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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatźsi Bizottság javasolja a Képviselő.
testiilefi rekaze|óteriesztésmee1áÍgsra|ásźLt.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Maryarország helyi önkormányzatairól szóló 20|1. évi CLxxXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 19. pontja, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi cLxxx' törvény (a
továbbiakban: Nek tv.) 2. $ (1) bekezdés értelmében a kerĺileti önkoľmányzat fe|adata különösen
a nemzetiségi ügyek e||áúása, ennek keretében a települési önkormányzat köteles biztosítani a
helyi nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

A helyi <inkormányzatnak a nemzetiség önkorméłnyzatok működéséhez sztikséges pénziigyi,
tárgyi, személyi feltételeket binositania kell (Nek. tv. 80. $), amely feltételekről a két fél
Egyĺittműködési Megál|apodás keľetében köteles rendelkezni, melyet a helyi önkormányzatnak és
a nemzetiségi ĺinkormányzatoknak minden évben a törvényben meghatározott határidőľe felül
kell vizsgálnia (Nek. tv. 80. $ (2). E törvényi kötelezettségnek eleget téve a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött - legutóbb 20|2. jiúius hónapban feliilvizsgált - együttmĺĺködési
m e gál I ap odás o k feliilv izs gá|atr a kerii ltek.

A felĺilvizsgálat során megáIlapítást nyert' hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok
miĺködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása keretében sztikséges a helyi nemzetiségi
önkormányzatok működési helyeinek felújítása az a|ź.ŕbiak szerint.
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A Jőzsefvárosi Roma onkormányzat működési helye a Vajdahunyad u. 14. szétm a|atti társasház
ťoldszintjén található önkormányzati tulajdonban álló |26 mf alapterületiĺ irodahelyiség (hľsz.
355golo/N1) és293 m2 alapterületiĺ díszterem (hrsz. 3559ololV2). Az épület a múlt század elején
épu|t,zárt sorŕl,,,IJ'' alakú beépítéssel, udvarra|. Az éptilet apince, fsz. és I. emeletes kialakítása fa
nyereg és fél nyereg tetős kialakítással, cserépfedéssel. Az épület udvarát a mú|t század második
felében vasbeton oszlopokon nyugvó feltilvilágítás vasbeton ftjdémmel építették be. A Józsefuárosi
Roma Önkoľmányzat źita|hasznźůt helyiségek atársasbán lapostető szigetelésének hibájából adódóan
évęk óta ázik'

A Bolgár, Görög, Lengyel, Német, oľmény, Román, Ruszin. Szerb, Szlovák, Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzatok áita| míĺkĺjdési helyeként használt, a Kis Stáció u. 5. (Vajdahunyad u. 1B) szam
a|atti 35604/|13 hrsz-ú önkoľmányzati tulajdonban álló, 146 m2 alapteriiletĺĺ helyiség (hľsz.

3560411/3) _ 1 teakonyha, 3 iroda, l tźtrgya|ó iroda, l ga|éria irodą mellékhelyiség csoport,
közlekedő, lépcső _ a Kisfalu Kft.. 2014. év januárjában végzett műszaki állapot felmérése a|apjźn
rendeltetésszerűhaszná|atľa alkalmas, azonban erősen elavult, rossz állapotu.

A Képviselő-testtilet a 42I/20If. (XII.06.) szźlmű határozatálban döntött a f0|3. évľe vonatkozőan a
helyi nemzetiségi önkormányzatoknak működési hozzáĄáru|ásként nýjtott támogatás összegéľől,
amely szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásának összege: Roma Nemzetiségi
onkormányzat 16.000,0 e Ft, a többi helyi nemzetiségi önkormányzat esetében 200,0 e

Ft/önkormányzat.

