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között (a továbbiakban együttesen, mint Felek) az á||amhátńartásrő| sző|ő 20|l. évi CxcV.
törvény (a továbbiakban: Aht.) 27. s Q) bekezdésben kapott fe|hata|mazás a|apjźn, figyelemmel
az áů|amhźztaľtásról szóló törvény végrehajtásárő| szć:|ó 368/201 l. (xII. 3 l .) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirźnyzatokból nýjtott Ĺámogatĺások feltételrendszeréró| és
elszámolásának rendjéről szóló 428ĺ2012. (XII, 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tám. Koľm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséľől szóló 370/2011.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| szőlő
201I. évi cLxxxx t<irvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a nemzetiségek jogairól szóló
20|I. évi cLxxlx. töľvény (a továbbiakban: Nekt.) vonatkozó rendelkezéseire, az alu|íľott napon
és helyen, az a|áhbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. Az egyiittmiĺködési megállapodás (a továbbiakban: mcgállapodrís) ľészletes cntartt|mazza azokat a
feladatokat és együttmĺĺködési lehetőségeket, amelyek eľedményesen segítik a jogszabźůyokból

adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi ügyek és célok
megvalósítását.

2. Jelen megáIlapodásban a Felek meghatározzźtk a helyi nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személryi' tárgyi feltételeket, ezek költségeit, a költségek
vi se lésének, val amint a vé grehaj tás i feladatok el látásának szabéůy ait.

3. Felek ľögzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabtt|yozott jogok és kötelezettségek
tekintetében az Aht., Avľ., Bkr., Tám. Korm.rendelet, Mötv., Nekt' rendelkezései, valamint
az egyen|ó bánásmódrő| és az esélyegyenlőség e|őmozditźsárő| szól.ő 2003. évi CXXV.
törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok szabźiyait alkalmazzźtk, azokban az
esetekben is, ha azokra jelen megállapodás részletesen nem terjed ki.



4. A helyi önkoľmányzat gazdasáryi lehetőségei és kĺiltségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett
a helyi nemzetiségi önkormányzattal töľténő előzetes egyeztetést követően az adotí évi költ-
ségvetési rendeletében _ egyes fe|adate||áttásához źita|ános működésihozzźĘttru|ásként - az egyen|o
bánásmód elveire ťlgyelemme| pénzngyi támogatást biztosíthat, amelyľől a helyi önkoľmányzat és

a helyi nemzetiségi önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben kell megállapodni. A
tĺímogatási összeg meg}tatátozásakoľ a helyi önkormányzat különösen az a|źtbbi szempontokat
veszi ťlgyelembe:

az ę,ĺłres helyi nemzetiségek területi reprezentativitását,
kulturális sokszínűségét,
a helyi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségekhez tartozők aktív érdekképviseletét,
érdekeinek kifejezésre juttatĺását _ igy külön<jsen az anyanyelv ápolását, őrzését és
gyarapításźú' továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi
önkoľmányzatok által történő megvalósítását és megőrzését -,
a helyi nemzetisége|<heztartoző egyének és eryben, mint közösség jogainak érvényesítését,
kulturális programszervezését _ így kültinösen az egyes helyi nemzetiségi önkormányzatok
éves beszámo|ójfua, munkatervére tekintettel megvalósított és megvalósítandó nemzetiségi
feladatot és hagyomány őrzést,

a helyi nemzetiségeknek a kerületben betöltött szociális, tĺáľsadalmi és deprivációs helyzetét,
kiilönös figyelemme| az esé|ye.gyenlőség előmozdításával kapcsolatos megvalósított és
megvalósítandó feladatokľa.

5. A helyi önkormányzat gazdasági lehetőségei és k<iltségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett
hozzźýáru|hat a településen működő nemzetiségi hagyományorző együttesek, klubok, civil
szeľvezetek működéséhez.

6. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel kapcsolatban atervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
ťlnanszírozźtsi, adatszolgźitatási és beszámolási feladatok ellátĺásĺáról a Budapest Főváros VIII.
keľtilet Józsefuáros Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgáľmesteri hivatal) gondoskodik.

7. A polgáľmesteri hivatal a feladat ellátással kapcsolatos jogosultságokat és kötelezęttségekgt a
gazdálkodás ľendjét szabźúyoző belső szabá|yzataiban _ a szétmviteli jogszabályok és az Avr.,
valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabáúyzatokban - a helyi nemzetiségi
önkoľmányzatra vonatkozóan elkülönülten szabtúyozza, amelyeket a helyi nemzetiségi
önkoľmányzat elnöke hagy jćxá.

II. A helyi nemzetiségi tinkoľmányzat mííkiĺdésĺ, személyi és táľgyi feltételei' biztosításának
módszeľei és a műktidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

l. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat fe|adatainak
e||źtősá,hoz szükséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség hasznáůatot' valamint
irodai munka során felmeriilt miĺk<jdési költségeit saját forľásából az éves költségvetési
rcndclctbcn mcghatĺíľozott keľetösszegig biztosítja. A helyi önkormányzat által biztosított
tár gyi' technikai eszközök különösen :

a. irodabútorok, telefonkészülékek' leltáľ szerint,
b. aszta|i szémitőgép tartozékaival,
c. nyomtatók'
d. fax készĺilék.
e. fénymásoló.

2. Jelen megá|lapodás I|. fejezet 1. pontjában rész|etezett eszközeinek ingyenęs használatba
adásźlt, az e|használódott, leselejtezett eszkö'zök cseréjét, karbantartását továbbá az irodaszeľek
rendelkezésre bocsátását a helyi nemzetiségi önkormányzat fe|adate||źtása során jelentkező
szükséges mértékig, a polgármesteri hivatal jegyzóje felé benyújtott negyedéves
i génybej elentés al apj án a helyi önkormány zat v źil.a|ja,

a.
b.
c.

d.
e.

f.



3. A helyi önkormányzat ahe|yi nemzetiségi önkormányzatköte|ező önkormányzati fe|adatainak
ellátását szo|gá|ő rendezvények megtaľtástú_ gazdasági lehetőségei és költségvetési helyzetérrek
figyelembe vétele mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elkülönített forrásból pźiyáztatźs
útján támogathatja.

4. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat működéséhez szükséges ingyenes helyiséghaszná|atot a helyi
önkoľmányzat a Budapest Vil. kerĺilet, Vajdahunyad utca L4. szźm (hľsz. 35590/O/NI) a|atti L26
m2 alapterülehÍ irodahelyiség és (hrsz. 3559o/0lV2) f93 mf alapterületÍĺ díszterem ingyenes
haszná|atb a adásź.ľ a| biĺos ítj a.

5. A helyi önkormányzat a polgármesteri hivatal dísaermét a helyi nemzetiségi önkormányzat
nagyobb szabású rendezvényeihez _ amennyiben ez a po|gźrmesteri hivatal, illetve a helyi
önkormányzat egyéb feladatait nem akadá|yozza _ ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre
bocsátja, azza|, hogy az erre irányuló kérelmet legalább egy hónappa| a kért időpont előtt el
kell juttatni a polgármesteri hivatal jegyzőjéhez.

6. Felek megállapodnak, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasznźiatta|, helyiség infrastruktútź|áva| kapcsolatban felmeľülő rezsiköltségeit és
fenntaľtási kiiltségeit a helyi önkormányzat viseli, amelyek az a|ź.ł:biak
a. a villamos energia dija, a meleg víz díja, a fűtés díja, valamint a viz-és csatornadíj, és

közös ktiltség <isszege, továbbá a szemétszttllítási díj és kéményseprő díj,
b. a helyi nemzetiségi önkoľmányzat mĺĺködéséhez szükséges eszközök karbantartźtsi díja és

az internet hozzźfférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel kapcsolatos ügyintéző źita| igénybevett telefon szo|gźůtatás díja,
ide nem értve a helyi nemzetiségi önkormźnyzatok telefonköltségei.

A helyi nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a helyi ĺinkormányzat viseli.

A helyi önkoľmányzat igény és előzetes bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális
kommunikációs rendszęrhasznźiatának biztosításźú,továtbbźt szĺikség esetén tolmács a|ka|mazásáú.

Felek rogzitik, hogy a helyi önkormányzat nem viseli a helyi nemzetiségi önkormányzat
testü|eti tagiainak és tisztségviselőinek te|efonhaszĺźůatábő| eredő k<iltségeit.

l0.Felek rögzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztositja a helyi nemzetiségi önkormányzat
miĺködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a po|gármesteri hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a polgármesteri hivata| jegyzőjén keresztül a szervezési és
ügyviteli, törvényességi,pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége látja el.

