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Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A helyi önkormányzatokĺól szőIő 1990. évi LXV. töľvény 8. $ (4) bekezdése értelmében a
települési ĺinkoľmányzat kotelęs biztosítani a ĺemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését.
A nemzetí és etnikai kisebbségek jogaiľól sző|o l993.évi L)O(VII. törvéný hatályon kívĹil
helyezte a nemzetiségek jogairőL sző|ő 20||. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.).
A Nek tV. 80. $-a szeľint a helyi önkoľmányzatnak a nemzetiség önkormányzatok
mfütjdéséhez szfüséges pénzjgyi, tźrgyi, személyi feltételekęt biztosítani kell. Az
Egytittmtĺködési Megállapodásban kötelezően rogzitendő elemeket a törvény taxatíve
felsorolja (I. számű melléklet).
A törvényi kötelezettségnek eleget téve tartalmi és formai szempontok alapjrín a HívataI
átvizsgáIta a nemzetiségi önkoľmźnyzato?kal 201l. januaľ 11-én kötött EgyĹittmtĺköđési
Megállapodásokat, valamint a 20It. janufu 31-én kötött Fenntaľtási és hasznźĺ|ati
szerződéseket.

A szerződések tartalma néhány kivétellel pl. gazđá|kodźts eljárási szabźiyai és
dokumentációs részletszabáIyai, töľzskönyvi szám, adőszám _ megegyezett a 80. $-ban leírt
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kötelező elemekkel. A hiányosságok megszrintetése érdekében elkészítésre került egy új,

egységes Együttmfüödési Megállapodást (2. számű melléklet), melynek tartaIma
maradéktalanul magában foglalja a Nek tv. 80. $-ában megfogalmazott k<jvetelményeket. Az
új Együttmrĺkĺiđési Megállapodás biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzatok tészére a
mfüĺjdéstikhĺjz szĹikséges valamennyi feltételt, tovźhbábiztosítja az onkormányzat, illetve a
Polgármesteri Hivatal maximális segítségnffitását ügyeik vite|éhez, költségvetéstik
elkészítéséhez,gazdáIkodásuktĺĺrvényesf o|ytatásźůloz.

Az EgyĹittmtĺkĺldési Megállapodásokat a felek minden év januaľ 31. napjáig, á|taItnos vagy
időkt'zi vá|asńás esetén az alaku|ő tilést kĺjvető 30 napon belül feliilvizsgáIják, és ań.

módosíthatjĺík.
A nemzetiségi önkormányzatok tárgyéví ťtnanszírozását a hatályos jogszabáIyok rögzítik
minden évben.
A megváItozott jogszabálynak megfelelő Együttrnfüödési Megállapodás nemzetiségi
önkormanyzatol<ka| történő megkötése külĺjn koltséget nem jelent az onkormźnyzat tészére,
mivel az idei évi finanszírozást nem érinti, a törvény újabb kötelezettségvállalásokat nem ír
elő a települési önkormányzat sztmáĺa.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagait, hogy az Egytittműködési Megállapodást a
nemzetiségi onkoľmanyzatokmeg!árgyaltfü, annak tartalmával egyetértve e|fogadták aa.

A fentiek alapjźn javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek azBgyittmfüĺjdési Megállapodás,
ésaza|ábbihattlľozati javaslatokelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja és felkéri a polgármestert Bolgaľ, Görög, Német, Lengyel, oľmény, Roma,
Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukľán Nemzetiségi onkoľmányzatta| az
Együttmiĺködési Megállapodások aláír ásár a.

2. felkéri a polgármestert az aláírt EgyĹittmfüöđési Megállapođások megktildésére a
Budapest Főváros Kormányhivatala tészéte.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: z}IŻ.július 6.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Budapest, 2}IZ.junius I 1.

Tĺirvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyző
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(1. számú melléklet)

80. $ (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkoľmányzat részére - annak székhelyén -
bizosítja az önkormányzati miiködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miiködéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az ĺjnkormányzati működés feltételei és az ezze|
kapcsolatos végrehajtási feladatok:

a) a he|yi nemzetiségi tinkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat őrábarl, az
önkormányzati feladat e||átásához szĹikséges tźrgyi, technikai eszközokkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|ata, a helyiséghez,továbbá a helyiség infrastruktúrźĄźł,nz kapcsolódó rezsiköltségek és fenntaltasi
költségek viselése;

b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviseloi feladatok ellátásához)
sztikséges tárgyi és személyi feltételek biztositźsa;

c) a testületi ĺilések elokészítése (meghívók, előterjesaések, hivatalos levelezés elokészítése, postźnźsa,
a testtileti ülések jegyzokönyveinek elkészítése, postázísa);

d) a testu|eti döntések és a tisztségviselők dĺjntéseinek előkészítése, a testtileti és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítasi, postáási feladatok ellátása;

e) a nemzetiségi önkormányzat mukĺjdéséve|, gazdźůkodásźna| kapcsolatos nyi|vántarÍási, iratkezelési
feladatok ellátása; és

fl az a)-e) pontokban megllatározott feladatellátráshoz kapcsolódó költségeknek - a testtileti tagok és
tisztségvisel ők tel efonha sznźiata költségei kivételével - a vi selése.

(f) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat haľminc
napon belül biaosítja a rendeltetésszerű helyiséghaszná|atot, valamint a helyiséghaszná|atra, a további
feltételek binositźsttra és a feladatok ellátĺásáľa vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi
önkormányzattal. A megállapodást minden év január 3I. napjáig általános vagy időkozi vá|asztás esetén
az a|aku|ő Ĺilést követo harminc napon belĹil felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és műkodési szabá|yzatźlban rógziti a megállapodás szerinti műkĺjdési
feltételeket, a megállapodás megkotését, módosítłását kĺjvető harminc napon belül.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell
a) a he|yi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésének előkészítésével és

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefiiggő adatszo|gźitatási kötelezettségek teljesítésével,
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fĺzetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtásba
vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműkodési kötelezettségeket, a
felelősök konkľét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványoztsi, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a
felelősĺjk konkľét kij elöl ését,

c) ahe|yi nemzetiségi önkormányzat kÓtelezettségvállalásának a szervezeti és műkĺjdési szabáIyzatban
meghatározottszabá|yait, külĺjnösen az összeferhetetlenségi, nyi|vtntartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdá|kodásźnak eljárási és

dokumentációs részletszabá|yaiva|, valamint az ezeket végzo személyek kijelolésének rendjével, és az
adatszolgá|tatási feladatok teljesítésével kapcsolatos eloírlísokat, feltételeket.

(4) A helyi önkoľmányzat és a helyi nemzetiségi onkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a
jegyző vagy annak - a jegyzóvel azonos képesítési előírasoknak megfelelo - megbízottja a helyi
önkoľmányzat megbizźsából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi tilésein és
j elzi, amennyiben törvényséľtést észle|.

(5) onkormányzatí mrĺködésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatiáson túl, a bizottságok
mrĺködése, a tisztségviseloi és képviselői megbizatás e||źtása, valamint a kote|ező önkormányzati
feladatok e||átástt szolgá|ő rendezvények megtaľtasa is.