A Képviselő-testiilet hivatkozott határozatäban döntött a2013. évre vonatkozőan a helyi nemzetiségi
önkormányzatoknak miĺködési célltartalréWa nyujtott pźtlryánat keretében elnyeľhető tĺámogatás

keretösszegéről, amely szerint 2013. évben működési cé|tartalréWa pźůyźnat címén 1.000,0 e Ft-ot
biztosított.

II. A beteľjesztés indoka

A helyi nemzetiségi önkoľmányzatüal kötött együttműködési megállapodások feliilvizsgálata a

hatályos jogszabályi környezetre tekintettel megtörtént. A Képviselő-testĺilet döntése sziikséges a
felülvizsgált megállapodások elfogadása, a helyi nemzetiségi önkormányzatok ľészére míĺködési célú
éves támogatási összeg és a20I4. évipźůyźľ:ati támogatási cisszeg meghatérozásatárgyátban, valamint
a nemzetiségi önkoľmĺányzatok működési helyeinek felújítására vonatkozóan.

Itr. Tényá|lási adatok
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A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött egyĺittrnűködési megállapodások felülvizsgálata
folýán összeállításra került az e|őterjesztés mellékletét képezo megállapodás, amely maradéktalanul
magźtban foglalja a Nek tv. 80. $-ában megfogalmazott követelményeket, valamint az időközben
bekövetkező helyi nemzetiségi önkormźnyzatokat érintő jogszabáiyvéitozálsokat. A felülvizsgált, új

együttmiĺködési megállapodásban foglaltak biĺosítják a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok részére a
műkijĺJésükhiĺz sztikséges valanteruryi feltételt, rögziti az onkoľmányzat, il|etve a l{ivatal ńszéĺó| a
maximális segítségnyujtást ügyeik vite|éhez, ktiltségvetésiik elkészítéséhez, szabźůyszeru
gazdálkodásuk fo|5,tatÁsźúloz' valamint a jogszabálýáltozások źtfuezetésre kerültek. Az új

együttľnűködési megállapodás egyéľtelmiĺen és konkrétan megltatározza az egyittműködés kereteit az
Önkoľmányzat, aHivatal és a helyi nemzetiségi önkoľmányzatkozi5tt.

Tź|ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet' hogy az új, felülvizsgált együttmiĺködés megállapodást a
helyi nemzetiségi önkoľm źnyzatok megtáľgyalták.

Javaslat helyí nemzetiségi iinkormónyzatok műíkłjdési helyeinekfelíljítósóra
A Józsefuáľosi Roma onkoľmányzat źilta| a Vajdahunyad 14. sztm alatti Táľsashźnban a ftlldszinten
ta|á|ható működési helyeként hasznéit önkormányzati tulajđonú helyiség évek óta źaik, az udvar
beépítés vasbeton szerkezeti fiidémjén több beĺázási folt látható, amely az esőzések hatására növekszik
és több helyen a vakolat leesése megkezdődött. Az udvar beépítés nagyfokú mennyezet beáz;źsa miatt
a szigetelés javitźsa bizonýa|an, ezért szükséges az egész ťodém szigetelésének felújÍĺása, újból



készítése. Az előadóterem több helyen beánottatársashźzudvaľa felől, a mennyezeten kb. 10 m'-en
vakolatleválás, elszíneződés, salétľomosodás létthatő. A betlz;źsi pľoblémákat a fa|ak, a mennyezet
vakolatának javitźsána|, festésével lehet megoldani, de csak az źľ;ást okoző miĺszaki problémák
tźrsasház által történő elhĺárítását követően.
A társashźz kĺjzös képviseletét a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. Realteam
Tĺársasházkezelő Iľoda (a továbbiakban: közös képviselő) látja el. A közös képviselő mźn 20|1. évben
az épületre vonatkozó épületszerkezeti és statikai szakvélemény elkészítését ľende|te meg, ame|y az
előzóbkben je|zett megá||apításokat taľtalmazta. Ezeket a épületszerkezeti és statikai, miĺszaki
állapotokat a Kisfalu Kft. 2013. szeptember hónapban tartott helyszíni szemléje soľán is
megállapítotla. A Józsefuárosi Roma onkormányzat źital használt helyiség felújítása csak abban az
esetben lehet eredményes, és állítható meg a folyamatos betuźs, amennyiben a Vajdahunyad u. 14.

szźtma|attiTźtrsashtzlapostetőfelújításaismegvalósul.