1 1. A polgármesteri hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai kĺilönösen:
a, a testületi iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ĺilések

jegyzőkönyvezése,
b. előterjesztések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése,
c. a jegyzőkönyvek nyilvántartása,
d. a jegyzĺckłónyvek megküldése a polgármesteri hivatal törvényességi és pénzügyi fe|adatai

ellátó szervezeti egységein keresztü| ajegyző fe|é,
e. a koľmányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a helyi

nemzetiségi önkoľmányzat elnö'ke felé,
f. a testiileti döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítése,

E. a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó nyi|vántartźlsi, sokszorosítási és
postázási feladatok e||átása,

h. a helyi nemzetiségi önkoľmányzat működésével kapcsolatos nyi|váĺtartźtsi, iľatkezelési
feladatok ellátása.

7.

8.

9.



i. gazdasźtgi feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése, elszámolásokban
részvétel)

j. adminisztľációs feladatainak ellátása során, amennyiben az sziikséges egyeztetés a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.

12. Felek rögzitik, hogy jelen megállapodás II. fejezet 11. pontjában rész|etezett feladatok
e||átásźt végzo személy dijazásźt és ennek a munkáltatót terhelő járulékait valamint a szociális
hozzźĄárulźtsi adó fizetési kötelezettséget a polgármesteri hivatal viseli.

l3. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdźikodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokhoz a
helyi önkormźnyzat a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosít forrásokat, tovább e
feladat ellátását a po|gármesteri hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének
munkatársai végzik.

14. Felek ňgzitik, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat iilésein - beleérľve a zárt ülést is - a
jegyzó vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi
ĺinkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
testi'ileti ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A helyi nemzetisĘi önkoľmányzat kiiltségvetéséve|,gazdźikodásáva| kapcsolatos' szĺmvĺteli és

eryéb pénzĺiryi feladatok elláüĺsa

l. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdállkodásával kapcsolatos feladatok során a helyi
nemzetiségi ö'nkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos feladatok ellátásáról,
végrehajtásárő1r a polgármesteri hivatal gondoskodik. E feladatok kiilönösen:
a. a költségvetési koncepció, átmeneti gazdálkodásról sző|ő határozat, a költségvetés

tervezés, évközi módosítás, azelemi költségvetés elkészítéséhez íľásos és szóbeli szakmai
segítséget nyújt'

b. helyi nemzetiségi tlnkormányzatonként vezeti a költségvetési előirányzatok ana|itikéLjźLt, az
éves gazdźllkodás és d<intések során szükséges, akkoľ év közben felhívja a helyi
önkormány zatok ťlgy el m ét a költségveté s módosításra,

c. e|lźtja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Allamkincstárhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos
feladatokat,

d. vezeti a számviteli szabályok szerint a szźtmvitelĹpénzügyi nyi|vźtntartźlsokat, e||źúja a
számviteli-pénzíigyi szakmai ellenőrzéseket, az utalványok elkészítését, a jegyzo źita|
kij e lölt személyébe n az érv énye sítési feladatokat,

e. költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg nyilvántartásba veszi a
kötelezettségvállalást, je|zi a helyi nemzetiségi <jnkormányzatoknak, ha a
kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés mutatkozik,

f. a finanszírozási, pénzqgyi műveletek (nemzetiségi önkormányzatonkénti pénztár, utalás
terminálon kereszttil),

g. az adatszolgáitatási és költségvetési beszálmolók, jelentések
megadott hatźridó betaľtásával,

h. ellátja a költségvetési beszámolók, jelentések Magyar
benyújtásával kapcso|atos feladatokat,

készítése a jogszabályban

Államkincs tárhoz történő

i. igény szerint segítséget nyújt a szöveges költségvetési beszámoló elkészítéséhez,
j. a banki és törzsadattźłriugyintézéshez segítségnyújtás ( bankszámla szeľződés módosítása,

változások bejelentése),
k. áfa bevallások készítése, áfa kĺ}ľbe való bejelentés,
l. támogatások fe|hasznźiźtsának pénzíjgyi elszźtmo|ásźthoz segítségnyrijtás ( szám|ák,

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
m. belső ellenőrzési feladatok.
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2. Felek megál|apodnak abban, hogy a helyi nemzetiségi ĺinkoľmányzat gazdźikodásával
kapcsolatos feladatok e||átźsźt a helyi önkormányzat - a polgármesteri hivatal
közremtĺködésével - oly módon segíti, hogy jelen Fejezet l. pontjában felsorolt feladatok
ellátásában a polgármesteri hivata| jegyzojén keľesztül apénzugyi feladatokat e|lźúó szervezeti
egység (a továbbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység), valamint a belső
ellenőrzési feladatokat e|látő szervezeti egység (a továbbiakban: belső ellenőrzési feladatokat
ellátó szervezeti egység) v esz részt.

Iv. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása,
elfogadása, valamint a ktiltségvetésĺ előiľányzatok módosításának és a ktiltségvetéssel

iisszefüggő adatszolgáItatásĺ kötelezettségek teljesítésének rendje

A jegyzo a helyi önkoľmányzat költségvetésébeďteľvezetébeĺ a helyi nemzetiségi önkormányzatot
érintő adatairó|, keretszámairól - a tervezet elkészültét követő három napon belül íľasban -
táýékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét.

A helyi nemzetiségi önkormányzat - az éů|amhźlztartźsrő| szóló rendelkezések előírásaira
figyelemmel - a polgármesteri hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egysége
közľemĺĺködésével legkésőbb a folyó év október 3l-ig elkésziti akövetkező évre vonatkozó
költségvetési koncepció-tervezetét.

A helyi nemzetiségi önkormányzat - az źil.amhőlztartásrő| szóló rendelkezések előírásaira
figyelemmel - a polgáľmesteri hivata| pénztigyi feladatokat ellátó szetvezeti egysége
közreműködésével legkésőbb a költségvetési (tárgy) év január 30-ig elkészíti költségvetését,
amelyet a helyi nemzetiségi önkoľmrányzat elnöke legkésőbb a kö,zponti (állami) költségvetési
törvény kihirdetését követő 45. napig nyújt be a képviselő-testület részére.

A helyi nemzetiségi önkormĺányzat költségvetésihatźrozatźnak e|okészítése során a polgármesteri
hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
költségvetésihatźrozatźtnak előkészitéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvénybő| adódó
részletes információk rendelkezésre állását követően - közli a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
elnökével.

A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban
źů|apítja meg. A helyi nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési határozatának az irányadó
jogszabá|yban meghatározotíszerkezet, tartalom szerint kell taľtalmaznia az e|óirźnyzatokat.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdáikodźts szabźúyait az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon belül _
írásban megküldi a polgármesteri hivata| pénzligyi feladatokat ellátó szervezeti egységének.

A helyi nemzetiségi önkormĺányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési
e|oirźnyzatainak változtatźsźra iľányuló előteľjesztést a polgármesteri hivatal pénzugyi
feladatokat ellátó szervezeti egységének közreműködésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáról a helyi nemzetiségi önkormĺányzat képviselő-testülete
költségvetési hattrozatát módosító - hatfuozatĺal dönt. E határozat egy példányźú, va|amint az
e|óirányzat-módosítás részletezését (az e|oirátnyzat-nyilvántartáson történő źúvezetés céljából) a
helyi nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja el a
po lgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat e| látó szerv ezeti e gy sé géhez.

A helyi önkoľmányzat ahe|yi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési
jogosultsággaĺ nem rendelkezik.

t.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



10. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźlrozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|óirányzatainak megá||apítźsźÉrt és teljesítéséért, továbbźt
egymás,kötelezettségvállalásaiért és tartozátsaiért nem felelős. A szabályos gazdálkodásért a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnöke fe|elős.

V. A helyi nemzetĺségĺ tinkormányzat kiiltségvetése végľehajtásával kapcsolatos beszámolási
köte|ezettség előkészítésével řisszefüggő feladatok teljesítésének ľendje

1. Felek rögzitik, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat önźů|őan dönt saját koltségvetése
felhasználásáró|. A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a
polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat e||źńő szervezeti egysége. A helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési, pénzügyi gazdźůkodásának végrehajtása során a polgármesteri
hivatal pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egységén keresztül az esedékes kifizetéseket a
helyi nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz, valamint átuta|ás foľmájában
teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve a helyi nemzetiségi
önkormány zat hattr ozatok alapj án.