) Đ. múLi,b!'L

Együttműkiidésĺ megállapodás (Roma Nemzetiségi onkormányzatra vonatkozĺĺ)

Amely létrejött Budapest Főváros VIII. keľület Jĺízsefváros onkormányzata (a
továbbiakban: onkor mány zat)

ad,őszám: 1 57 3 57 I 5 -2-42
torzsszám: 7357 |5
statisztikai szám: 1 57 357 15-84 1 1 -321 -0|
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- I 0213 9 49 -0 1 000006
képviseli: Dr. Kocsis }iĺ:áté polgármesteľ

vaIamint .'.(a továbbiakban: Nemzetiségi onkormányzat)
adőszám:
torzsszám:
statisztikai szám:
bankszámlaszám:
képviseli:

kĺizött az źůIaĺrtháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺiľvény, az áI|amháztartástő| szőIő
tcirvény végľehajtásáról szőIő 368120II. (XII. 31.) Kormányrendelet, a helyi
önkormányzatokrőI sző|ő 1990. évi LXV. toľvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
20II. évi CLXXIX. tcjrvény vonatkoző szakaszai aIapjźĺn, alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel.

Jelen megállapođásban a Felek meghatározzźtk a Nemzetiségi onkormányzat működéséhez
szükséges alapvető szemé|yi, tárgyi feltételeket, ezek költségeit, a kĺiltségek viselésének,
val am i nt a v é gr ehajtási fe l adatok el látás ának szab źiy ait.

I. A nemzetiségi tinkormányzat muködési, személyi és táľgyi feltételei biztosításának
mrídszereĺ és a mĺĺkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

1. Nemzetiségi onko rmányzatműkiidésének alapv et(ĺ tátrgyi, technikai feltételei

I.I. Az onkormányzat bíztosítja a Nemzetiségi onkormányzat feladatainak e||átźsához
sztikséges tárgyi, technikai eszkĺjzĺjkkel felszeľelt helyiség ingyenes hasznáIatát, a
nemzetiségek jogaiľól szóló törvény 80. $-ának éľtelmében, saját forrásából az éves
költségvetési ľendeletben megh atátozott keretösszegig.

Az onko rm ány zat ź/rtal bizto sitott tár gy i' te chnikai e s zkö zĺj k kül önö s en :

a) irodabútorok leltár szerint,

b) aszta|i szźlmitő gép,

c)nyomtató,

đ)fénymásoló.

Ezen eszközcĺk ingyenes haszná|atát, az ęIhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét,
karbantaľtását továbbá az irodaszeľek renđe|kezésre bocsátását negyedéves igénybejelentés
a|ap1 án az onkorm ány zat v á||a|j a.



|.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi onkormányzat. kötelező önkormányzati ťelađatainak
ellćĺtäsát szo|gáIő rendezvények megtartását a mindenkori ktlltségvetésében elkülönített
forrásb ó1 p áIy áztatás útj án bizto s ítj a.

1.3. A nemzetiségi ĺjnkormányzat műkodéséhez szükséges ingyenes helyiséghaszná|atot. az
onkormányzat a^Budapest VIII. kertilet, Vaidahunyad u. ...'. sz. (hľsz:...;........) alatt
ta|tĺ|hatő ....,.. m, alapterületű terem, a .,... m" a|apterületri öltöző, d ...... m" alapterületrĺ
raktźn, a ....'.. mf a|apterületiĺ mellékhelyiség és a ........ m, alapterületií irodai helyiség
źiađásáva| biztosítja. A vagyonkataszteľi adatbázis szeľint az iĺgat|an forgalmi értéke

.. ... .. .. Ft.

7.4. Az onkormányzat a Polgármestęri Hivatal dísztermét a nemzetiségi önkormányzat
nagyobb szabású ľendezvényeihez _ ameÍrnyiben ez a Polgármesteri Hivatal, illetve az
onkormányzat egyéb feladatait nem akadályozza - ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre
bocsátja, azzal,hogy az erre irányuló kéľelmet|egalább egy héttel akért időpont előtt el kell
j uttatni a P ol gárme steri Hivat a| j e gy zoj éhez.

1.5. Felek megállapodnak, hogy a Nemzetiségi onkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasznźiatla|, helyiség infrastrukttľájáva| kapcsoIatban felmerülő rezsikĺjltségeit és

fenntaľtási kciltsé geit az onkorm źny zat vi sel i.

1.6. A helyiség ľezsiköltségének minősül a villamos energia đíja, atávhő és meleg víz di1a, a
fűtés díja, valamint avíz-és csatornadíj, és kĺizös költség ĺisszege.

A helyiség infrastľukttľájáva| kapcsolatban felmeľiilő rezsiktĺltségnek minősül a
Nemzetiségi Önkormányzat muködéséhez sziikséges eszkozök karbanÍartźlsi díja és az
inteľnet hozzáfér ési lehető sé g kö lt sé geinek bizto s ítás a.

A helyiség fenntartási költségének minőstil kizfuő|ag a szemétszźi|ítźsi díj és a
kéményseprési díj és takarítás költsége.

t .7 . A Nemzeti s é gi onkoľm áĺy zatok po stakĺiltsé gét az onkormányzat vi sęIi.

l.8. A nemzetiségek jogairól szóló t<jrvény rendelkezéseivel összhangbafl az onkoľmányzat
nem viseli a Nemzetiségi onkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhas znźiatźh ő| eredő kö ltsé geit.

2. A Nemzetiségi Onkormányzat működésének alapvető személyi feltételeĺ

2.I. Az Önkormányzat biztositja a Nemzetiségi onkormźnyzat mrĺködéséhez szükséges
alapvető személyi feltételeket oly móđon, hogy a Nemzetiségi onkormányzat mriködéséhez
kapcsolóđó adminisztrativ feladatokat a Nemzetiségi onkormźnyzat által megbízott szemé|y
és a Polgármesteri Hivatal Szervęzési és Ügyviteti Irodája |átja eI a nemzetiségi torvény
rendelkezéseinek me gfelelően.

2.2. A megbízási szerződéssel rendelkezó szeméIy feladatai a kcjvetkezők:

a)a testületi iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üIéseken, az iĺlések
jegyzőkonyvezése,

b) a jegyzőkönyvek nyilvántartása,

c)a jegyzőkonyvek megküldése a jegyző fe|é, 
.)



d)a kormányhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a nemzetiségi
önkormány zatok elnökei felé,

e) a testtileti döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítése,

đ) a testtĺleti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
po stázási feladatok ellátása, valamint

e) a Nemzetiségi onkormányzat mfüĺjdésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok e|látása.

2.3. A 2.2. a)-e) pontokban rogzitett fęladatok e|Iátását végző személy đíjazását a
Nemzetiségi onkorm źny zat viseli.

2.4. A Nemzetiségi onkoľmányzat gazdáIkoďásáva| kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a
Polgáľmesteri Hivatal szakmai|ag illetékes szervezeti egységének munkatársai végzik.

2.5. A Nemzetiségi onkormányzat ülésein - beleértve a zźrt iilést is - a jegyző vagy a
jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja az Önkormányzat
megbizásából és képviseletében részt vesz aNemzetiségi onkoľmányzattestületi ülésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észle|.

