComp kiszállítás Budapestre - 2-3 
munkanap 
Országos házhozszállítás - 2-4 munkanap 



Interface: USB 3.0 (USB 2.0 compatible) 
Max. transfer rate: ~ 5.0 Gbps 
Enclosure: glossy piano finish 
Color: black 
Capacity: 2TB 
File system: NTFS (MS Windows) *The drive can be re-formatted to HFS+ file system for fu 
Mac compatibility. 
Power: USB bus power (max. 900mA) 
Dimensions: 78 x 109 x 14 mm 
Weight: 180g 
Backup software: NTI Backup Now EZ 
Mac NTFS compatibility driver: Tuxera NTFS for Mac 
Remote access software: Pogoplug PC 
Others: 10 GB Cloud Storage (Pogoplug) 
System requirements: 
- Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7 
- Apple Mac OS X 10.9, 10.8, 10.7, 10.6.6 - 10.6.8 
- CPU with 750 MHz or faster, 10 MB system hard disk space, 256 MB system memory one 
port of USB 3.0 or USB 2.0 

Box content: 
- Canvio Connect II 
- NTI Backup Now EZ software (pre-loaded) 
- Tuxera NTFS for Mac driver software (pre-loaded) 
- Pogoplug PC for Toshiba (pre-loaded) 
- USB 3.0 micro-B cable 
- Quick Start Guide 
- User's Manual (pre-installed on the hard drive) 
- Warranty Leaflet 

Webshop árakat kizárólag a webáruházban leadott rendelésekre és a visszaigazoláskor megadott 
időponttól tudjuk biztosítani! 
Jelenleg mindegyik üzletünkben elérhető a bankkártyás fizetés. 
Az oldalon szereplő információk és képek csupán tájékoztató jellegűek. A tennék tulajdonságait a 
gyártók esetenként megváltoztathatják. 



bestmarkt 
Webáruház Termékkategóriák 

• Állásajánlatok 
• Szerviz 
• Elállás 
• Kapcsolat 

Fiók 
Belépés / Regisztráció 

• Főoldal 
• Alkatrészek. Perifériák 
• Számítógép alkatrész 
• Hangkártya 
• Asus hangkártya 

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy üzletünk 10.23-án hétfőn és 11.01-
szerdán ZARVA tart. Megértésüket köszönjük! 

Asus Xonar U7 MKII 7.1 USB Külső 
Hangkártya 
-5% 

KEDVEZMÉNY 



• Azonosító: #362192 
. Model#: 90YBOOKB-MOUCOO 
• Frissítve: 57 perce 

• Asus 
• USB 
. 7.1 

Raktáron: 1 db 

24 hónap ASUS gyártói garancia 

1 100 Ft kedvezmény 

23 090 Ft 

helyett: 21 990 Ft (17 315 Ft + Áfa) 

Vásárlóink véleménye: 

0 értékelés, írja le véleményét Ön is! 

Személyes átvétel szaküzletünkben 

Rendelés leadása után azonnal átvehető! 

INGYENES! 

Házhoz szállítással 

Ha most megrendeli, csütörtökön átveheti! 

Utalással: +890 Ft 
Utánvéttel: +1 290 Ft 

Pick Pack Ponton 

Pesten: csütörtökön, Vidéken: pénteken átveheti! 

+990 Ft 

• Tennék leírás 
• Műszaki adatok 
• Vélemények 0 
• Kérdések és válaszok 0 



Termék leírás 

USB 
C-Media 
C-Media USB2.0 6632AX High-Definition Sound Processor (Max. 
192KHz/24bit) 
Asus Xonar 

• 192 kHz 
• 176.4 kHz 
. 96 kHz 
. 88.2 kHz 
. 48 kHz 
. 44.1 kHz 

Hangkártya csatlakozók 1 x USB 

• Windows 10 
• Windows 8.1 

Operációs rendszer • Windows 7 
. Mac OS X 

További funkciók Sonic Studio 

Ossza meg a terméket! 

Ajánlja barátainak, ismerőseinek, a terméket! 