2. A polgármęsteri hivata| pénzíigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége látja el a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökeinek közremĺĺködésével a helyi nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési számla nyitásával, töľzskönyvi nyilvántaľtási adatainak törzskönyvi
nyilvźntartźtsban szükséges módosításával, az adőszäm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a töľzskönyvi
nyilvántaľtásban sziikséges módosítások ź.ŕcvezettetése megtöľtént. A helyi nemzetiségi
önkormányzatoná||őfi zetésiszám|ź*a|rendelkeznek.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat az źi|amhźntartási információs rendszer|lez a Magyaľ
Allamkincstáľon kere sz tij| az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszo|gźitatássa| az elemi költségvetésről: A helyi nemzetiségi önkormányzat

éves költségvetéséľől annak elfogadását követően a polgármesteri hivatal pénzügyi
feladatokat ellátó szervezeti egysége közreműködésével szo|gtitat adatot az
á||amhánartás i nform ác ió s re n d s zer e számár a.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetése
végrehajtása során lebonyolított pénzforgalmával összefüggésben a polgármesteri hivatal
pénzligyi feladatokat e||átő szervezeti egysége közremiĺkĺjdésével tesz eleget az
źi|amhánartási információs rendszere felé irányuló adatszo|gá|tatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentésse|, mérleg-gyoľsjelentéssel: A helyi nemzetiségi önkormányzat a
költségvetése végrehajtásával összefiiggésben a mérlegjelentéseket a polgáľmesteri
hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége közremiĺködésével ái|ítja össze, s

b i zto s ítj a adatait az źilramhź.ztartás i informác i ó s rend s zer szttmár a.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: A helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetésének végrehajtásával, gazdźikodźsź*a| összefüggésben a
polgáľlnesteľi hivatal pénzügyi feladatokat el|átó szervezeti egysége közremiíködésével
tesz eleget az áů|amhźłztarĺási információs rendszere fe|é irányuló adatszolgźitatási
kötelezettségének.

4. A hetyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźlrozatźnak elfogadását kĺjvető
adatszo|gáitatások hatáľidőben töľténő teljesítéséért a polgármesteri hivatal jegyzójén keresztül a
pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a felelős.

5. A helyi nemzetiségi ö,nkoľmányzat k<iltségvetési hatĺározatának e|őkészitéséért, va|amint az
elfogadást követő adatszo|gá|tatĺások hataridőben történő teljesítésééľt a polgármesteri hivatal
jegyzójén keresztül apénzůgyi feladatokat el|átó szęrvezeti egysége a felelős.

vI. A helyi nemzetiségi tinkoľmányzatokgazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kiitelezettsége



1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdáikodásának
a. három-negyedéves he|yzetérő| a következő évi költségvetési koncepció elfogadásával

egyidejűleg'
b. éves alakulásáról a zárszźlmadás keretében, legkésőbb a beszámolási év végét követó I20

napon belül írásbantájékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat Képviselő.testtiletét.

2. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat három-negyedéves beszámolóról, tćĘékoztatőrő|
határozatta|,azévesbeszámolórőIzźlrszämadźtsihatározattaldönt.

3. Jelen fejezet 1. pontjában fe|sorolt tájékoztatőkhoz kapcsolódó elemi beszámolók
cisszeállításában a polgáľmesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége
közľemíĺködik.

4. Jelen fejezet 1. pontjában felsorolt tájékoztatőkhoz kapcsolódó képviselő-testtileti
előterjesztések előkészítéséhez a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellźúő szervezeti
egysége segítséget nyújt.

vII. A helyi nemzetiségi łinkoľmányzatköte|ezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskiiľfik

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatźrozatában szereplő kiadási elóirźnyzatai (a
továbbiakban: kiadási e|őirányzatai) terhére kötelezettségvéi|a|äsra a helyi nemzetiségi

önkoľmányzat elnöke vaw az általa írásban felhatalmazott helyi nemzetiségi önkoľmányzat
képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve annak visszavonása minden esetben csak írásban
töľténhet.

2. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat kiadási e|óirányzatai terhére ttjrténő kötelezettségvállalás
esetén annak pénzügyi ellenjegyzésére a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egység vezetóje vagy ajegyzó á|ta| apénzugyi ellenjegyzésre írásban feljogosított,
a polgáľmesteri hivatal állományába tartoző köztisztviselő jogosult. A pénzĺigyi ellenjegyzés
során meg kell győződni arról, hogy a szabad e|óirźtnyzat rendelkezésre á||, a tervezett
kifizetési időpontokban a pénzugyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdźńko dźtsra vonatko zó szab źůy okat.

3. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat kiadási e|óirźnyzatai terhére történt kötelezettségvállalások
teljesítés igazo|ására a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke vaw az źúta|a íľásbaĺ
meghatalmazott szemé|y jogosult. A felhatalmazás, illetve annak visszavonása minden esetben

csak írásban töľténhet.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási e|őirányzatai terhére töľtént kötelezettségvállalások
érvényesítésére a jegyző éita| az érvényesítésre írásban feljogosított, a polgármesteri hivatal
źúlományź.ů,atartozőközszo|gźůatitisztviselő jogosult.

5. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat kiadási eloirányzatai terhére töľtént kötelezettségvállalások
uta|vźnyozźtsára a helyi nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke vagy az áita|a irásban felhatalmazott
helyi nemzetiségi önkoľm źtny zat képvi selő j o gosult.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat - koľábbi, saját hatáskörben hozott döntése a|apjźn -
gazdźl|kodálsával és pénze||áltźsánal kapcsolatos minden pénzforgalmźtt a he|yi nemzetiségi

önkoľmányzat forľásai terhére a he|yi nemzetiségi öĺlkormátnyzatťlzetési szźm|źĘán bonyolítja.

7. A helyi önkoľmányzat źilta| adott támogatás folyósítása - az állami támogatás kivételével - a
helyi önkormźnyzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti szerzódésben foglaltak szerint
történik. A tátmogatźts elsőd|egesen a helyi nemzetiségi öĺlkotmányzat mríködési költségeinek
fedezetétbiztosítja. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkoľmányzat a helyi önkoľmányzat á|ta|

- az á||ami tźtmogatátson felül - folyósított támogatást külső szerveknek (pl.: társadalmi



szervezetek, a|apítvínyok, természetes személyek részéľe, stb.) nyĺrjtott pénzeszköz źúadás
cé|jára hasznä|ja fel, a helyi nemzetiségi önkoľmányzat köteles a közpénzekből nyújtott
támogatások át|źlthatóságáró| szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatá|yos
önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat a
támogatott cél megvalósulásáľól sző|ő e|szźtmolás elfogadásáról a polgármesteri hivatal
pénzügyi fe|adatokat ellátó szervezeti egységét írásban köteles tź|ékoztatni.

8. Az á||ami támogatásra igény benyújtása, az źůl'am által kiít pźiyázatokon töľténő részvéte| a
helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźnyzat és a
polgármesteri hivatal felelősséget nem vállal.

9. A helyi önkoľmányzat köteles a helyi nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat eleget tehessen
az informápiós önľendelkezési jogról és az infoľmációszabadságról sző|ő 2011. évi CKI.
törvényben fo glalt közzététe|i kötelezettsé gének

10. A nemzetiségi önkormányzati vźiasztźtsok évében a nemzetiségi önkoľmányzati rendelkezésére
álló önkormányzati fonásbó| biztosított e|óirźnyzatok felhasznáůásźra, az e|őirźnyzatok
terhére kötelezettségek vźú|a|ásźra naptári éven be|iil a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjáhozigazítottan' időarányos ütemezés szerint kerülhet sor.

1 1. A polgármesteri hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszo|gá|tatts során közölt adatok valódiságáért, a szźtmvite|i
szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a polgármesteri hivatal
jegyzőjén keresztiil a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnö,ke egyiittesen felel.

12. A polgáľmesteri hivatal által jelen megállapodásban foglalt feladatok jogszerű e||źtźsa
érdekében a helyi nemzetiségi önkoľmányzat a gazdźůkodással, annak ellenőrzésével

. 
ö s s zefü g gő szab áúy zatokat magár a nézv e köte lezőnek i s meri e l'

VIII. osszeféľhetetlenségĺ szabályok

1. A helyi nemzetiségi ĺlnkormányzat tekintetében a k<itelezettségvállaló és apénnigyi ellenjegyző
vgyanazon gazÄasägi esemény tekintetében fzonos személy nem lehet.

2. Az érvényesítő llg;ĺanazon gazdasźąi esemény tekintetében nem lehet azonos a köteĺezettségvái|a-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

3. A kötelezettségvállalási, pénnigyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ására iľĺányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Töľvénykönyv szerinti közeli hozzáúartozőja, vagy maga javára látná el. A polgáľmesteri hivatal
pénzugyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységének vezetője a kötelezettségvállalásľa, pénzíigyi
ellenjegyzésre, teljesítés igazolásĺára, érvényesítésre, utalvźnyozálsra jogosult személyekről és
aláírás-mintájukról belső szabályzataikbanfoglaltak szerint naprakész nyi|vźntartźtst vezet.