II. A Nemzetiségi onkormúnyzat gazďúIkodáslźval kapcsolatosfeladatok elldtdsa

1. A Nemzetiségi Onkoľmányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása

l . 1 A Nemzetiségi onkorm ányzat bevételeiveI és kiadásaival kapcsolatban

a) akoncepciókészítési'tervezési,

b) aszámvite|i-pénzigyi,

c) az ellenőrzési,

d) a ťĺnanszírozźsi,

e) az adatszolgáltatási és

Đ a beszámolási

feladatok ellátásáról a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefváros onkormányzat
Polgármesteľi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) gondoskođik.

I.2. Felek megállapođnak abban, hogy a Nemzetiségi onkoľmányzat gazđálkodásával
kapcsolatos feladatok el|átását az önkormányzat - aHívatal közremtĺkĺjdésével - oly módon
segíti, hogy az 1.1. pontban felsorolt feladatok k<jzül



a) a I.l.u), b), d), e), és f) pontokban foglaltak ellátásában a HivatalPéĺzugyi Ugyosztálya
(a továbbiakban: Pénztigyi Ügyos zttiy),

b) a 1.1. c) pontban foglalt feladat ellźúásában a Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája vesz részt.

1.3. A Hivatal a 1.1. pontban meghatározottak e|Iátása érđekében különtjsen az a|ábbi
feladatokat Iáť1a e|:

a) közremrĺködik a Nemzetiségi onkormányzat költségvetési koncepciójának, a
költségvetéséről sző|ő, valamint az aŁlhoz kapcsolódó egyéb határozatok megalkotásának
előkészítésében,

b) közreműköđik a Nemzetiségi onkormźĺnyzat elemi kĺlltségvetésének elkészítésében,

c) ellátja a Nemzetiségi onkormźnyzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szeľint a költségvetés Magyar Allamkincstźĺrhoz tĺjrténő benýjtásával kapcsolatos
feladatokat,

đ) elkészíti a Nemzetiségi onkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló szźtmszaki
b e számo ló t (zźr számadás),

e) előkészíti, feldolgozza a Nemzetiségi onkormárlyzat költségvetésének végľehajtásával
kapcsolatosan időközi pénzforgalmi (infoľmációs) jelentéseket, negyedéves méľleg
jelentéseket, elkészíti a féléves, éves beszámolót feldolgozza és eljuttatja azokat a Magyar
Allamkincstáľhoz,

f) közremtĺködik a Nemzetiségi onkormányzat átmeneti gazdá|kodásárő| sző|ő hattlrozat
terv ezetének elké szítéséb en,

g) gondoskodik a Nemzetiségi onkormányzat költségvetésének végtehajtásával összefüggő
p énzugyi, számviteli, gazďźůko dási feladatok ellátásáró 1,

g) fedezetellenőrzéssel egyidejűleg nyilvántartásba veszi a Nemzetiségi onkormźnyzat
á|ta| v źila|t kĺjtelezetts égvál l al ásokat,

h) je|zi a Nemzetiségi onkoľmányzat fę|é az e|őirányzatok, a kĺjtelezettségvállalások és a
tényleges kifizetési igény kozötti tisszhang híźnyát,

Đ teljes kĺjrűen végzí a Nemzetiségi onkormányzat kifizetési bizonylatainak
érvényesít ését, p énzigyi ellenj e gy zését,

j) végzi a szá||ítői sztlm|ák és utalványok rĺigzítését és likvidźiását,

k) végzí a vevő száml,áhkal kapcsolatos kintlévőségek nyilvántartását,keze|ését,
értékelését,

l) vezeti a Nemzetiségi onkormźnyzatta| kapcsolatos Ár.a. analitíkus nyiLvántartást' szĺikség
esetén egyeztetí a főkönyvi kclnyveléssel, elvégzi az AFA- és egyéb adóbevallások
el készítését, szfü sé g e setén onr ev íziőt készit,

m) szükség esetén intézĺ az elektronikus adóbevallási ľendszeľen keresztül az adőbevallások
(adatszo l gáltatások) tovább ítás źú és az ezzel kapcs o l ato s fe l adatokat,

n) e|tátja a Nemzetiségi onkormźnyzattárgyi eszkozeinek analitikus nyilvántartásával
összefüggő teendőket,

o) ellenőrzi a Nemzetiségi onkormányzatok gazdáIkodását, illetően e|végzi a kontfuozást a

4



ki fi zeté s ek et me gelózó en,

p) e|Iátja a Nemzetiségi onkormányzatokbevételeivel kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

q) végzi a Nemzetiségi onkormányzat napi bankanyagának fe|đo|gozźtsát (bizonylatokkal
történő felszerelés, ki nem kontírozott bizonylatok kontirozása, ellenőľzés, gépi
fe1dolgozás),

r) ellátja a Nemzetiségi onkormtnyzat fők<lnyvi könyvelésével kapcsolatos feladatokat'
napi banki anyag gépi könyvelését, pénztár, banknaplók kiíratását, főkcinyvi kivonat
kiir atás tft , ko lts é gfe l o s ztá s e lv é g zé s ét ĺe gye d éve nte,

s) közreműködík az á||amháztartás igényeinek megfelelő, a Nemzetiségi onkormtnyzat
előirányzatairól és azokfeIhasznźtlásátől informácíőszo|gá|tatásban, valamint

Đ v ezeti a Nemzetisé gi onkorm ány zat e|őír ányzat-nyilvántaľtását,

u) el|étja a Nemzetiségi onkorményzatok házipénztźri felađatait a Pénz-és értékkezelési
szab á|y zatb an fo gIalt ak a|apj áĺ'

2. A Nemzetiségi Onkoľmányzat kiiltségvetésének előkészítése, megalkotása,
elfogadása, valamint a kiiltségvetési előirányzatok módosításának és a ktiltségvetéssel
tĺsszeftiggő adatszol gáIrtatási kiitelezettségek telj esítésének ľendj e

2.t. A Nemzetiségi onkormányzat - az á.i,lamháztartásrő| szóló rendelkezések e|őírásaira
figyelemmel - a Pénzngyi |Jgyosztźiy közremrĺk<jđésével legkésőbb a folyó év november
20-ig elkészíti a kĺjvetkezó évrę vonatkozó költségvetési koncepciő-tewezetét, melyet a
Nemzetiségi onkormányzat elnöke tegkésőbb a folyó év novembeľ 30-ig (önkoľmányzati
vá|asztás évében külön meghatáľozott hatźĺridőre) nyújt be a képviselő-testü|et részéte,
mel ynek elfo gadás á r ő| az hattlr ozattal dont.

2.2, A Nemzetiségi onkormányzat - az źilamháztartásrőI szóló rendelkezések e|őírásaíra
figyelemme| - a Pénzugyi Ügyosztály közręmtĺködésével legkésőbb a költségvetési (tárgy)
év január 30-ig elkészíti költségvetését, melyet a Nemzetiségi Oĺlkormányzat elnĺike
legkésőbb a központi (állami) költségvetési törvény kihirdetését követő 45. napig nyújt be a
képviselő-testület r észérę.

A Nemzetiségi onkormányzat a k<iltségvetését önállóan, költségvetésihatározatban á||apítja
meg. A Nemzetiségi onkoľmányzat költségvetési határozatának az irányad,ő jogszabályban
meghatározott szerkezet, tarta|om szerint kell taľtalmaznia az e|őfutnyzatokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat kĺiltségvetési hattnozatźń. ęlemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kođás szabá|yait az elnök - annak elfogadását követő háľom munkanapon belül _
ír ásban megkiildi a P énz:úgyi TJ gy o sztálynak.