Megosztás Facebokon Megosztás Twitteren Megosztás -on 

Ügyfélszolgálat 

Érdeklődjön e-mailen 

info@bestmarkt.hu 

+36 70 618-8322 

Hétfő-Péntek: 9:00 - 19:00, Szombat: 9:00 - 16:00 

Műszaki adatok 

Csatlakoztatás USB 
Csatorna kiosztás 7.1 
Súly (bruttó) 1 kg 

Hangkártya interfész 
Hang rendszer gyártója 

Hang rendszer típusa 

Termékek családja 

Mintavételezési 
frekvencia 

mailto:info@bestmarkt.hu


Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek 
tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak 
tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak 
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. 
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk! 



Termékek / 
(Számítógép komponens-) Hangkártya 

További információk 

• us.creative.com/p/sound-blaster/s... 

Argrafikon 

CREATIVE Sound Blaster X-Fi HD 

A tennék jelenleg nem elérhető, kattints a gombra, ha kérsz értesítést a termék érkezéséről! 

Raktárii nyelő hozzáadása 

Leírás 

A Creative Sound Blaster X-Fi HD hangkártya kitűnően csatlakoztatható a számítógéphez. Az 
USB porton keresztül csatlakozó Creative SoundBlaster X-Fi HD stúdió minőséget kínáló 
fejhallgató és mikrofon bemenettel rendelkezik. A Sound Blaster X-Fi HD hangkártyával régi 
lemezei tartalmát is felveheti és azokat CD vagy MP3 fájlokká alakíthatja át. A Media 
Toolbox szoftverrel szállított X-Fi HD kompatibilis a THX TruStudio Pro technológiával is, 
amellyel hihetetlen hangélményben lehet része. 

Specifikáció 

• Csatlakozás: USB 
• Audié csatorna: 2.0 
• Digitális csatlakozó: Igen 

Ára: 25 551 Ft 



www.alza.hu 

Hangkártya - 24 bites, THX, USB 2.0, 2x 1/4" jack, optikai Toslink bemenet és kimenet, 2x 
RCA, RIAA előerősítő, X-Fi technológia, retail 
Áfával 25 280 Ft 
ÁFA nélkül 19 910 Ft 

Szállításra kész > 5 db 
Átvehető ekkor: holnap. 
A szállítási határidők megtekintése 
Kosárba 
Összehasonlítás 
Ár figyelése 
Hozzáadás a listához 
Garancia 24 hónap Kód: HC139jl Termékszám: 70SB124000005 

• 

• Fotó és videó 6 
• Értékei és 24 
• Fórum 0 

Creative Sound Blaster X-Fi HD 25 280 Ft Szállításra kész > 5 db 
Vásár lás 
4,5 
43 vásárló értékelte. 
5 27x 
4 13x 
3 lx 
2 Ox 
1 2x 
1 000+ ügyfél által megvásárolt tennék 

http://www.alza.hu


93 % ügyfél ajánlja 
24 felhasználói vélemények 

Creative Sound Blaster X-Fi HD 

Külső hangkártya Creative Sound Blaster X-Fi HD van a különböző csatlakozók és a hang 
kiváló minőségű, elfogadható áron. Különösen ajánlott a laptopok és más mobil eszközök, 
melyek képességei és audio kimenet hang chipek általában nagyon korlátozott. De úgy véli, 
használható még a klasszikus számítógépek, gyakran szerelve, csak az alap integrált audio 
chip. Sound Blaster X-Fi HD csatlakozik a számítógéphez USB csatlakozó, és cserébe kínál 
sztereó hang kimenet, mikrofon bemenet, fejhallgató kimenet és optikai Toslink. 

Szintén szerepelt a fejlett X-Fi technológia, amely garantálja a kiváló hangminőséget.A 
különlegessége a RIAA előerősítő, amely lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a 
lemezjátszó és átadása bakelitlemezek CD-re vagy MP3.A technológia SBX Pro Studio 
nagyszerű hang, amely összehozza az élő termelés, filmek, és a felvételi stúdiókban. 
Természetesen nincs analóg kimenet. Kiváló audio átviteli vesztesége minimális garanciát 
akkor bevonatú RCA és optikai csatlakozó. 