4. Ha apá|yźaatot helyi nemzetiségi ö'nkoľmányzat vagy ezek tulajdonában ái|ő gazdasźtgi ĺársaság
vagy közhasznú tĺáľsaság nyujtotta be, akkor a helyi nemzetiségi önkormányzati testület taga a
támogatrási döntés me$lozata|ában nem vehet részt, kivéve ha a döntés meghozata|ára testtilet
jogosult ebben az esetben az ülésen szavazatijog nélkül, tanácskozásijoggal ľészt vehet.

Ix. A belső kontľollľendszeľ és a be|ső ellenőrzés

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszeľ kialakításźná| ťrgyelembe kell venni a

Bkr. előíľásait' továbbá az éů|anhánarásért felelős miniszter által közzétett módszertani



ťltmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kia|akitásźÉrt a jegyző a felelős, a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökének észĺevételezési jogköľének figyelembe vételével.

2. A polgármesteri hivata| hatályos Szpĺlezeti és Miĺködési Szabźiyzatátban gazdasági vezetőként
kijelölt személy a helyi nemzetiségi ĺinkormányzat gazdasźryi vezetĺije is.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a polgáľmesteri hivatal belső e|Ienőľzési
feladatait ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető źL|ta|készített belső ellenőrzési kézikönyv szabá|yozza.

4. A helyi önkormányzat képviselő.testiiletének fe|hata|mazása alapján a polgáľmesteri hivatal
jegyzője, amennyiben érintett a helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkoľmányzat éves
ellenőrzési tervét és az évesjelentését tekintve,űgy a polgáľmesteri hivatal jegyzójetájékoztatásu|
megküldi a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének a jogszabźiyihatfuidőt követően 5 napon
belül.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás, annak aláirása napján lép hatályba és határozat|an időre szól. Ezze|
egyidejiíleg a he|yi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat között jelen
megállapodást megelőzően |étrejött együttmiĺködési megállapodás a közös felĹilvizsgálat
eredm ényeként _ j elen me gál lap od źs hatźiyb a lépésével _ hatźńy źú veszti.

2. A helyi ö'nkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseiľe
ľrgyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési
feltételeit.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

4. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyiittmiĺködési megállapodást évente december 31.-
ig, de legkésőbb január 3|-ig, általános vagy időközi vźńasztź.s esetén az a|aku|ő ülést követő
harminc napon belül felulvizsgźijźk és szükség esetén azt mődosítják.

5. Jelen megállapodást, amely 12 oldalon 6 eľedeti példányban magyar nyelven készĺilt, Felek
elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót jőváhagyó|ag a|áírtáłk.

Budapest, 20l4. februźr ....

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Otlkormányzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Józsefu árosi Roma Önkormanyzat
képviseletében

Benga olĺáh Tibor
elnök
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előterjesztés 2. sz. melléklete

E gyüttmÍĺktidési megállapodás

amely létľejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII.
továbbiakban: helyi önkormányzat)
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statisztikai szám: | 57 357 | 5 -84| | -32| -0|
bankszámla szám: l 4 1 003 09- 1 02 |39 49 -0 |0 0 0006
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

keľĺĺlet Józsefváľosi Önkoľm á,nyzat (a

másrészről a JőzseÍválľosi ............... Nemzetiségi onkoľmányzat (a továbbiakban: helyi
nemzetiségi önkormányzat)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
mÍĺködési hely: 1082 Budapest, Kis Stáció u. 5. (Vajdahunyad u. 1B)
adószám:
töľzsszám:
statisztikai szám:
bankszám|aszám:
képviseli:

között (a továbbiakban együttesen, mint Felek) az źi|amhźtztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV.
t<iľvény (a továbbiakban: Aht.) 27. s Q) bekezdésben kapott felhata|mazás a|apjźn, figyelemmel
az źń|amháztartásról szóló töľvény végľehajtásáról szó|ó 368/20l l. (xII. 3 1 .) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirźnyzatokból nýjtott támogatások feltételrendszeréró| és
elszámolásának rendjéről sző|ó 428/2012. (KI. 29.) Koľmányrendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső ellenőrzéséről szóló 370l20II.
(XII.31.) Koľm. rendelet (atovábbiakban: Bkr.), a Magyaľország helyi önkormányzatairő| sző|ő
2011'. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a nemzetiségek jogairóI szóló
20|I. évi CLxxx. törvény (a továbbiakban: Nekt.) vonatkozó ľendelkezéseire, az alulírott napon
és helyen, az a|áhbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. Az együttmiĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) részletesentarta|mazza azokat a
feladatokat és eryüttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen sogítik a jogszabályokból
adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi ügyek és célok
megvalósítását.

2. Jelen megállapodásban a Felek meghatźrozzák a helyi nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető szeméIyi, tź.ľgyi feltételeket, ezek köĺtségeit, a költségek
v i s elé sének, valam int a vé grehaj tás i feladatok el látásának szab áiy ait.

3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozotl jogok és k<itęlezettségek
tekintetében az 'Aht., Avľ., Bkr.' Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint
az egyen|ó bánásmódró| és az esélyegyenlőség előmozditásźró| sző|ő 2003. évi CXXV.
törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok szabźúyait a|ka|mazzátk, azokban az
esetekben is, ha azokra jelen megállapodás ľészletesen nem teľjed ki.



4. A helyi önkoľmányzat gazdasági lehetőségei és költségvetési he|yzetének firyelembe vétele mellett
a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal töľténő előzetes egyeztetést követően az adott évi költ-
ségvetési rendeletében _ egyes fe|adate||źúźtsźthoz źita|źtĺos míĺködésihozzźýáru|ásként - az egyen|o

bánásmód elveire figyelemmel közvetlen vagy közvetett (pźiyźnat) módon pénziigyi tźlmogatást
biztosíthat. A támogatási és pá|yźzati keret összeg meghatźtrozásakoľ a helyi önkormźnyzat
különösen az a|źtbbi szempontokat veszi figyelembe:
a. az egyes helyi nemzetiségek terĺileti ľeprezentativitását"
b. ktlltttrális sokszíniĺségét,
c. a helyi nemzetiségi ö'nkormányzatok nemzetiségek'hez taľtozók aktív éľdekképviseletét,

érdekeinek kifejezésre juttatását _ igy kiilönösen az anyanyelv ápolását, őrzését és

gyarapitásźtt, tovźtbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi
önkormányzatok által történő megvalósítását és megőrzését _,

d. a helyi nemzetiségek'heztartoző egyének és egyben, mint közösség jogainak éľvényesítését,
e. kulturális progÍamszervezését _ így különösen az egyes helyi nemzetiségi önkormányzatok

éves beszámo\ójára, munkatervére tekintettel megvalósított és megvalósítandó nemzetiségi
fe ladatokat, hagyományőrzé st,

f. valamint a helyi nemzetiségeknek a kerületben betöltött szociális, társada|mi és deprivációs
he|yzetét.

5. A helyi önkormányzat źt|Ía| a helyi nemzetiségi önkormányzat részére egyes feladate|látásźlhoz
általános mĺĺködési hozzź$źm|ásként nyujtható támogatási ö'sszegről támogat'ĺási szerzódés
foľmáj ában kell megállapodni.

6. A helyi önkoľmányzat gazdasźryi lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett
hozzźtjánu|hat a teleptilésen miĺködő nemzetiségi hagyomźlnyórző együttesek, klubok, civil
szeľvezetek működéséhez.

7 . A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel kapcsolatban atervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
ťlnanszítozási, adatszolgźt|tatási és beszámolási feladatok ellátlásáľól a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáros Polgáľmesteri Hivatal (a továbbiakban: polgáľmesteri hivatal) gondoskodik.

8. A polgármesteri hivatal a feladat ellátássa| kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeĘet a
gazdálkodás rendjét szabźt|yoző belső szabá|yzatzibarl - a számviteli jogszabályok és az Avr.,
valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezésęi szerinti szabźiyzatokban - a helyi nemzetiségi
önkormźnyzatra vonatkozóan elkülönülten szabá|yozza, amelyeket a helyi nemzetiségi
tĺnkormányzat elnöke hagy jővá.