2.3. A Nemzetiségi onkormányzat elnoke a Nemzetiségi onkormányzat k<iltségvetési
e|óirźtnyzatainak váItoztatására irányuló előterjesztést a Pénzugyi lJgyosztá|y
kĺjzremrĺködésével készíti eIő. Az e|őirányzatok módosításáról a Nemzetiségi onkormányzat
képviselő-testtilete - kĺiltségvetési határozatźń mődosító - határozattal dĺjnt. E hatfuozat egy
pé|dányát' valamint az e|őfuźtnyzat-mőđosítás részletezését (az e\őirányzat-nyilvántartáson
ttjrténő źńvezetés céljábót) a Nemzetiségi onkotmányzat elnöke a đöntést követő 3 napon
beliil juttatj a e| a Pénzügyi LJgyosztá|yhoz.

2.4. ANemzetiségi onkormányzat elnöke a Nemzetiségi onkormányzat gazdáIkođásának

a) féléves helyzet&ol legkésőbb szeptember 15-ig,



b) háromnegyedéves helyzetéról a kĺjvetkező évi költségvetési koncepció elfogadásáva]
egyidejű1eg,

c) éves alakulásáró| azárszámadás keľetében, legkésőbb a beszámo|źlsi év végét kĺjvető 120
napon belül írásb an tźĄékoztatja a Nemzetiségi Önkorm ányzat képviselő-testületét.

A Nemzetiségi onkormányzat képviselő-testülete a féI- és háromnegyedéves beszámolóról,
tájékoztatfuőIhatározattaI, az éves beszámolóról zátszámadásihattnozattal dönt.

Az a)-c) pontokban foglalt tájékoztatőkhoz kapcsolódó elemi beszámolók osszęállítźsában a
P énzĺi gyi IJ gy o sztáIy S zámviteli cs opoľtj a műktjdik közre.

Az a)-c) pontokkal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítéséhez a
Pénztigyi Ügyosztály Pénzngyi és költségvetési csoportja nýjt segítséget.

3. A Nemzetiségi onkoľmányzat kiiltségvetése végľehajtásával kapcsolatos és

beszámolási ktitelezettség előkészítésével iisszefüggő feladatok teljesítésének rendje

3.1. A Nemzetiségi onkormányzat oná||óan dönt saját költségvetése fe|haszná|ásáról.
Pénztigyi gazđá|kođása végrehajtása során a Polgármesteri Hivatal Pénztigyi TJ,gyosztáIyáĺ
keresztül az esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi onkormźnyzat forrásai teľhéľe készpéĺz,
valamint átutalás formájában teljesíti a kĺiltségvetésében meghatározott e|őirányzatok, illetve
a N emzeti s é g i o nko rm ány zati hatźr o zatok al apj án.

3.2. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya|átja el a Nemzetiségi onkoľmányzatok
elnokeinek kĺjzreműködésével a Nemzetiségi onkormányzat önálló fizetési számla
nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak ttirzskönyvi nyilvántartźsban szükséges
módosításával, az ađőszźlm igénylésével kapcsolatos teendőket. A Nemzetiségi
onkormányzat tekintetében az adősztlm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban
szükséges módosítások źńvezettetésę megtĺiľtént. A Nemzetiségi onkoľmányzat ĺinátló
fizetési szám|ája:

3.3. A Nemzetiségi onkoľmźnyzat az áIlamhtutartási információs rendszerhez a Magyar
Áilamki ncstáron keľe sztül az a|ábbiak szeľint kapc so l ó dik :

a) Információszolgáltatással az ę|emi kciltségvetésről. A Nemzetiségi onkormányzat éves
költségvetéséľől annak elfogadását követően a Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi és
költségvetési csoport ktizremrikodésével - külön meghatározotthatźlridőľe - szolgáItat ađatot
az źůIamháńartás info rm ác i ó s rends zeľ e számát a,

b) időközi költségvetési jelentéssel. A Nemzetiségi onkormányzat a költségvetése
végrehajtása során lebonyolított pénzforga|máva| ĺisszefüggésben a Pénziigyi Ügyosztály
Számviteli csoport közremiĺködésével - kültjn meghatározott határidőre - tesz eleget az
źilatlháztartási információs rendszere felé iľányuló adatszolgźlltatási kötelezettségének,

c) időkcizi mérlegielentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel. A Nemzetiségi onkormányzat a
költségvetése végľehajtásáva| összeftiggésben a mérlegjelentéseket aPénzugyi Ügyosztáty
Számviteli csoport kĺjzremiĺködésével - kĺilön meghatározott határidőre - á||ítja össze, s

biztositja adatait az á||amhántartási információs rendszeľ számáta, valamint

d) féléves és éves elemi beszámoló készítésí kötelezettséggel. A Nemzetiségi onkotmányzat
költségvetésének féléves- és éves végrehajtásával, gazdá|kođásával összefuggésben a
PénzigyilJgyosztá|y Számviteli csoport közreműködésével - ktil<jn meghatározotthatátidorc
- tesz eleget az tilamháztartási információs renđszere felé irányuló adatszolgáltatási
kötelezettsésének.



3.4. A Nemzetiségi onkormányzat személyi jellegű kif,rzetései kízárőIag átutalással
kerülhetnek teljesítésre. A Nemzetiségi onkormźnyzat egyéb - nem személyi jellegű -
kifizetései tekintetében gazđasági eseményenként 50.000,- Ft feletti kötelezettségvállalás
esetén a kiťrzetés átutalással keľiil teljesítésre.

Különösen indokolt esetben lehetőség van 50.000,- Ft feletti készpénzben torténő kifizetésre
is. Ebben az esetben a Nemzetiségi onkormányzat váI|a|ja, hogy a készpénzben tĺjrténő
kifizetés teljesítése előtt íľásban kezdeményezi a kifizetés teljesítésének jóváhagyását a
Hivatal Jegyzőjéné|.

3.6. A Nemzetiségi onkormányzatkötelezettségváI|a|ásaival kapcsolatos hatáskörĺlk:

a) A Nemzetiségi onkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettségválla|źtsra a
Nemzetiségi onkoľmányzat elnöke vagy az á|tala íľásban fe|hata|mazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő j ogosult,

b) a Nemzetiségi onkormányzat kiadźsi e|őirźnyzatai teľhére tĺjrténő kötelezettségvá|Ia|ás
esetén annak pénzigyi e||enjegyzésére a Hivatal Pénzugyi ĺJgyosztáIyźnak vezetője vagy a
jegyző á|ta| a pénzngyi ellenjegyzésre írásban feljogosított, a Polgármesteri Hivatal
źlJlomány áb a tarto ző kö zti s ztvi s e l ő j o g o sult,

c) a Nemzetiségi onkormányzatkiadźlsi előiľányzatai terhére t<jľtént kötelezettségvállalások
teljesítés igazo|ására a Nemzętiségi onkormáĺyzat elnöke á|ta| írásban meghata|mazott
személy jogosult,

d) a Nemzetiségi onkormányzatkiadźlsi előirányzataiterhére történt kötelezettségvállalások
érvényesítésére a jegyző źůta| az érvényesítésľe írásban feljogosított, a Hivatal á||ományába
tartoző kĺjztisztviselő j o go sult, továbbá

e) a Nemzetiségi onkormányzatkiadétsi előiľányzatai terhéľe töľtént kötelezettségvállalások
uta|ványozására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az á|tala írásban fe|hata|mazott
Nemzetiségi onkorm ányzati képviselő j ogosult.