A Józsefuárosi Roma onkormányzat műkĺjdési helyenek felújítĺási koltsége _ a Kisfalu Kft. által
készített előzetes költségbecslés szerint 3.452,0 e Ft + áfa, bruttó 4.384,0 e Ft, amely összeg a
gázberendezési tárgyak cseľéjére vonatkozó költségeket és 5 oÁ taľtalékkeretetistarta|maz.

A Vajdahunyad u. 14. szálm a|atti táĺsashán 58,3 Yo-ban önkormányzati tulajdonban áll, 6 tu|ajdonos
lakik benne, akik közijl2 nyugdíjas. A tźrsashán közös képviselője źita| 2013. év szeptemberében
készített fuajźn|at és előzetes költségbecslés szerint a lapostető felrijíüásának költsége bľuttó 7.600'0 e

Ft.

A Bolgár, Görög, Lengyel, Német, ormény, Román, Ruszin. Szeľb, Szlovák, Ukán Nemzetiségi
onkoľmányzatok miĺködési helyeként használt Kis Stĺĺció u. 5. (Vajdahunyad u. lB) szám alatti
helyiség vonatkozásában felújítási igények _ a Kisfalu Kft. 2014. év januárjában végzett műszaki
állapot fe|mérés alapján _ aza|átbbiak:

- 4,39 m2 alapterületű teakonyha: vizesedés miatt vakolatjavítas, tisztasági festés, nyí|źszźrők
mźnolása, séľült parketta burkolat helyett keľámia padlóburkolat készítése;

- a 3 db irodą közlekedő, lépcső , 1 tárgya|őiroda, mellékhelyiség, galéria iroda tisztasági festés,

nyi|ászárők mźao|ása; 1 irodában séľiilt, megsüllyedt parketta burkolat cseľéje az a|jzat
javításával; 1 iľodában világítás bővítése, a galéľia irodában PVC burkolat cseréje.

A felújítás becsült költsége, amely 5 oÁtarta|é|d<eretet foglal magźlban összesen l.840,5 e Ft+ áfą
bruttó 2.337.435'-Ft.

2014. évi míikiidesi tómogatós és plźIydzatí keretiisszeg
Az onkormźnyzat gazdasági lehetőségei és költségvetési helyzetének firyelembe vétele mellett,
valamint az egyen|ő bánásmódró| és az esélyegyenlőség előmozdítźsárő| szó|ő 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 4. $ b) pontjában rögzített kötelezettségre tekintettel - a helyi
nemzetiségi önkormányzatokkal folytatott előzetes egyeztetések során - felülvizsgálta a 2013. éwe
általános miĺködési hozzź|źtru|ásként nýjtott működési támogatás összegét.

Az onkoľmźnyzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére önként vállalt feladatként 2014. évre
nýjtandó pénzügyi támogatás összegének meghatźtrozásakoľ különös ťlgyelmet fordított
Magyarország Alaptöľvényének Szabadság és Felelősség fejezst XV. cikkelyének (4) bekezdésében
foglaltakra az esé|yegyenlőség és a társadalmi felzárkózźs megvalósulása éľdekében, valamint az
EbtV. 4. $ b) pontjában és a 11. $ (l) bekezdés a) pontjában foglaltakra, amelynek értelmében az
egyenlő bánásmód követelményét a helyi és nemzetiségi önkoľmányzatok, ezek szeľvei, jogviszonyaik
létesítése soľán, jogviszonyaikban, eljĺárásaik és intézkedéseik soľán kötelesek megtaľtani.