Műszaki adatok: 

PC kapcsolat: 
USB 2.0 

audio: 
USB 2.0: sztereó és surround akár 24 bit / 96 kHz 
Felvétel: 24-bit / 96 kHz 
hangerő szabályzó 
Jel / zaj viszony 114 dB 
330 ohm fejhallgató erősítő 

csatlakozók: 
mikrofon bemenet 
fejhallgató kimenet 
2x RCA csatlakozó 
TOSLINK bemeneti 
Toslink 

Mellékelt szoftverek: 
SBX Pro Studio 

Tetszik a tennék leírás 



https://djstore.hu/ 
AIÍG KI41 MKÜ 
37 900 Ft 

Termék részletek 

Pü kategória >Stúdió Eszközök > Stúdió fejhallgatók 

AKG K141 MKII 

Bruttó: 37 900 Ft 
P " ̂ K o s á r b a tesz 
Félig nyitott stúdió fejhallgató 

Részletek Kiegészítő termékek Adatok Vélemények 

• A K141 MKII egy professzionális félig nyitott, fülre illeszkedő fejhallgató a 
klasszikusnak számító K141 továbbfejlesztett változata. Ideális választás 
stúdiómonitorozásra. 

A szabadalmaztatott Varimotion technológián alapuló 30mm-es extra nagy 
hangszórók rendkívül érzékeny, széles dinamikatartományt biztosítva nyújtják mind 
azt, ami szükséges a minőségi, részletgazdag lehallgatáshoz. 

A gömbcsuklós felfüggesztéssel és az önbeálló fejpánttal, még hosszú munkaidő 
elteltével is kényelmes a fejhallagató használata. 

A professzionális mini Xlr csatlakozónak köszönhetően könnyen cserélhető a kábel. 

https://djstore.hu/


Fülre illeszkedő félig nyitott kialakítás a karakteres mély és szellős magastartomány 
visszaadásáért 
Optimalizált hangszóró membrán ami a hangvisszaadás linearitásáért felelős 
Önbeálló fejpánt a komfortos viselés érdekében. 
Szabadalmaztatott Varimotion technológián alapuló XXL hangszórók az akkuráns és 
dinamikus hangkép érdekében 
Bőr és bársony fülpárnák a maximális kényelemért 

Részietek a PDF dokumentumban! 



http://www.hangszerek.hu/ 
Ön itt jár: Kezdőlap Stúdió Fejhallgató 

A KG KI 41 MK11 fejhallgató 
37.900 Ft 

AKG K141 MKII fejhallgató 

Ár: 
37.900 Ft (29.843 Ft + ÁFA) 
Cikkszám: 31696 
Félnyitott fejhallgató, 55 ohm 
Gyártó: AKG 

Kívánságlistára teszem 

Menny.: 

http://www.hangszerek.hu/


• Kapcsolat 
• Üzlet: 1034 Bp. Bécsi út 99-101. 
• Nyitva: H-SZ: 10:00-18:00. CS: 10:00-19:00. P-: 10:00-14:30 
• Rólunk - referenciák 

• Belépés 
• Regisztráció 

(1)250-3725 

Kezdőlap;> Katalógus > Fejhallgató > Fejhallgató otthoni zenehallgatásra > 

KI41 MKII Félnvitott fejhallgató, 55 ohm 

K141 MKII Félnyitott fejhallgató, 55 ohm 

0 árucikk 

Ár: 37.900 Ft (29.843 Ft + ÁFA) 

Gyártó: 

Katt rá a felnagyításhoz g j 

Leírás és Paraméterek 
Stúdió monitor fejhallgató. 
Kivitel 
Frekvenciaátvitel 
Hangnyomás 
Impedancia 

Cikkszám: K141 MKII 
Elérhetőség: 1 -7 munkanap 

Félnyitott, dinamikus 
18-24,000 Hz 
114 dB (SPL) 
55 Ohm 

Max. bemeneti teljesítmény 200 mW 