3.7. A Nemzetiségi onkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozoÍt dclntése a|apján -
gazđáIkodásźwa| és pénze||átźsáva| kapcsolatos minden pénzforgalmźlt a Nemzetiségi
onkormányzat forrásai terhéľe a Nemzetiségi onkormźnyzat fizetési szám|ájánbonyolítja.

3.8. Az Önkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - az á||ami tźtmogatás kivételével -
az onkormźnyzat és a Nemzetiségi onkormányzat kozotti szerződésben foglaltak szerint
tcjrténik. A támogatás elsődlegesen a Nemzetiségi onkotmányzat mtĺködési kciltségeinek
feđezetét biztosítja. Amennyiben a Nemzetiségi onkormányzat az onkormányzat źita| - az
áIlami támogatáson felül - folyósított támogatást külső szerveknek (pl,: táľsadalmi
szervezetek, a|apítvźnvok, természętes személyek részéte, stb.) nyújtott pénzeszkoz átadźs
cé|jára haszná|ja fel, a Nemzetiségi onkormányzat köteles a kijzpénzekbő| nffitott
támogatások átláthatőságárő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valamint a hatályos
onkormányzati kĺlltségvetési rendelet szeľint eljárni. A Nemzetiségi Önkormányzat a
támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásźltő| a Pénztigyi lJgyosztá|yt
írásb an kötel e s ttĄ ékoztatní.

3.9. A Nemzetiségi onkormányzati váIasztások évében a Nemzetiségi onkormányzatok
rendelkezéséľe álló tĺnkormányzati forrásból biztosított előiľányzatok fe|haszná|ására, az
e|őirányzatok terhéľe kötelezettségek váIlalására naptźlri éven belül a Nemzetiségi
onkormányzatí vźiasztások időpontjához ígazítottaĺl, idoarźlnyos ütemezés szeńnt kertilhet
sor.

3.10. A Hivatal a Nemzetiségi onkotmányzat vagyoni, számviteli nyilváŃartásait



elkiĺlönítetten vezeti, az ađatszo|gáItatás soľán közolt adatok valódiságáétt, a számviteli
szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezoségéért a Hivatal Pénzügyi
ugyosztáIyźnakvezetóje és a Nemzetiségi onkormányzat elnöke együttesen felel.

3.11. A Hivatal által jelen megállapodásban foglalt feladatok jogszertĺ ellátása érdekében a
Nemzetiségi onkormányzat a Hivata|ra, valamint az Önkormányzatra és a Hivatalra
együttesen iľányadó, a gazďźikodással összefüggő szabáIyokat' szabźiyzatokatmagfuanézve
kötelezőnek ismeri el.

I I I. Vegyes rendelkezések

1.1. A Nemzetiségi onkormányzat költségvetési beszámo|őjához a Pénzugyi Ügyosztály
sziikség esetén információt szolgá|tat a Nemzetiségi onkorm ányzat részére.

I.2. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabályi előírások figyelembevételével járnak
el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

1.3. Felek megállapodnak továbbá' hogy az egyuttmrĺködési megállapodást évente január
31-íg felülvizsgálják, és szĺikség esetén azt módosítják.

1.4. Jelen megállapodás hatáľozatlan szól. A megállapodást minden év januát 3I. napjáig,
általános vagy időkozi váIasztás esetén az aIakllő ülést követő haľminc napon belül felül
kell vizsgálni.

Jelen megállapodást - amely 8 oldalon 4 eredeti példányban magyar nyelven készült - Felek
eloIvasás és értęImezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jővźhagyőLag a|áírták.

Budapest,2012

Budapest Főváros VIII. kenilet
Józsefu ĺárosi onkoľm źny zat
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Dr. Kocsis Máté
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Egyiittműkiidési megállapodás

Amely létrejött Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefváľos Onkormányzata (a
továbbiakban: onkorm źny zat)

adoszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
torzsszźlm: 7357|5
statisztikai szám: I 57 357 15-84 1 I -32I -01.
bankszám|aszám: 1 4 1 003 09- 10213949-0 1 000006
képviseli: Dr' Kocsis Máté polgármester

valamint . . . (a továbbiakban: Nemzetiségi onkorm ányzat)
adőszám..
torzsszám:
statisztikai szám:
bankszámlaszám..
képviseli:

között az źilamháztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. töľvény, az áL|amháztartásrőI sző|ő
törvény végrehajtásáról szóló 3681201I. (XII. 3 1.) Kormányrendelet, a helyi
önkormányzatokrő| szóló |990. évi LXV. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. tĺiľvény vonatkozó szakaszai a|apján, alulíľott napon és helyen, az a|ábbi
feltételekkel.

Jelen megállapodásban a Felek meghatározzák a Nemzetiségi Önkormtnyzat műkĺidéséhez
szükséges alapvető szemé|yi, tárgyi feltételeket, ezek költségeit, a költségek viselésének,
val amint a vé grehaj tás i fe l adato k e l látás ának szab á|y ait.

I. A nemzetiségi iinkormányzat míikiidési, személyi és táľgyi feltételei biztosításának
módszerei és a műkiidéssel kapcsolatos végrehajtásĺ feladatok ellátása

1. Nemzetiségi onko rmányzat műktidésének alapv ető tárgyi, technikaĺ feltételei

|.|. Az onkormányzat biztosítja a Nemzetiségi onkoľmányzat feladatainak e|Iátásához
sztikséges tárgyi, technikai eszközcikkel felszerelt helyiség ingyenes hasznźiatźú, a
nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. $-ának értelmében, saját forrásából az éves
koltségvetési rendeletben megh atározott keľetosszegig.

Az tnkorm tny zat á|ta| bizto sított tárgyi, technikai eszközök kĺilönösen :

a) irodabútorok leltáľ szerint,

b)aszta|i számítőgép,

c)nyomtató,

d)fénymásoló.

Ezen eszközök ingyenes haszná|atát, az e|haszná|őđott, leselejtezett eszközök cseréjét,
karbantartźsát továbbá az irodaszerek rendelkezésre bocsátását negyedéves igénybejelentés
alapj án az onkorm źny zat v áIIa|j a.



|.2. Az onkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat kötelező cĺnkoľmányzatí fe|adatainak
ellátását szo|gt.Jő rendezvények megtartását a mindenkori költségvetésében elkülönített
forrásból páIy áztatás útj án bizto sítj a.

1.3. A nemzetiségi onkormányzaÍ" múkĺjdéséhez szfüséges ingyenes helyiséghasznáIatot az
onkormányzataBudapestVIII.kerü1et,Vajđahunyadu......sz.(hrsz:
található ....... m2 a\apierületű terem) a..... mf aIapterületű oltoző, a ...... m2 a|apterületiĺ
raktár, a ....... m2 alapterületű mellékhelyiség és a .....'.. m, alapteľületiĺ irodai helyiség
tńađásával biztosítja. A vagyonkataszteri adatbázis szerint az iĺgat|an forgalmi értéke

..... .... Ft.