Fentiekre tekintettel 2014. évre vonatkozóan a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak működési
hozzźtjźru|ttsként nyújtandó tźmogatás meghatározásakor az onkoľmányzat értéke|ési szempontként
veszi f,rgyelembe az alábbiakat:
- Józsefuáľoskozigazgatási területén az egyes helyi nemzetiségek teľületi reprezentativitásźú, kulturális
sokszínĺĺségét,
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségekhez tartozőkaktív éľdekképviseletét'
- érdekeinek kifejezésre juttatÁsźi - így kiilönösen az anyanyelv áryollźsźtt, őrzését és gyarapítását,

tovźlbbá a nemzetiségek kulturális autonómiź$ának a nemzetiségi önkoľmányzatok áůtat. töľténő



megvalósítását és megőrzését -, a helyi nemzetiségekheztartoző egyének és egyben, mint közösség
j ogainak érvényesítését,
- kulturális programszervezését - így kiilönösen az egyes helyi nemzetiségi önkormányzatok éves
beszámolójárą munkatervére tekintettel megvalósított és megvalósítandó nemzetiségi
hagyományorzést (az előterjesztés 5. és 6. melléklete),
- a helyi nemzetiségeknek a keriiletben betöltött szociális, társadalmi és deprivációs helyzetét.

Az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését cé|ző intézkedések között szerepel a 302/20|3. (vII.l7.)
számú képviselő-testiileti határozatta| elfogadott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja, ame|y dokumentum hivatott feltérképezni a
kerületben hátrányos helyzetben lévő közösségeket, melynek a|apjźn megái\apítźtst nyert, hogy a

keľületi roma lakosság vonatkozásában a regisztrált álláskeresők szäma megnövekedett, az
adósságállomány újrateľmelődik és növekedik az alacsony iskolai végzettségu álláskeresők sáma is.

Mindezekre tekintettel a Helyi Esélyegyenlőségi Progľam Intézkedési Teľve (a továbbiakban: řIEP IT)
tarta|mazza a fenti beazonosított problémfü tekintetében a fejlesztési lehetőségeket, amelyek szerint
szükséges a közfog|a|koztatźs bővítésének fo|ytatása, egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatĺása, a keľületi lakosok életminőségének figyelemmel kísérése, szükséglet alapú szolgáltatások
szervezése, életmód vezetési tanácsadás nyújtĺása, képzések és felnőttoktatás szervezése, amellyel
kapcsolatban aJőzsefvźrosi Roma onkoľmányzatnak a HEP IT a|<tív intézkedési szerepet állapít meg.

Fentiek figyelembe vételével és a ľIEP IT-ben foglalt a Jőzsefvźĺ;osi Roma Onkormányzatta|
egyeztetett többlet feladatokra _ önként vźů|a|t feladatként _ az esé|yegyenlőség biztosítása és

esélyegyenlőtlenség kiktiszöbölése mellett keriilt meghatározásra a helyi nemzetiségi
önkormányzatoknak a 2014. évi költségvetésről szóló rende|et tervezętben az onkormányzat éúta|

általános míĺkĺjdési hozzź|źtu|źsként nyujtandó pénzĺigyi Lámogatás összege, amely a Józsefuáľosi
Roma onkormányzat teklntetében 7.476,0 e Ft, a többi nemzetiségi önkormányzat esetén 200,0 e
Ft/önkormányzat.

Az Önkoľmányzat fentieken tul _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormányzatok
részére a Nek tv.-ben meghaüározott feladatok e||áttásźtta 2014. évi költségvetésről sző|ő

önkoľmányzati rendelet terllezetszerint 3.757,0 eFtpźůyá.zati keretösszeget biĺosít.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet

- elfogadja a helyi nemzetiségi ö'nkoľmányzatokkal kötendő új felülvizsgált egyĺittműködési
megállapodásokat.

- dönt a helyi nemzetiségi önkormányzatok helyeinek felrijításáró| aza|átbbiak szerint:
- a Jőzsetvárosi Roma onkormányzat részére támogatásként a Vajdahunyad u. 14. szźtm a|atti

helyiség fe|iĄítására, gźnbereĺdezési tĺárgyak cseĘére' syo taÍta|é|&erettel bruttó 4.384,0 e Ft-ot
bizosít céljelleggel.

- a többi helyi nemzetiségi önkoľmányzat Kis Stáció u. 5. (Vajdahunyad u. 18) szźtm a|atti
nlűkijdési helyének felújítĺását a Kisfalu Kft,. végezze el. A felújítás becsült költségc, amc|y 5%o

taľtalékkeretet foglal magźtbarl összesen 1.840,5 e Ft+ áfa, bruttő 2.337.34I,- Ft' melynek
fedezete az onkoľmányzat költségvetésében a 1160l címen kerül biaosításra.
A Kisfalu Kft. díjazásaaf0l4. januźr l-jétő| hatályos Yagyongaz,dálkodási szerzódés 96. pontja
a|apján a nettó szĺámlaérték I0 Yo-a+AFA, azaz a Kisfalu Kft. bonyolítási díja 184.050,- Ft +

Áľa. e működési hely felújításának elvégzése soľán a Kisfalu Kft. műszaki ellenőri feladatokat
is ellát, amelynek dijazźsźrő| a Vagyongazdá|kodási szerződés 98. pontja érte|mében az
Önkoľmányzat és aKisfalu Kft. külön megállapodásban fog ľendelkezni

Tekintettel ana, hogy a Jőzsefvárosi Roma onkormrányzat működési helyként használt helyiség
felújítás, valamint a folyamatos beázás megszüntetése csak abban az esetben eredményes, amennyiben
a Vajdahunyad u. 14. szźtm a|atti Tźtrsashźn lapostető felújítása is megvalósu|, ezért műszakilag
indokolt, hogy a Társashźtz lapostető felújítása is megvalósuljon. Ennek érdekében - atźrsashźa közös
képviselője áital 2013. év szeptemberében a felrijítlás érdekében benyújtott źrajźtnliat és előzetes



koltségbecslés alapján - onkoľmányzat aTársasházat 7 .600,0 e Ft vissza nem térítendő ĺímogatlísban
részesíti.

Az előterjes ztés |II. fejezetében rész|etezett szempontok a|apján a helyi nemzetiségi ö'nkoľmányzatok
részére 2014. évben az onkormányzat źůta| általános mĺĺködési hozzźĄátu|ásként nýjtandó pénztigyi
támogatás összege az a|átbbiak:-
a Józsofuárosi Roma onkormányzat részére 7.476,0 e Ft, a többi nemzetiségi önkormányzat esetén

200,0 e Ft/önkormányzat.

Az előterjesztés III. fejezetében foglaltak alapján a2014. évľe a Nek tv..ben ľész|etezett nemzetiségi
feladatok e||étására az Önkoľmänyzat valamennyi helyi nemzetiségi önkormányzat áL|ta| igénybe
vehető páúyáz:ati keretösszeget źi|apít meg3 .7 57 ,0 e Ft összegben.

V. A đöntés célja, pénzĺigyi hatĺísa

A Nek fu.-ben foglalt jogszabályi, valamint a tźlmogatźsi szeľződésben foglalt szerződéses
kötelezettségek teljesítése. A támogatások, valamint a nagykarbantartások, felújítlísok összes k<iltsége

az Önkormányzat költségvetésében egyszeri kiadást jelentenek, amelyek fedezete a 2014. évi
költségvetési ľendelet-tervezetben betervezésre került.

VI. Jogszabá|yi köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 19. pontján, 107. $-án valamint a Nek tv. .)

2.$ (1) bekezdésén, és a 80. $ (2) bekezdésén alapul.

Kéremazaliábbihatźnozati javaslatelfogadását.

II,łľÁnozłTI JÄvAsLAT

A Képviselő.testü|et úgy dönt' hogy

l. a) elfogadja aze|őte1esztés ]. számú melléktetétképező, a Józsefuárosi Roma onkormányzattal
kötendő új, felülvizsgált Együttműködési Megállapodást.

b) elfogadja az előterjesztés 2. szdmú mellékletét képező, a Bolgáľ, a Görög, a Lengye|, a
Német, az Onrlény, a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák, az Ukrźn Nemzetiségi
onkormányzattal kötendő új, felülvizsgźitEryiittmiĺktidési Megállapodást.

c) felkéľi a Polgármestert az új, felülvizsgá|t egyuttmĺĺködési megállapodások aláírásfua és azok
Budapest Főváros Koľmányhiv ata|a részére töľténő megktildésére.

Polgáľmesteľ, nemzetiségi önkormányzatok elnökei
a)-b) pont esetén 2014. februźr If ., c) pont esetén 2014. februálr 12.

2. a helyi nemzetiségi önkoľmĺányzatoknak évi működési hozĺÁjźru|ásként nyujtandó támogatás
megllatározásakor különösen az a|źhbi értékelési szempontokat veszi figyelembe:

- Józsefuáros közigazgatźsi teľiiletén az eĹyes helyi nemzetiségek területi
reprezentativitásźú,kulturálissokszínűségét,

- a helyi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségekhez tartozőkaktív éľdekképviseletét,
- érdekeinek kifejezésre juttatrását _ igy különösen az anyanyelv ápolását, őrzését és

gyaľapitásźłt' továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi
önkoľmányzatok által t<jľténő megvalósítását és megőrzését _, a helyi nemzetiségekhez
tartoző egyének és egyben, mint közösség jogainak éľvényesítését,

- kultuľális progľamszervezését így különösen az egyes helyi nemzetiségi
önkormányzatok éves beszámolójárą munkateľvére tekintettel megvalósított és

megvalósítandó nemzetiségi hagyom źnyőrzést,
- a helyi nemzetiségeknek Józsefuárosban betöltött szociáIis, társadalmi és deprivációs

he|vzetét.

Polgáľmester
20|4.február 12.

Felelős:
Hatáľidő:

Felelős:
Határidő:



3. a Józsefrárosi Roma onkoľmányzat részére cé[e|leggel, tamogatasként a mĺĺködési helyeként
hasznźit Budapest, VIII. keriilet Vajdahunyad u. 14. szám a|atti (hrsz. 35590l0/NL, hrsz.
35590/0lN2) irodahelyiség és díszterem felújítására, gźzberendezési tárgyak cseréjére, 5%o

taľtalékkerettel bruttó 4.384,0 e Ft keretösszeget biĺosít.

Felelős: Polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke
Határidő: 20|4. február 72'

4. a) elfogadja az e|őterjesztés 3. szómú mellékletét képező, a Józsefvźrosi Roma Önkormányzattal
kötendő, és aze|őterjesztés 4. szómú mellékletétképezn, a Bolgár, a Görĺig, aLengye|, aNémet,
azormény, a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák, azU|<ĺźn Nemzetiségi onkormányzatta|
kötendő ĺĺmogaĺási szerződés módosítasát.

b) felkéri a Polgármesteľt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő támogatĺási
szeľződé sek módo s ításán ak a|źńr źsźlr a.

Felelős: Polgáľmester' nemzetiségi önkormányzatok elnökei
Határidő: a) pont esetén 20|4. februfu If .,b) pont esetén 20|4. február 20.