II. A helyi nemzetiségi tinkoľmányzat műkiidési, személyi és táľgyi feltételei' bĺztosításának
módszerei és a mííkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok el|átása

1. Felek ľögzítik, hogy a helyi önkoľmányzat a he|yi nemzetiségi önkormányzat fe|adatainak
e||:źttźtsźthoz sztikséges L:irgyi, teclulikai eszközökkel felszeľelt helyiség használatot, valamint
irodai munka során felmeriilt működési kö|tségeit saját forrásából az éves költségvetési
rendeletben meghattrozott keretösszegig biztosítja. A helyi önkormányzat źúta| biztosított
tár gy i, technikai eszközök ktilönösen :

a. irodabútorok' telefonkészülékek, leltár szerint'
b. aszta|i szttmitőgép tartozékaiva|'
c. nyomtatók,
d. fax készülék.
e. fénymásoló.

2. Jelen megállapodás II. fejezet 1. pontjában rész|etezet1 eszközeinek ingyenes hasznźiatba
adásźlt, az e|hasznttlódott, leselejtezett eszközök cseľéjét, karbantartátsát továbbá az kodaszerek
rendelkezésre bocsátását a helyi nemzetiségi önkormányzat fe|adate||źltása során jelentkező
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szükséges méľtékig, a polgármesteľi hivatal jegyzóje felé benyújtott negyedéves
i génybej elentés alapj án a helyi önkormány zat v ái|a|j a.

3. A helyi önkormányzat ahe|yi nemzetiségi önkormányzatköte|ező önkormányzati feladatainak
e||átásźtt szolgáńő rendezvények megtartását _ gazdasági lehetőségei és kiiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele melleff _ a mindenkori költségvetésében elkülönített forrásból pźůyáutatás
útján támogathatja.

4. A helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges ingyenes helyiséghasználatot a helyi
önkormányzat a BudapesĹ VIII., Kis Süíció utca 5. szám (hľsz. 35604lN0l3) alatti, összesen
|45,5I m2 alapterülettí _ ebből 26,87 m2 alapterületű ta|<tźtr,30,84 m2 alapterületrĺ mellékhelyiség
és a 87,80 m2 a|apteríilettĺ irodahelyiség ingyenes hasznźiatbaadásával biaosítja.

5. A helyi önkormányzat a po|gźrmesteľi hivatal dísztermét a helyi nemzetiségi önkormányzat
nagyobb szabású ľendezvényeihez _ amennyiben ez a po|gźtrmesteri hivatal, illetve a he|yi
önkoľmányzat egyéb feladatait nem akadá|yozza _ ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre
bocsátja, azza|, hogy az erre irányuló kérelmet legalább egy hónappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a polgármesteri hivatal jegyzőjéhez.

6. Felek megállapodnak, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatnak aZ ingyenes
helyiséghaszná|atta|, helyiség infrastruktrirźĄáva| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit és

fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat viseli, amelyek az a|źhbiak:.
a. a villamos eneľgia díja, a meleg víz díja, a fĹĺtés díja, va|amint a víz-és csatoľnadíj, és

kö'zös költség összege, tovźtbbä a szemétszállítási díj és kéményseprő díj.
b. a helyi nemzetiségi ö'nkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartźlsi díja és

az internet hozzźÉérési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel kapcsolatos iigyintézó á.Jtal' igénybevett telefon szolgáltatás díja,
ide nem értve a helyi nemzetiségi önkormáĺnyzatok telefonköltségei.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a helyi önkormányzat viseli.

8. A helyi önkormányzat igény és előzetes bejelentés a|apján biĺosítja a jelnyelv és a speciális
kommunikációs ľendszerhasznźiatának biztosításátt,tovźlbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazźsźú.

9. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormźłnyzat nem viseli a helyi nemzetiségi önkormányzat
testü leti tagj ainak és tisztsé gv i se| ő inek te lefonhasz náiatź.ŕ,ő| eredő költsége it.

l0.Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biĺosítja a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
működéséhez szĹikséges a|apvető személyi feltételeket oly módon, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztrativ feladatokat a polgáľmesteri hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a polgáľmesteri hivata| jegyzójén keresztül a szervezési és

ügyviteli, töľvényességi, pénzügyi feladatokat e|látó szervezeti egysége látja el.

1 1. A polgármesteri hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. előterjesztések előkészítése, meghívók, foľgatókönyvek elkészítése
c. a jegyzőkönyvek nyilvántartása,
d. ajegyzőkönyvek megküldése a polgármesteri hivatal törvényességi és pénzügyi feladatai

ellátó szervezeti egységein keresztü| ajegyzó fe|é,

e. a kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnö'ke felé,

f. a testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítése,
g. a testtiĺeti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó nyi|vántartási, sokszorosítási és

postázási feladatok e||áúása, valamint



a helyi nemzetiségi önkoľmányzat miĺködésével kapcsolatos nyi|vántaĺtási, iratkezelési
feladatok e||átźsa.
gazdasźąi feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése' elszámolásokban
ľészvétel)

j. adminisztrációs feladatainak ellátása során, amennyiben az szukséges egyeztetés a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével

12. Felek rogzitik, hogy .jelen megállapodás II. fejezet 11. pontjában részletezett feladatok
e||źLtźLsźLt végzo szemé|y dijazásźtt és ennek a munkáltatót terhe|ő járulékait valamint a szociális
hozzájáru|ási adó fizetési kötelezettséget a polgármesteri hivatal viseli.

13. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdéikodásával kapcsolatos nyi|vántartźlsi feladatokhoz a
helyi önkormányzat a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosít foľrásokat, tovább e
feladat e||áttásźt a polgármesteri hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének
munkatársai végzik.

14. Felek rögzitik, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat ĺilésein - beleértve a zárt ülést is - a
jegyzó vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfele|ő megbízottja a helyi
önkormányzat megbízásźhő1, és képviseletében részt vesz a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
testĹileti ülésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A helyĺ nemzetisĘi iinkoľmányzat kiiltségvetéséve|,gazdáikodĺásával kapcsolatos' számvitelĺ és
€ryéb pénzĺiryi feladatok e||átása

l. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok során a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos feladatok ellátásáról,
végrehajtásáľól a polgármesteri hivatal gondoskodik. E feladatok ktilönösen:
a. a költségvetési koncepció, átmeneti gazdálkodásľól sző|ő hattrozat' a költségvetés

tervezés' évközi módosítás, az elemi költségvetés elkészítéséhez írásos és szóbeli szakmai
segítséget nyújt,

b. helyi nemzetiségi önkormányzatonkéntvezeti a költségvetési előirányzatok anal'itikźjtrt, az
éves gazdźtlkodás és döntések során sziikséges, akkor év közben felhívja a helyi
önkormány zatok fi gy elmét a kö ltsé gveté s módo sításra,

c. ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos
feladatokat,

d. vezeti a sztlmviteli szabályok szerint a szźtmvite|i-pénzugyi nyikźntartásokat, e|lźtja a
számvitelĹpéĺzugyi szakmai e|lenőrzéseket, az utalványok elkészítését, a jegyző á|ta|
kij e lö lt személyébe n az érv ényesíté si feladatokat,

e. kĺiltségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg nyilvántartásba veszi a
kötelezettségvállalást, je|zi a helyi nemzetiségi önkormźnyzatoknak, ha a
kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igóny között cltórós mutatkozik,

f. a finanszírozźsi, pénzúgyi mtÍveletek (nemzetiségi önkormtnyzatonkénti pénztár, utalás
terminálon kereszttil),

g. az ađatszo|gáltatási és költségvetési beszámolók, jelentések készítése a jogszabályban
me gadott határidő betartásźn a|,

h. e||źtja a költségvetési beszámolók, jelentések
benyújtásával kapcsolatos feladatokat,

Magyar Allamkincstárhoz töľténő

igény szerint segítséget nyűjt a szöveges költségvetési beszámoló elkészítéséhez,
a banki és törzsadattári ügyintézéshez segítségnyújtás (bankszámla szerzódés módosítása,
v á,|tozások b ej e lenté s e),
áfa bevallások készítése, áfa kö'rbe való bejelentés,
támogatások felhasznźiźlsának pénzĺj;gyi e|számo|ásáthoz segítségnyújtás (sztm|źtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
belső ellenőrzési feladatok.

h.

i.

i.
j.

k.
l.

m.



f. Felek megállapodnak abban, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok e||źtásźtt a helyi önkormányzat - a polgármesteri hivatal
közreműködésével - oly módon segíti, hogy jelen Fejezet 1. pontjában felsorolt feladatok
ellátásában a polgáľmesteri hivataljegyzőjén keresztül apénzugyi fe|adatokat e||átő szervezeti
egység (a továbbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység), valamint a belső
ellenőrzési fe|adatokat ellátó szervezeti egység (a továbbiakban: belső ellenőrzési feladatokat
e|látó szervezeti egység) vesz részt.

Iv. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat kiiltségvetésének előkészítése, megalkotása,
elfogadása, valamint a költségvetési e|őiľányzatok módosításának és a kiiltségvetéssel

iisszefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje

A jegyző a helyi önkormányzat költségvetésébeďtervezetében a helyi nemzetiségi önkormányzatot
érintő adatairól, keľetszámairól - a tervezet elkészültét követő három napon belül írásban -
tź$ékoztatja a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét'

A helyi nemzetiségi önkormányzat - az źi|amháztartź'sról. szóló rendelkezések előírásaira
figyelemmel - a polgármesteri hivatal pénzíjgyi feladatokat ellátó szervezeti egysége
közreműködésével legkésőbb a folyó év október 31-ig elkésziti akövetkező évre vonatkozó
költségvetési koncepci ó -terv ęzetét.

A helyi nemzetiségi önkormányzat - az źů|amhźtztartásrő| szóló rendelkezések előírásaira
figyelemmel - a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége
közreműködésével legkésőbb a költségvetési (tárgy) év janutr 30-ig elkészíti kö,ltségvetését,
amelyet a helyi nemzetiségi önkormanyzat elnöke legkésőbb a központi (állami) költségvetési
törvény kihirdetését követő 45.napignyújt be a képviselő-testület részére.

A helyi nemzetiségi önkoľmanyzat költségvetésihatźrozatÁnak előkészítése soľán a polgármesteri
hivatal pénzügyi feladatokat e|látó szervezeti egysége a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
költségvetésihatźrozatźnak előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó
részletes infoľmációk ľendelkezésre á||ásźt követően - közli a helyi nemzetiségi önkoľmányzat
elnökével.

A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetését önál|óan, költségvetési határozatban
źů|apitja meg. A helyi nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési határozatźnak az irányadő

j ogszabályban meghatározott szeľke zet, tarta|om szerint kell taľtalm azĺia az e|oirányzatokat.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazđéúkodás szabályait az elnök - annak elfogadását követő háľom munkanapon belül -
íľásban megküldi a polgármesteri hivatal pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egységének.

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkoľmrányzat költségvetési
e|őirźnyzatainak változtatźsźra irányuló előterjesztést a polgármesteri hivatal pénzugyi
feladatokat e llátó szeľv ezeti e gy sé gének közremiĺködéséve l készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáról a helyi nemzetiségi önkoľmányzat képviselő-testiilete
költségvetési hatźrozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy példánytú, va|amint az
e|őirámyzat-módosítás rész|etezését (az e|óirányzat-ny1|vźntaľtáson töľténő átyezetés céljából) a
helyi nemzetiségi ö'nkoľmányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja el a
p o l gárm e ster i h iv atal p énzij gy i fe l adatokat e l látó s zerv ezeti e gy s é géhez.

A helyi önkormányzat ahe|yi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséľe vonatkozóan döntési
j ogosultsággal nem rendelkezik.

1.

2.
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4.
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7.
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9.



10. A helyi önkorrnźnyzat a helyi nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatźnozata

törvényességéért, bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak megá|lapitźlsáéľt és teljesítésééľt, tovźbbál

egymás kö'telezettségvállalásaiért és tartozźlsaiéľt nem felelős. A szabályos gazdá|kodásért a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős.

V. A helyi nemzetiségĺ iinkoľmányzat ktiltségvetése végľehajtásával kapcsolatos beszámolási
kiite|ezettség előkészítésévet łisszefĺiggő feladatok teljesítésének ľendje

1. Felek rögzítik, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat öná'l|őan dönt saját költségvetése
fe|haszná|álsáról. A helyi nemzetiségi önkoľmátnyzat operatív gazdálkodásának bonyo|itő szewe a
polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége. A helyi nemzetiségi
önkoľmányzat költségvetési, pénzügyi gazdźńkodásának végrehajtása soľán a polgármesteri
hivata| pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egységén keresztül az esedékes kifizetéseket a
helyi nemzetiségi önkormányzat foĺrt.sai terhére készpénz, valamint átutalás formájában
teljesíti a költségvetésében meghatározott e|őirányzatok, illetve a helyi nemzetiségi
ö n koľmány zat Ílatźr ozatok al apj án.

2. A polgármesteri hivata| pénzugyi feladatokat e||źúó szervezeti egysége |źúja e| a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökeinek kĺizreműködésével a helyi nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési szětm1la nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási adatainak töľzskönyvi
nyi|vántartźtsban szĹikséges módosításźxal, az adőszźtm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásban szĺikséges módosítások źúvezelĺetése megtörtént. A helyi nemzetiségi
önkormány zat önźil.ő fizetési szám|áva| rendelkeznek.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat az źi|amhźntartási információs rendszerhez a Magyar
Állu-Lin"'táron keies ztij| az alábbiak szerint kapcso lódik:
a. Információszolgáltatássa| az elemi költségvetésről: A helyi nemzetiségi önkormányzat

éves kĺiltségvetéséről annak elfogadását követően a polgármesteri hivatal pénzügyi
feladatokat e||áLtő szervezeti egysége közremiĺködésével szo|gáitat adatot az
źi|amhánartás informác ió s rend s zer e számźr a.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetése
végrehajtása során lebonyolított pénzforgalmával összefüggésben a polgármesteri hivatal
pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége közremiĺködésével tesz eleget az
ái|amhánartási információs rendszeľe felé irányuló adatszo|gáńtatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: A helyi nemzetiségi önkormányzat a
költségvetése végľehajtásával ö'sszefüggésben a mérlegjelentéseket a polgármesteri
hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szeľvezeti egysége közreműködésével á||ítja össze, s

b izto s ítj a adatait az áůlramhź.ztartá s i i nform ác ió s rend s zer számźn a.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: A helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetésének végrehajtźsáva|, gazdźůkođásźna| összefüggésben a
polgáľmesteri hivatal péllzügyi feladatokat ellátó szeľvezeti egysége közrcműködésével
tesz eleget az źi|amhálztartási információs rendszeľe felé irányuló adatszolgáltatási
kötelezettségének.

4. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatfuozatźtnak elfogadását követő
adatszolgźtltatások határidőben tĺiľténő teljesítésééľt a polgármesteri hivatal jegyzőjén keresztül a

pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a felelős.

5. A helyi nemzetiségi öĺlkormźnyzat költségvetési határozatÍnak e|őkészítésééľt, va|amint az
elfogadást követő adatszolgźůtatźlsok hataridőben töľténő teljesítéséért a polgármesteri hivatal
jegyzójén keresztiil a pénńgyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a fe|elős.

vI. A helyi nemzetiségi iinkormányzatokgazdáikodźtsával kapcsolatos beszámolási
kiĺtelezettsége



1. A he|yi nemzetiségi iinkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
a. három-negyedéves he|yzetérő| a következő évi költségvetési koncepció elfogadásáva|

egyidejiĺleg,
b. éves alakulźsźről a zárszźtmadás keretében, legkésőbb a beszámolási év végét követo 1f0

napon beliil írásbantájékoztatja a helyi nemzetiségi önkoľmányzat Képviselő-testületét.

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat három-negyedéves beszámolóról, táĘékoztat&ő|
hatźrozatta|,azévesbeszámolórő|z,źtszámadásihatfu ozattaldönt.

3. Jelen fejezet 1. pontjában felsorolt táĄékoztatókhoz kapcsolódó elemi beszámolók
összeállításźtban a polgármesteri hivatal pénzÍigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége
közľeműködik.

4. Jelen fejezet l. pontjában felsorolt tájékoztatők'hoz kapcsolódó képviselő-testü|eti
előterjesaések előkészitéséhez a polgármesteľi hivata| pénzngyi fe|adatokat ell'źńő szervezeti
egysége segítséget nyújt.

vII. A helyi nemzetĺségĺ önkormányzatkőte|ezettségvállalásaival kapcsolatos hatásktiľiik

1' A helyi nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésihatározatźtban szeľeplő kiadási e|őirányzatai (a
továbbiakban: kiadási e|őirányzatai) terhéľe kötelezettségvállalásra a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott he|yi nemzetiségi önkoľmányzat
képviselő jogosult. A felhatalmazźs, il|etve annak visszavonása minden esetben csak írásban
történhet.

2, A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási e|őirfinyzatai terhéľe t<jrténő kötelezettségvállalás
esetén annak pénziigyi ellenjegyzésére a polgármesteri hivatal pénzĺigyi feladatokat ellátó
szervezeti egység vezetőjevagy ajegyzó źita| apénzij'gyi e|lenjegyzésre írásban feljogosított,
a polgármesteri hivatal állományába tartoző köztisztviselő jogosult. A pénziigyi ellenjegyzés
során meg ke|| gyoződni arról, hogy a szabad e|őirźnyzat rendelkezésre áll, a tervęzett
kifizetési időpontokban a pénzii,gyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvźilalás nem séľti a
gazdźúko dźtsra vonatko ző szabźiy okat.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási e|óirányzatai terhére töľtént kötelezeffségvállalások
teljesítés igazo|ására a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa íľásban
meghatalmazott szemé|y jogosult. A felhatalm azás, i||etve annak visszavonása minden esetben
csak írásban történhet.

4. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat kiadási e|őirźnyzatai terhére töľtént kötelezettségvállalások
érvényesítésére a jegyző źńta| az érvényesítésre írásban feljogosított, a polgármesteľi hivatal
ál lom ányáb a tarto ző kö zszo| gźúati ti sztv i s e l ő j o go su lt.

5. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat kiadási e|őirźnyzatai terhére történt kötelezettségvállalások
uta|ványozálsára a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az źúta|a irásbaĺ felhatalmazott
helyi nemzetiségi önkorm źtnyzat képviselő j ogosult.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat - korábbi, sajźt hatásköľben hozott döntése a|apján -

gazdźúkodásával és pénzel|źltźsátval kapcsolatos minden pénzforga|mźú a helyi nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a helyi nemzetiségi önkormányzatťlzetési szám|áján bonyolítja.

7. A helyi önkormányzat á.Jtal. adott támogatás folyósítása - az állami támogatás kivételével - a
helyi önkormźnyzat és a helyi nemzetiségi önkormĺányzat közötti szerződésben foglaltak szerint
töľténik. A támogatás elsődlegesen a helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkoľmányzat a helyi önkormányzat źita|
- az źillami tźmogatźtson felül - folyósított tźłmogatást ktilső szerveknek (pl.: társadalmi



szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.) nyújtott pénzeszkoz átadás
eé|jźra hasznźůja fel, a helyi nemzetiségi önkoľmányzat köteles a kozpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLxxK. törvény, valamint a hatályos
önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat a
támogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|szźtmolás elfogadásáról a polgármesteri hivatal
pénzugyi feladatokat ellátó szervezetiegységét írásban köteles tź$ékoztatni.

8. Az á||ami támogatásľa igény benyűjtźsa, az ái|am által kiít pźiyázatokon történő részvéte| a
helyi nemzetiségi önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásźÉrt a helyi önkormányzat és a
polgármesteri hivatal felelősséget nem vállal.

9. A helyi önkormányzat köteles a helyi nemzetiségi ö,nkormányzattészére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak éľdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormtnyzat eleget tehessen
az információs önrendelkezési jogról és az infoľmációszabadságró| sző|ó f0|1. évi CXII.
töľvényben fo gl alt közzététe|i köte| ezettségének.

10. A nemzetiségi önkormányzati vtůasztźtsok évében a nemzetiségi önkoľmányzati rendelkezésére
álló önkormányzati fonásból biztosított e|őirźnyzatok felhasznźiásźra, az e|őirźnyzatok
terhére kötelezettségek vá||a|źsára naptźri éven beltil a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontj áho z igazítottan, időarányos iitemezés szerint keriilhet s or.

l1. A polgármesteľi hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkiilönítetten vezeti, az adatszo|gáitatás soľán közölt adatok valódiságáéľt, a számviteli
szabályokkal és statisztikai rendszerre| való taľtalmi egyezőségéért a polgáľmesteri hivatal
jegyzőjén keľesztiil a pénziigyi feladatokat e|látó szervezeti egység vezetóje és a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnöke egytittesen felel.

12. A polgármesteri hivata| által je|en megállapodásban foglalt feladatok jogszeríĺ e||źłtása
érdekében a helyi nemzetiségi önkoľmrányzat a gazdźikodással, annak el|enőrzéséve|
ö s szef i'i ggő szab źúy zatokat magźr a nézv e köte l ező nek i smeri e l.

VIII. osszeféľhetetlenségi szabályok

1. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzíigyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet trzonos a kötelezettségválla-
lásľa, uta|ványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

3. A kötelezettségvállalási, pénziigyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés
igazo|ására iranyuló feladatot nem végezľleti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti kĺjzeli hozzátartozója, vagy maga javáľa |áLtnáL e|. A polgármesteri hivatal
pénziigyi feladatokat e||źńő szervezeti egységének vezetője a kötelezettségvállalásra, pénzíigyi
ellenjegyzésre, teljesítés igazolásráľa, éľvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekľől és
aláírás-mintájukról belső szabályzataikban foglaltak szerintnaprakész nyilvántaľtást vezet.

4. Ha a páůyánatot helyi nemzetiségi öĺlkormźnyzat vagy ezek tulajdonában áú|ő gazdasági tiársaság

vagy közhasznú tarsaság nýjtotta be, akkor a helyi nemzetiségi önkoľmányzati testiilet tagsa a
tímogatási döntés meghozata|źtban nem vehet ľészt, kivéve ha a döntés meglozatalźra testiilet
jogosult ebben az esetben az iilésen szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal részt vehet.

Ix. A belső kontľollľendszeľ és a belső ellenőrzés

l. A helyi nemzetiségi önkoľmányzat belső kontrol|ľendszeľ kialakítrásánál firyelembe kell venni a

Bkr. előírásait. tovźlbbá az á||amhátztartźsért felelős miniszteľ á|ta| közzétett módszertani



2.

3.

4.

útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszeľ kialakításáért a jegyzó a felelős, a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökének észrevéte|ezési jogkörének ťlgyelembe vételével.

A polgármesteri hivatal hatályos Szervezeti és Miĺködési Szabźůyzatźtban gazdasági vezetőként
kijeliilt személy a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasźryi vezetője is.

A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a polgármesteľi hivatal belső ellenőrzési
feladatait ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készitett belső ellenőrzési kézikönyv szabá|yozza.

A helyi önkoľmányzat képviselő-testtiletének felhatalmazása a|apján a polgármesteľi hivatal
jegyzóje, amennyiben érintett a helyi nemzetiségi ö'nkoľmányzat a helyi önkoľmányzat éves
ellenőrzési tervét és az évesjelentését tekintve, úry a polgármesteri hivatal jegyzője tź!ékoztatásul
megküldi a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének a jogszabźiyihatźridőt követően 5 napon
belül.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás, annak a|áitźsa napján lép hatályba és határozat|an idöre szól. Ezze|
egyidejiĺleg a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közott jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttmtiködési megállapodás a közös felü|vizsgálat
eľedményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _hatá'|yáú veszti.

2. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemme| köteles eljárni, és biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat miĺködési
feltételeit.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jámak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

4. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmiĺködési megállapodást évente december 31.-
ig, de legkésőbb január 3|-ig, általános vagy időközi váiasztás esetén az alaku|ő iiĺést követő
haľminc napon belĺil felülvizsgáůjźk és szükség esetén azt módosítják.

5. Jelen megállapodást, amely 10 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készült, Felek
elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezot jőváhagyő|aga|áirtźk.

Budapest, 2014. február ....

Budapest Főváros vm.
Önkormányzat
képviseletében
dr' Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Fedezet:

keriilet Józsefuárosi Józsefuáľosi . . . . . . . . . Nemzetiség i Orů<ormźnyzat
képviseletében

elnök

Dátum: Budapest, 20|4. februźtr ...



Pénzügyi leg ellenj egyzem

Páris Gyuláné
pénaigy i ligy o sztźt|yv ezeto

Jogi szempontból ellenje wzem
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző
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előterjesztés 3. sz. melléklete

TÁMoGATÁSI sZERZoDÉs
ľĺóuosÍľÁs.ł.

Amely létrejött egyrészľől a
Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefvárosĺ onkormányzat (képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester, székhely: l082 Budapest, Baross utca 63-67., adószám: |57357 |5-2-4f ,

tötzsszám: 7357 I5, bankszámlaszäm: 141 003 09-10f I3949-01000006, statisztikai
szám: I57 3 57 15-84| 1-32l -0 1 ), továbbiakban: Támogatĺóo

ésa
Józsefvárosi Roma onkoľmányzat (képviseli: Benga oláh Tibor elnök, székhely: 1082
Budapest, Baross utca 63-67., működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca |4.,
adószám: .., törzsszám: ... bankszámlaszám: ......, statisztikai szám:

... ....), továbbiakban: Támogatott,

egyĹittesen a Felek között az a|ź,}lbi feltételekkel:

1. Felek rögzitik, hogy a 20I|. február |4-én Támogatási szerződést kötöttek, amelyben
megállapodtak abban, hogy a Támogató 20I|-20I4. évre vonatkozóan a 37l20||.
(I.19.) számú képviselő-testületi hatźnozat a|apján a Támogatott részére működési
költségekľe évi 13.400.000.- Ft támogatást nyújt.