1.4. Az onkormányzat a Polgármesteri Hivata| dísztermét a nemzetiségi önkormányzat
nagyobb szabású rendezvényeíhez _ ameÍrnyiben ez a Polgármesteri Hivatal, i||ętve az
onkormányzat egyéb feladatait nem akadáIyozza - ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésľe
bocsátja, azza|,hogy az eľre irányuló kérelmet legalább egy héttel a kéľt időpont előtt el kell
j uttatni a P o l gárme steľi Hivat al j e gy zőj éhez.

1.5. Felek megállapođnak, hogy a Nemzetiségi onkormányzatĺak aZ ingyenes
helyiséghasznźiatta|, helyiség infľastrukttnájáva| kapcsołatban felmerülő rezsiköltségeit és
fenntaľtási kö lts é geit az onkoľm ány zat vi sel i.

1.6. A helyiség ľezsiköltségének minősül a villamos eneľgia đíja, atávhő és meleg víz díja, a
fútéS díja, valamint avíz.és csatornadíj, és kĺizös költség összege.

A helyiség infrastruktinájáva| kapcsolatban felmeľülő rezsiköltségnek minősül a
Nemzetiségi onkormányzat működéséhez sztikséges eszkĺiztjk karbantartási díja és az
internet hozzáf ér ési l ehető sé g kö lts é geinek bizto sítása.

A helyiség fenntartási költségének minősÍil kizźrőIag a szęmétszźi|ítási díj és a
kéményseprési díj és Íakaritás költsége.

I .7 . A Nemzeti s é gi onkoľm ány zat p o stakĺi ltsé gét az o nkormán y zat v íseli.

I.7 . A nemzetiségek jogairól szóló tĺjľvény rendelkezéseivel összhangb an az onkoľmányzat
nem viseli a Nemzetiségi onkormányzat testiileti tagjainak és tisztségviselőinek
tel efonhas zná|atźtb ő| eredő kö ltsé ge it.

2. A Nemzetiségi Onkoľmányzat műkłidésének alapvető személyi feltételei

2.1. Az onkormányzat biztositja a Nemzetiségi onkormányzat működéséhez szükséges
a|apvetó személyi feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi onkormtnyzat műkĺjdéséhez
kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatallal megbizásí szerződéssel
rendelkező személy illetve a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyviteli Iľodája |átja e| a
nemzetiségi tĺiľvény rendelkezéseinek megfelelően.

2.2. Amegbizási szerződéssel rendelkezo szemé|y feladatai a következők:

a)a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ülések
jegyzőkönyvezése,

b) a j e gy zok ö nyv ek ny i|v tntartts a,

c)a jegyzőkönyvek megküldése a jegyző fe|é, 
..|



d)a koľmányhivatal töľvényességi észtevételeinek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormány zatok elnökei felé,

e) a testületi dĺjntések ós tisztségviselők dcintéseinek előkészítése,

d) a testtileti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
po stázási feladatok e||átźsa, valamint

e) a Nemzetiségi onkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.

2.3. A 2.2 a)-e) pontokban rogzített feladatok ę||átását végző személy díjaztsát a Hivata|
viseli.

2.3. A Nemzetiségi onkormányzat gazdźikođásáva| kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a
Polgáľmesteri Hivatal szakmailag illetékes szetvezeti egységének munkatársaívégzík.

2.4. A Nemzetiségi onkormányzat ülésein - beleértve a zárt ülést is - a jegyző vagy a
jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja az onkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és
je|zi, amennyiben torvénysértést észle|.

II. A NemzetÍségi onkoľmdnyzat gazdálkodlźsdval kapcsolatosfeladatok ellútdsa

1. A Nemzetĺségi onkormányzat gazd'állkodásával kapcsolatos feladatok ellátása

1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban

a) akoncepciókészítési,tervezési,

b) a számviteli-pénzügyi,

c) azellenorzésí,

d) aťlnanszirozási,

e) az adatszolgáltatási és

Đ a beszámolási

feladatok eIIátásfuőI a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzat
Polgáľmesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.

l.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi onkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok el|átásat az önkormányzat - aHivatal közreműködésével - oly módon
segíti, hogy az 1.1. pontban felsoľolt feladatok köztil



a) aI.1.u), b), d), e), és Í) pontokbanfoglaltak e|Iátásában aHivatal Pénztigyi Ugyosztźiya
(a továbbiakban : P énzngy i |J gy osztźiy),

b) a 1.1. c) pontban foglalt feladat el|átásában a Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája veszrészt.

1.3. A Hivatal a I.l. pontban meghatározoÍtak ellátása érdekében különösen az a|ábbi
feladatokat látja el:

a) közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciój ának, a
koltségvetéséről sző|ő, valamint az allhoz kapcsolódó egyéb határozatok megalkotásának
előkészítésében,

b) közremtĺködik a Nemzetiségi onkoľmáĺyzat elemi költségvetésének elkészítésében,

c) etlátja a Nemzetiségi onkonnányzat költségvetését megalkotó határozatbaĺ foglaltak
szerint a kĺiltségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos
fęladatokat'

d) elkészíti a Nemzetiségi onkormányzat költségvetésének végtehajtźtsáról szóló szźlmszaki
b e számo 1ó t (zźr számadás),

e) előkészíti, feldolgozza a Nemzetiségi onkormányzat k<lltségvetésének végrehajtásával
kapcsolatosan időközi pénzfoľgalmi (információs) jelentéseket, negyedéves méľleg
jelentéseket, elkészíti a féléves, éves beszámolót feldolgozza és eljuttatja azokat a Magyar
Allamkincstárhoz,

f) közremrĺködik a Nemzetiségi onkormányzat átmeneti gazdáIkodásáľól szóló határozat
tęrv ezetének elkészítéséb en,

g) gondoskođik a Nemzetiségi onkormányzat költségvetésének végrehajtásával ĺisszefüggő
p énzigy i, s zámvite l i, gazdáIko dás i fel ad atok el 1 átás áľ ó 1,

g) fedezetellenőrzéssel egyidejrĺIeg nyilvántafiásba veszi a Nemzetiségi onkoľmáĺyzat
tita| v á||a|t kötel ezetts é gvál l alásokat,

h) jelzi a Nemzetiségi onkormányzat fe|é az e|őirźnyzatok, a k<itelezettségvtlllalások és a
tényleges kiflzetési igény ktizötti összhang hiánytń,

i) teljes körűen végzi a Nemzetiségi Önkormányzat kifizetési bizony|atainak
érvénye sít ését, p énzúgyi ellenj e gy zését,

j) végzi a száů|ítői szám|źtk és utalványok rögzítését és łikvidźiását,

k) v égzí a vevő szám|élld<al kapcsolatos kintlévő sé gek nyíIv áĺtartását, kezelését,
értékelését,

l) vezeti a Nemzetiségi onkormányzatta!, kapcsolatos Ápa. analitikus nyilvántartást, szükség
esetén egyezteti a főkönyvi könyveléssel, eIvégzi az AFA- és egyéb adóbevallások
elkészítését, szükség esetén önľevíziót készit,

m) sztikség esetén intézi az elektľonikus adóbevallási rendszeren keresztül az adőbevallások
(ađatszo| gáltat á s o k) to váb b ítás át é s az ezze| kap cs o 1 ato s fe 1 adatokat,

n) ellátja a Nemzetiségi onkormtnyzattátgyi eszközeinek analitikus nyilvántartásźwa|
összefliggő teendőket,

o) ellenőrzi a Nemzetiségi onkoľmányzatok gazđáIkodását,1||etóen e|végzi akontírozást a
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kifi zetéseket megelőzően,

p) e|l,átja a Nemzetiségi onkormáĺyzatokbevételeivel kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

q) végzi a Nemzetiségi onkormźnyzat napi bankanyagának fe|dolgozását (bizonylatokkal
tĺjrténő felszerelés, ki nem kontírozott bizonylatok kontírozása, ellenőrzés, gépi
fe1dolgozás),

r) e||átja a Nemzetiségi onkormányzat főkönyvi könyvelésével kapcsolatos feladatokat,
napi bankí anyag gépi könyvelését, pénztát, banknaplók kiíratását, főkönyvi kivonat
kiíratását, költségfelosztás elvégzését negyedévente,

s) közľemtĺködik az á|Lamháztartás igényeinek megfe|ę|o, a Nemzetiségi onkormányzat
elóírányzatairól és azokfe|haszná|ásźtől informáciőszolgá|tatásban, valamint