5. a) aBolgár, aGörög, aLengyel, aNémet, azOrmény, aRomán, aRuszin, a. Szerb, a Szlovák,
azL]WźnNemzetiségi onkoľmányzatok VIII. kerület Kis Stáció u. 5. (Vajdahunyad u. 18, hľsz.
35604/I/3) szźtm a|alti működési helýént hasznźit, önkoľmányzati fulajdonban álló helyiség
felújítĺásáľa 1.840,5 e Ft + Áfa összeget biztosít, melynek fedezete az Önkormźnyzat
költségvetésében a 11601 címen keriil biztosításra.

b) felkéri a Kisfalu Kft.-t a hatátozat 5.a) pontja szerinti működési hely felújítás bonyolítasára,
melynek díja 184.050,- Ft + Áľa. e felťljítás műszaki ellenőrzési feladatait a Kisfalu Kft. látja e|

az onkoľmźnyzatta| kötött Vagyongazdá|kodäsi szerződésben foglaltak szerinti módon és
dijazással.

c) folkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a felújítás bonyolításĺára vonatkozó szerződés elkészítésére
és felhataĺmazza a Polgáľmestert annak a|áirźsára.

Felelős: a) pont esetén Polgármester' b)-c) pont esetén Kisfalu Kft.
Határidő: a)-b) pont esetén 2014. februáÍ I2., c) pont esętén a szerződés a|áírásźnak

ideje2014. februáľ 20.

6. a) a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségek jogaiľól sző|ő 20Il. évi
CLxxx. töľvényben meghatáľozott feladatok e||éltźsźra 20114. évre 3.757,0 e Ft pźiyázati
keretösszeget biĺosít.

b) felkéri a Polgármestert az pźiyázati támogatásról szóló önkoľmányzati felülvizsgźůatára és

készítsen előterjesztést a Képvise|ő-testiilet 20|4. mźrcius havi ľendes ülésére.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: a) pont esetén 2014. februétr |2., b) pont esetén a Képviselő-testíilet 2014.

máľcius havi rendes iilése

7. a) a VIII. keriilet Vajdahunyad u. 14. szátm a|atti Tźltsasházat (közös képviselő Kisfalu Kft.
Realteam Tfusasházkeze|ő lroda) lapostető felújítás céljából a folyamatos beźnźsok
problémájĺának megoldása végett egyszeri, 7.600,0 e Ft összegiĺ, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

b) felkéri a Polgáľmestert atámogatási szerzódés elkészítéséľe és annak a|áírásátra.

Felelős: Polgáľmesteľ



Határidő: a) pont esetén 20|4. februátr |2.,b) pont esetén 2014. február 20.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Valamennyi helyi nemzetiségi łinkoľmányzat,
Pénzĺigyi Ügyosztály, Vagyongazdátkodási és ÜzemeltetésÍ Ügyosztály, Kisfalu Kft.'
Tłiľvényességi és Peľképviseleti lľoda, Szervezési és Képviselőĺ lľoda.

Budapest, 20|4. februźr I0.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

l ĺĺĺ[, u "r C

k N/4l/í.-4V dr.}ĺdészLáľ Eľika /a|jegyző /

Mellékletek:

1. számú melléklet:

2. szźtmű melléklet:

3. számű melléklet:

4. szźtmű melléklet:

5. számri melléklet:

a Józsefuárosi Roma onkormányzattal kötendő Együttműködési
Megállapodás
a Bolgár, a Görög, a Lengyel, a Német, az oľmény, a Román, a Ruszin, a
Szerb, a Szlovák, az Ukrán Nemzetiségi onkormányzattal kötendő
Együthnűködési Megállapodás
a Józsefuárosi Roma Önkormányzattal kötendő tĺámogatási szeruődés
módosítása
a Bolgár, a Görög, a Lengye|, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a
Szerb, a Szlovák, az lJk'rźnNemzetiségi onkormány zatta| kötendő támogatási
szerzódés módosíLása
a Roma, a Bolgár, a Görög, a Lengyel, a Német, az Ormény, a Román, a
Ruszin, a Szerb, a Szloviík, azIJk'rźtn Nemzetiségi Önkormrányzat 20|3. évre
vonatkozó beszámolói a és a 20I 4. évi munkateľve