2. Felek rögzítLk, hogy az 1. pontban megjelölt Támogatási szerződés 1. pontja az
alábbiak szerint módosul:

,,Támogató 20|4. évre 7.476.000.. Ft, azaz hétmillió négyszázhetvenhatezer forint
összegíĺ vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogató Képviselő-testületének a
....l20I4. (II.12.) számű határozata a|apján Támogatott részére működési költségekľe
és a nemzetiségek jogairól szől'ő 20|1. évi cLxxx. törvényben meghatźrozott
nemzetiségi feladatok ellátásra.

Felek rögzitik, hogy tekintette| ana, hogy a Támogatott megbízatása a 2014. évi
nemzetiségi <jnkormányzati képviselők általános választások napjáig tart, ezért a
Támo gatott az év es támo gatás összegének időarányos részére j ogo sult.

A támogatás összegének folyósítási ütemezése:
- idoarźnyos rész 2014. január l-jétől 2014. szeptember 30. napjáig a szerzodés
a|áírásźú követő 10 munkanapon belĺil,
- a fennmaradó támogatási összeg a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános
vá|asztásának eredményét és a nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követően l0
munkanapon belül.

Felek ňgzítik, hogy a támogatási keretösszeg meghatározásänźiTźtmogató különösen
az a|á.ů,bi szempontokat veszi ťrgyelembe:

a. az egyes helyi nemzetiségek teriileti rcprezentativitásźú,



b. kultuľális sokszíníĺségét,
c. a helyi nemzetiségi <inkormányzatok nemzetiségekhez tartozók aktív

érdekképviseletét, érdekeinek kifejezésre juttatĺĺsát - így különösen az anyanyelv
źryo|ásźlt, őrzését és gyarapítźtsáú, toválbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájźnak a
nemzetiségi önkoľmányzatok által töľténő megvalósítĺását és megőľzését -,

d. a helyi nemzetiségek'hez tartozó egyének és egyben, mint közösség jogainak
érvényesítését,

e. kulturális pľogramszewezését igy különösen az egyes helyi nemzetiségi
örrkorrrrárryzatok éves beszłnrolójĺáľa, nrunkateľvéľe tekintettel megvalósított és
megvalósítandó nemzetiségi feladatokat, hagyományőrzést,

f. a helyi nemzetiségeknek a keľületben betöltött szociális, társadalmi és deprivációs
helyzetét.

Támogató Támogatott részére 2014. évbęn céljellegge|, támogatźtsként a működési helyeként
hasznźit Budapest, VIII. kerület Vajdahunyad u. 14. szźtm alatti (hrsz. 35590l0/NI, hrsz.
35590/0/N2) iľodahelyiség és díszterem felújíLásaĺa, gźaberenđezési Łárryak cseréjére, 5%o

tartalékkerettel bľuttĺó 4.384'0 e Bt,, azaz bruttó négymillió hfuomszźunyolcvan-négyezer forint
keretösszeget biztosít.

A fenti céljellegrĺ támogatás folyósítása a Támogatott elnökének előzetes kérelme szeľint
me gfiatátr ozott időpontban történik.

Támogatott a céljellegu támogatás felhasználásáról legkésőbb a 2014. évi nemzetiségi
önkormányzati képviselők általános választások napjáig - szÁm|amásolatokkal és az ebégzett
feladatokkal kapcsolatos rövid szöveges beszámolóval _ köteles elszámolni a Polgármester felé.''

3. Felek rögzitik, hogy az 1. pontban megjelölt Támogatási szerződés további pontjai
v á|to zatlanu l m arad n ak.

4. Jelen szerződés módosítás mindkét fél általi a|áitásźnaknapjátő| hatályos.

Szerződő felek jelen 2 oldalon készült szerződést elolvasták, érte|mezték, és mint
akaľatukkal mindenben megegyezőt 3 példźtnyban jóváhagyó|ag irtak a|á.

Budapest, 2014. február ...

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuáľosi
onkoľmányzat képviseletében

dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Támogató

Fedezet:

Józsefu árosi Roma onkormánvzat

képviseletében

Benga oláh Tibor

elnĺik

Támogatott

Dátum: Budapest, 2014. február ....



Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyuláné

pénziigy i ugy osztźůyv ezető

Jogi szempontból ellenj e gy zem:

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízísából

dr. Mészár Erika
a|jegyző



előterjesztés 4. sz. melléklete

TAMOGATASI SZERZODES
ľĺouosÍľÁsa

Amely létľejĺitt egyrészró| a
Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefváľosi Onkoľmányzat (képviseli: dr. Kocsis Máté
po|gáľmester, székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63.67., adőszám: 157357I5-2-42,
törzsszám: 7357I5, bankszámlaszám: 14 1003 09-I0f |3949-01000006, statisztikai
szám: | 57 3 57 | 5 -84I | -32l -0 1 ), továbbiakban: Támogató,

ésa
Józsefváľosi .............. Nemzetiségi onko rmányzat (képviseli:
elnök, székhely: l082 Budapest, Baross utca 63-37., működési hely: 1082 Budapest, Kis
Stáció u. 5. (Vajdahunyad utca 1B)), továbbiakban: Támogatott,

eryiittesen a Felek között az a|é.ľ.bi feltételekkel:

Felek rögzítik, hogy a 20|1. febľuár 14-én Támogatási szerződést kötöttek, amelyben
megállapodtak abban, hogy a Támogató 20|I-20|4., évekre vonatkozóan a 37/f0II.
(I.19.) számű képviselő-testületi határozat alapján a Támogatott ľészére működési
költségekre évi 200.000.- Ft támogatást nyújt.

Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megielölt Támogatási szerzodés 1. pontja az
alábbiak szerint módosul:

,,Támogató 2014. évľe 200.000.- x.t' azaz kettőszázezer forint összegű vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Támogató Képviselő-testiiletének a ..../2014. (II.12.)
számű hattnozata a|apján Támogatott részére mĺíködési költségekre és a nemzetiségek
jogairól sző|ő 20Il. évi cLXXx. törvényben meghatározott nemzetiségi feladatok
e||átásra.

Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Támogatott megbizatása a 2014. évi
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános vá|asztások napjáig tart, ezért a
Támogatott az éves támogatás összegének időarányos részére jogosult.

A támogatás összegének folyósítási titemezése:
- iĺlőarányos rész 2014, január l-jétől 20|4, szeptembeľ 30' napjáig a sz'ęrzodés
a|áirźtsát követő l0 munkanapon beliil,
- a fennmaradó támogatási összeg a nemzetiségi ĺinkormźnyzati képviselők általános
vźúasztásźtnak eľedményét és a nemzetiségi önkormányzat a|aku|ő ülését követően 10
munkanapon belĺil.

Felek rögzitik, hogy a támogatási keretösszeg meghatározásánái Tátmogató kiilönösen
az a|źlbbi szempontok at v eszi fi gye l emb e :

a. az egyeshelyi nemzetiségek területi reprezentativitźsźú,
b. kulturálissokszínűségét,

1.

2.



c. a helyi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségekhez tartozók aktív
érdekképviseletét, érdekeinek kifejezésre juttatásátt _ így ktilĺjnösen az anyanye|v
ápolását, őrzését és gyarapitźtsát, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiź|ának a
nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítását és megőrzését -,

d. a helyi nemzetiségeV'hez tartoző egyének és egyben, mint közösség jogainak
érvényesítését,

e. kulturátis programszervezését így különösen az egyes helyi nemzetiségi
önkormányzatok éves beszámolójárą munkateľvéľe tekintettel megvalósított és

megvalósítandó nemzetiségi feladatokat, hagyomány őrzést,
f. a helyi nemzetiségeknek a kerületben betöltött szociális' tĺáľsadalmi és deprivációs

he|yzetét.,'

3. Felek rögzitik, hogy az 1. pontban megjelölt Támogatási szerződés további pontjai
v źitozat|anu l m aradnak.

4. Je|en szerződés módosítás mindkét fél á"J'ta1'i a|áirźsáĺak napjától hatályos.

Szerződő feĺek jelen 2 o|dalon késziilt szerződést elolvasták, érte|mezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 pé|dźtnyban jővźthagyő|ag irtak a|ä.

Budapest, 20|4. február ....

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Józsefuárosi Nemzetiségi
onkormányzat képviseletében

dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Támogató

Fedezet

Dáfum: Budapest, 2014. februáĺ ...
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Páris Gyuláné
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Jogi szempontból ellenje gyzem:.

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dľ. Mészár Eľika
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Támogatott