Đ u ezeti a N emz eti s é gi o nko rm źny zat előir ény zat-ny ilv ántartás át,

u) e|Iátja a Nemzetiségi onkormányzatok házípénztári fe|ađatait a Pénz-és értékkezelési
szab á|y zatban fo glalt ak al'apj źtn.

2. A Nemzetiségĺ Onkoľmányzat kiĺltségvetésének előkészítése, megalkotása,
elfogadásao valamint a ktiltségvetésĺ előĺrányzatok módosításának és a kiiltségvetéssel
ö sszefü ggő adatszol gáltatási kötelezetts é gek telj esítés ének ľendj e

2.1. A Nemzetiségi onkormányzat - az államhánartźstől szóló rendelkezések előírásaira
figyelemmel - a Pénzť;gyi ÜgyosztáIy kcjzľeműkĺjdésévęl legkésőbb a folyó év november
20-íg elkészíti a kĺjvetkező évľe vonatkozó költségvetési koncepciő^tervezetét, melyet a
Nemzetiségi Önkormányzat elncjke legkésőbb a folyó év november 30-ig (önkormányzati
vá|asztás évében kiilön meghatározoÍí hatźridőre) nyújt be a képviselő-testület részére,
melynek el fo gadásáľ őI az hatát ozattal đont.

2.2. A Nemzetiségi onkoľmányzat - az áIlamhźztartástő| sző|ő rendelkezések előírásaiľa
figyelemmel - a Pénztigyi Ügyosztály kĺjzreműködésével legkésőbb a költségvetési (tárgy)
év januáľ 30-ig elkészíti költségvetését, melyet a Nemzetiségi onkoľmányzat elnĺike
legkésőbb a kĺizponti (állami) költségvetési törvény kihirdetését kĺjvető 45. napig nyújt be a
képviselő -testület részéte.

A Nemzetiségi onkormányzat a k<iltségvetését önállóan, kciltségvetésihatározatban á||apítja
meg. A Nemzetiségi onkormányzat kĺiltségvetési határozatának az irányađő jogszabźtlyban
meghatározott szerkezet, tarta|om szeľint kell taľtalmaznia az előírányzatokat.

A Nemzetiségi onkormányzat ktiltségvetési hatátozatźń. elemi költségvetését, átmeneti
gazđźůkodás szabá|yait az elnök - annak elfogadását k<jvető három munkanapon belül _
írásban megktildi a P énzügyi IJ gy osztálynak.

2.3. A Nemzętiségi onkormányzat elnöke a Nemzetiségi onkormányzat költségvetési
előirźnyzatainak vá|toztatźsźtta iľányuló előterjesztést a Pénzügyi Ügyosztály
kĺizreműködésével készítí elo. Az e|oirányzatok módosításźtő| a Nemzetiségi onkormźnyzat
képviselő-testĹilete - kĺiltségvetési határozatti mődosító - hatélrozattal dcint. E határozat egy
péIdányźú, valamint az e|őirźnyzat-mőđosítás részletezését (az e|óirtnyzat-nyĺIvántaľtáson
történő átvezetés céljából) a Nemzetiségi onkotmányzat elnöke a dĺjntést kcivető 3 napon
belüt juttatj a e| aPénzügyi |Jgyosztźiyhoz.

2. 4 . A Nemzeti s é gi onkorm ány zat e lnĺjke a Nemzeti s é gi onkorm źny zat gazdáIko dás ának

a) féléves helyzetéről legkésőbb szeptember 15-ig,



b) háromnegyedéves helyzetéről a következo évi költségvetési koncepció elfogadásával
egyidejű1eg,

c) éves alakulásáró| a zátszámadás keľetében, legkésőbb a beszámoltlsi év végét követő 120
napon beltil írásbaĺtájékoztatja aNemzetiségi onkormáĺyzat képviselő-testületét.

A Nemzetiségi onkormáĺyzat képviselő-testtĺlete a fé|- és háromnegyedéves beszámolóról,
tti1ékoztatőró|határozatta|, az éves beszámolóról zárszźlmađásihatározattal dĺjnt.

Az a)-c) pontokban foglalt tájékoztatőkhoz kapcsolódó elemi beszámolók összeállításában a
Pénzügyi Ügyosztály Számviteli csopoľtj a miiköđik ktizre.

Az a)-c) pontokkal kapcsolatos képviselő-tęstületi előterjesztések előkészítéséhez a
Pénziigyi Ügyosztály Pénzngyí és költségvetési csoportja nyújt segítséget.

3. A Nemzetiségi onkormányzat költségvetése végrehajtásával kapcsolatos és
beszámoIási kiitelezettség előkészítésével iisszefüggő feladatok teljesítésének rendje

3.1. A Nemzetiségi onkormányzat oná|Ióan dcjnt saját kciltségvetése fęlhaszntiźtsáról.
Pénzügyi gazdáIkodása végľehajtása soľán a Polgármesteri Hivatal Pénztĺgyi IJgyosztá|yán
keresztül az esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi onkormányzat forcźsai terhére készpéĺz,
valamint átutalás foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatározott e|óhányzatok, illetve
a Nęmzeti s é g i o nko rm ány zati hatát o zatok al apj án.

3.f . A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztálya|átja el a Nemzetiségi onkormányzatok
ęlnökeinek kĺjzľemrĺködésével a Nemzetiségi onkoľmányzat önálló fizetési szźtmla
nyitásáva|, törzskönyvi nyilvántartási adatainak tcirzskönyvi nyilvántartásban sztikséges
móđosításával, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A Nemzetiségi
onkormányzat tekintetében az ad,őszám igénylése, valamint a torzskönyvi nyilvántartásban
szükséges módosítások átvezettetése megtörtént. A Nemzetiségi onkormányzat önálló
ťlzetésí számlźĄa:

3..3. A Nemzetiségi onkoľmányzat az źilamháztartási információs rendszerhez a Magyat
Al lamkincstáľo n kere szttil az alábbiak szerint kapc s o ló dik :

a) Infoľmációszolgáltatással az e|ęmi költségvetésről. A Nemzetiségi onkormányzat éves
k<iltségvetéséről annak elfogadását kcjvetően a Pénzugyi Ügyosztály Pénzügyi és
költségvetési csopoľt kcizreműködésével - külön meghatáľozotthattrídőľe - szolgáItat adatot
azáIlamhźlztartásinformációsľendszereszámźlra,

b) időkĺizi kĺiltségvetési jelentéssel. A Nemzetiségi oĺlkormányzat a költségvetése
végrehajtása soľán lebonyolított pénzforgalmával összefüggésbęn a Pénzügyi IJgyosztáIy
Számviteli csopoľt közreműkĺiđésével - külcin meghatározott határidőre - tesz e|eget az
áIlamháztaľtási információs rendszere fe|é iľányuló adatszo|gáltatási kötelezettségének,

c) időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel. A Nemzetiségi onkormányzat a
kĺiltségvetése végrehajtásáva| összefüggésben a mérlegjelentéseket a Pénzngyi ÜgyosztáIy
Számviteli csopoľt közľeműkĺjdésével - ktilön meghatározott határidőľe - á|Iítja össze, s

bíztosítjaadataítazá||amháztartási infoľmációs rendszer számáta, valamint

d) féléves és éves elemi beszámoló készítési kötelezettséggel. A Nemzetiségi onkormányzat
költségvetésének féléves- és éves végrehajtásával, gazdá|kodásáva| összefiiggésben a
Pénztigyi IJgyosztá|y Számviteli csoport közremriködésével - külön meghatározotthatáriđőre
- tesz eleget az áI|amhźztartási információs rendszere felé irányuló adatszo|gáltatási
kötelezettsésének.



3.4. A Nemzetiségi Oĺlkotmáĺyzat személyi jellegű kifizetései kiztrő|ag átutalással
kęrtĺlhetnek teljesítésre. A Nemzetiségi onkormányzat egyéb - nem személyi jellegű -
kifizetései tekintetében gazdasttgi eseményenként 50.000,- Ft feletti kĺjtelezettségvá|Ia|ás
esetén a kifizetés átutalással kerül teljesítésre.

Különösen indokolt esetben lehetőség van 50.000,- Ft feletti készpénzben történő kifizetésre
is. Ebben az esetben a Nemzetiségi onkotmányzat vźi'lalja, hogy a készpénzben tĺjľténő
kifizetés teljesítése előtt íľásban kezdeméĺyezí a kifizetés teljesítésének jóváhagyźsźú a
Hivatal JegyzőjénéI.

3.6. ANemzetiségi onkoľmányzat kötelezettségváIla|ásaival kapcsolatos hatáskörök:

a) A Nemzetiségi onkormányzat kiađásí előirányzatai teľhéľe kötelezettségvá||alásra a
Nemzetiségi onkormányzat elnĺjke vagy az źita|a írásban fe|hata|mazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő j ogosult,

b) a Nemzetiségi onkormányzat kiadási e\őirányzatai terhérę történő kötelezettségvá||a|ás
esetén annak pénzigyí ellenjegyzésére a Hivatal Pénzügyi Ügyosztályánakvezetője vagy a
jegyző á|ta| a pénzigyi ellenjegyzéste írásban feljogosított, a Polgármesteri Hivatal
áI| omány źh a tarto ző kĺi zti s ztv i s el ő j o go sult,

c) a Nemzetiségi onkormányzat kiađási előirányzataí tęrhére töľtént kötelezettségvállalások
teljesítés igazolására a Nemzetiségi onkormányzat elnĺike által írásban meghata|mazoÍt
szemé|y jogosult,

d) a Nemzetiségi onkormányzat kiađási előirányzataí terhéľe tortént k<jtelezettségvállalások
érvényesítésére a jegyző áIta| az éľvényesítésre írásban feljogosított, a Hivatal á|l,omtĺnyźĺba
tartoző közti sztvis elő j o go su|t, tov źlbb á

e) a Nemzetiségi onkormányzatkiađálsi előirányzataiterhére tĺirtént kötelezettségvállalások
utalványozásáta a Nęmzetiségi onkorményzat elnöke vagy az áIta|a írásban fe|hatalmazott
Nemzetiségi onkorm ányzati képviselő j ogosult.

3.7. A Nemzetiségi onkormányzat - koľábbi, saját hatásk<irben hozott döntése a\apján -
gazďźikodásáva| és pénzel|átásźxa| kapcsolatos minđen pénzforga|mźfi a Nemzetiségi
onkormányzat forrźsai terhére a Nemzetiségi onkoľm ányzat fizetési szám|áján bonyolítja.

3.8. Az onkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - az áI|ami támogatás kivételével -
az onkormźnyzat és a Nemzetiségí onkormányzat kozotti szeruőđésben foglaltak szerint
tĺirténik. A támogatás elsődlegesen a Nemzetiségi onkormányzat miĺkĺldési költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az onkormányzat áIta| - az
á|Iami támogatáson felül - folyósított támogatást külső szerveknek (pl,: táľsadalmi
szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.) nyujtott pénzeszkoz źńaďás
cé|jźlra hasznáLja fel, a Nemzetiségi onkormányzat köteles a kozpénzekből nyújtott
támogatások át|athatősźLgárőI szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatályos
ĺlnkormányzati kĺiltségvetési rendelet szerint eljárni. A Nemzetiségi onkormányzat a
támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásárőI a Pénzügyi Ügyosztźiyt
írásban k<jtel e s táj ékoztatni.

3.9. A Nemzetiségi onkoľmányzati választások évében a Nemzetiségi onkormányzatok
rendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok fe|haszná|ására, az
e|őirányzatok terhére kötelezettségek vá||alására naptźri éven belül a Nemzetiségi
onkormányzati vá|asztások időpontjához igazítottan, időarányos ütemezés szerint kerülhet
soľ.

3.10. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait



elkülönítetten vezeti, az ađatszolgáItatás során ktjzolt adatok valódiságáért, a szźtmviteli
szabályokkal és statisztikai ľendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal Pénzügyi
ügyosztályánakvezetóje és a Nemzetiségi onkormányzat elncjke együttesen felel.

3.11. A Hivatal általjelen megállapodásban foglalt feladatok jogszerű ellźĺása érdekében a
Nemzetiségi onkormányzat a Hívata|ra, valamint az onkormányzatra és a Hivatalra
együttesen irányađő, a gazđá|kodással összefüggő szabályokat, szabźiyzatokat magźna nézve
kĺjtelezőnek ismeri el.

I I I. Vegyes rendelkezések

1.1. A Nemzetiségi onkormáĺyzat költségvetési beszámolőjához a Pénzügyi Ügyosztály
szüksé g e setén információ t szo|gźitat a Nemzeti sé gi o nko rm źny zat t észér e.

I.2. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmertilő egyéb
felađatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabályi előírások figyelembevételével jáľnak
el, kijlcsönösen segítve egymás munkáját.

1.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyittműkodési megállapodást évente januźt
31-ig felülvizsgálják, és sztikség esetén azt mőđositják.

1.4. Jelen megállapodás határozatIan szól. A megállapodást minden év januáľ 3I. napjáig,
általános vagy időkozi váIasztás esetén az alakulő ülést követő harminc napon belül feliil
kellvizsgálni.

Jelen megállapodást - amely 8 oldalon 4 eredeti példányban magyar nyelven készült - Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jőváhagyőIaga|áírták.

Budapest,2012

Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefurĺrosi onkormrányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármester

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
P énzngy i |J gy o sńá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Rimán Eďína jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyző


