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Budapest Józsefvárosĺ onkorm ányzat
Képviselő.tes tiilet e számár a

E|őteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2015. február 19. ..s2. napirend

Táłrgy Javaslat a Józsefuárosi Nemzetiségi onkormźnyzatokka| kapcsolatos döntések meghozatal-
ára

A napirendet ry|tlzźlrt ülésen ke|| tźngya|ni, a döntés elfogadásához egyszeríifusinősített szavazat-
többség szi'ikséges.

ElorÉszÍľo sZERVEZETI EGYsÉG: TonvÉľypssÉGl ÉS PBnrÉpvlspLETI IRoDA

KÉszÍľpľrp: DR. KECSKEľĺÉľI LÁszl i r-v

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőforľás Bizottságvé|eményezi x

}latfu ozati jav as|at a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüryi BizattsáryĺEmbeľi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ásá,ŕ".

Tisztelt Képvise|ő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Egyl iittmííködési megdllap o dds felíilvizsgdlata
Maryarországhe|yi önkormányzataiľól szći620|l. évi CLXXXD(. törvény (atovábbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 19. pontja, valamint a nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXD(. törvény (a

továbbiakban: Nek tv.) 2. $ (l) bekezdés értelmében a kerületi önkormányzatfe|adata különösen a

nemzetiségi ügyek e||źúása, ennek keretében a települési önkormányzat köteles biĺosítani a helyi
nemzetiségek jogainak éľvényesülését.

A Nek tv. 80. $-a szerint a helyi önkoľmányzatnak a nemzetiség önkoľmányzatok működéséhez
szükséges pénziigyi, tźtrgyi, személyi feltételeket biztosítania kell, amely feltételekrő| a két fél
Egyiittmiíködési Megállapodás keretében köteles rendelkezni. A Nek tv. 80. $-a taxatíve felsoľolja az
Együttműködési Megállapodás kötelezően rögzitendő tarta|mi elemeit, továbbá a Nek tv. 80. $ (2)

bekezdése éľtelmében a helyi önkormĺányzatnak és anemzetiségi önkormányzatoknak minden évben
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a törvényben meghatározott határidőre felül kell vizsgálnia az Egyĺittműködési Megállapodást. E
töľvényi kotelezettségnek eleget téve tartalmi és foľmai szempontok a|apján aHivata| felülvizsgálta a
Józsefuárosi Nemzetiségi onkormányzato|<ka| megkotott hatá|yos Együttműködési Megállapodást,
amelynek során összeái|ításra került az előterjesztés I. számú mellékletét képező együttműködési
megállapodások' amelyek magukban foglalják a Nek tv. 80. $-ában megfogalmazott követelménye-
ket, valamint az időkozben bekövetkező helyi nemzetiségi önkormányzatokat érintő jogszabályvál-
tozásokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hory a felülvizsgált együttmiĺkö,dési megállapodásokat
valamennyi nemzetiségi önkormányzat megfárgyalta és hatźrozatával elfogadta, amelyre tekintettel
j avaslom a felülvizsgált egyiittrnűködési megállapodás elfogadását.

Nemzet is ég i ö n kor mdny zato k 2 0 I 5. év i mÚíkij dés i tdmo g at ds a

Az onkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének 28/f0I4. (II.12.) száműhatározatźtban foglalt a helyi
nemzetiségi önkormányzatoknak évi működésihozzźĄźnulásként nyújtandó tźtmogatás meghatá-
rozásakoľ hasznźit értékelés i szempontrendszert a Hivatal felülv izs gálta.

Fentiek a|apjáĺ javaslom a 2015. évben az onkormányzat által működésihozzźĘárulásként nyrij-
tandő pénziigyi támogatás összegét a Jőzsefvárosban élő nemzetiségek kerĺileti reprezentativitá-
sát, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által képviselt nemzetiségi lakosok aktivitását ob-
jektív mutató szźtm a|apjátn mérő nemzetiségi vá|asztői névjegyzékében szeľeplő választópolgár-
ok száma szerint megosztani, arányosítani.

A 2010. évi önkoľmátnyzati választások alkalmával |693 vtiasztópolgár, míga2014. évi önkor-
mányzati választások alkalmával 879 vźůasztópolgár kérte a nemzetiségi vtiasztői jegyzékbe
töľténő felvételét, így javasolom, mint Józsefváros kerületre vonatkozóan reprezentatívabb adat-
ként a 2010. évi önkormányzati vźůasztások nemzetiségi választői névjegyzékében szereplő ada-
tokhaszná|atźú.

Javaslom, hogy a fent részletezett szempontok alapjĺán a fO|5. évben az Otlkormźnyzat á|ta| źitalá-
nos működésihozzźĄźrulásként nýjtandó pénzugyi tĺámogatás összege abo|gár, a roma' a görög, a
lengyel, anémet, azörmény,atomán,aruszin, aszerb, aszlovák, azuk'rźnnemzetiségiönkoľmány-
zat tekintetéb en az alábbiak szerint kerü lj ön me gáll apítasra.

Nemzetiségĺ onkor-
mánvzat neve

2010. évi nemzetiségi választói
j egyzékben szeľeplő v á|asztő.

nolsáľok
Nemzetiségi łinkoľmányzat tá-

mosatása e Ft-ban

Bolsár 42 189.0

Roma I 195 5.369,0

Görög 47 211.0

Lenwel 7l 319.0

Német 55 247,0

oľmény 51 229.0

Román 63 f83,0

Ruszin 52 234.0

Szerb 36 r6f.0

Szlovák 47 211.0

Ukrán 34 153.0

Osszesen r 693 7.606.0



2015. évi nemzetiségi pdlyózati keretijssZeg

A Képviselő-testület minden évben dönt a helyi nemzetiségi önkoľmányzatoknak pźůyánat keretében
elnyerhető tźtmogatźs keretösszegéről. Mindezek alapján javaslom a2015. évre vonatkozőan is ön-
ként vállalt feladatként a hetyi nemzetiségi önkormányzatok feladatel|éúásánakpźůyźuati úton töľténő
tźmogattsátt' amelynek értelmében a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok részére aNektv.-ben megha-
ttrozott feladatok e||áltásźra a20I5. évi köItésvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezet szerint
5. 8 0 7,0 e Ft pźiy taati keretösszeget biztosít.

II. A betcľjcsztós ĺndoka

Az előterjesztéstźĺlgyź.ŕlan a Tisztelt Képviselő-testtilet jogosult dönteni.

III. Diintés cé|ja' pénzügyi hatása

A Nek tv.-ben foglalt törvényi, valamint atámogatźsi szerződésben foglalt szeľződéses kötelezettsé-
gek teljesítése. A üámogatások, valamint a pźt|yáuati kerettĺsszeg összes költsége az Önkormányzat
köttségvetésében egyszeri kiadástjelenteknek, amelyek fedezete a2015. évi költségvetési rendelet-
tervezetben betervezésre keľült.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő-testiilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 19. pontján, 41. $ (3) bekezdés, valamint a
Nek tv. 2. $ (1) bekezdésén, és a 80. $ (2) bekezdésén alapul'

Ké ľe m az a|á.ňbi határ ozati j avaslat elfo gad ását.

IIłrÁnozĺ'TI JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy dłint' hogy

1. a) elfogadj a az e|őterjesztés 1. számű mellékletét képezo a Józsefuárosi Bolgĺár, Görög, Lengyel,
Öľmény, Roma' Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukrán onkormányzatta|, valamint a Jó-
zsefuárosi Német Nemzetiségi onkoľmányzattal kötendő feliilvizsgált EgyüthnÍĺködési
Megállapodást.

b) felkéri a polgáľmester a felülvizsgált együttműködési megállapodások aláírásźlra és azok Buda-
pest Fővaros Koľmányhivata|a részére töľténő megküldésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 . a) pont esetén 20|5 . február |9., az 1 . b) pont esetén 2015 . mźtrcius 06.

2. a) a233/20|4. (KI.04.) szÁmű képviselő-testiileti határozat2.pontjátazalrétbbiak szerint módosít-
ja:

,,2o|5. évben az Önkormányzat nemzetiségi önkoľmányzatok részéte nyujtott miĺködési tá-
mogatás összege:

a Józsefuárosi Bolgár onkormányzat esetében 189,0 e Ft;
aJőzsefvźtosi Roma onkoľmányzat estében 5.369,0 e Ft;
alőzsefvźrosi Gör<ig onkoľmányzat esetében 21l,0 e Ft;
a Józsefuárosi Lengyel onkoľmányzat estében 319,0 e Ft;

a Józsefuáľosi Német Nemzetiségi Önkormányzat estében 247,0 eFt;
a Józsefuáľosi ormény onkormányzat esetében 229,0 eFt;
aJőzsefvźrosi Román onkormányzat estében 283,0 e Ft;

aJőzsefvźtosi Ruszin Önkoľmĺányzat esetében 234,0 eFt;
alőzsefvárosi Szerb Önkoľmányzat esetében 162,0 eFt;
aJőzsefvárosi Szlovák onkoľmányzat esetében 21|,0 eFt;
a Józsefuárosi Ukľĺán onkoľmrányzat esetében 153,0 e Ft.''

b) felkéri a polgáľmestert a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő támogatási szerződé-
sek aláírására.



Felelős: polgármester
Határidő: f . a) pont esetén 2015. febľuár I9.,f . b) pont esetén 2015. március 06.

3. a) a helyi nemzetiségi önkormányzatokrészére a nemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CLXXIX.
törvényben megllatározott feladatok e||źúásźra 2015. évre 5.807,0 e Ft páiyźaati keretössze-
get biztosít.

b) felkéri a polgármestert a nemzetiségi pźůyázat kiírására és lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 3. a) pont esetén 2015. február 19,,3. b) pont esetén 20l5. első féléve

A diintés végľehajtásátvégző szervezetĺ egység: Jegyzői Kabinet Ttirvényességĺ és Peľképvise-
leti lľoda, HumánszolgáItatási Ugyosztály Humánkapcsolati rľoda

Budapest, 2015. január 30.
/

ď/Ĺáu/L
dľ. tr(bŕsis Máté
poIgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edĺna

nevében és megbízásápól

a|jegyző
ĹU !.j

- tlq

jegyń



E gyĺittműktidési megállapodás

amely létrejött egyrésztó| a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi
O nko rm á ny zat (a további akb an : helyi önko rmźny zat)

adószám; |57357 |5 -2-42
tĺirzsszám: 7357 t5
statisztikai szám: 1 57 3 57 1 5 -84L| -32l -01
bankszáml aszám: 14 1 003 09- |0213949-0 1 000006
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosi .. Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
miĺktidési hely:
adőszám:
totzsszám:
statisztikai szźlm:
bankszámlaszźtm..
képviseli:

ktizcĺtt (a továbbiakban egyiittesen, mint Felek) a nemzetiségek jogaiľól szóló 201I. évi
CLXxx. törvény (a továbbiakban: Nekt.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
a|apjźn, figyelemmel az á||amháztartásrőI szóló 2011. évi CxCv. tĺirvény (a
továbbiakban: Áht.), az źĺI|asháztaľtásról szóló,ttiľvény végrehajtásárő| szóló 368120||.
(xII. 31.) Kormányľendelet (a továbbiakban: Avr.), a nemzetiségi célú e|őirźnyzatokból
nyújtott támogatások feltételrendszeréľől és elszĺĺmolásanak rendjéľől sző|ő 42812012. CXII.
29.) Koľmányľendelet (a továbbiakban: Trám. Korm. rendelet), a költségvetési szervek belső
kontľollrendszeľéľől és belső ellenőrzéséről szóló 370l20|l. (xII.31.) Koľm. rendelet (a

továbbiakban: Bkľ.), a Magyarorszźtghelyi ĺinkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alu|irott napon és helyen,
az a|ábbi feltétel ekkel.

I. Preambulum

l. A helyi onkormányzat jelen egyĹittműktiđési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi tinkoľmźnyzat tészére biztosítja a nemzetiségi ĺĺnkormźnyzatí
mfüödés személyi és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásaról, ezzel segiti a nemzetiségi jogszabályokból ađódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közĺigyek és célok
megvalósítását.

2. Jelen megállapodásban a Felek részletesen meghatfuozzák a nemzetiségi
önkormányzat mĺiködéséhez szükséges alapvető személyi, tárgyí feltételeket, az e

kĺjrben felmeľülő költségek viselésének szabá|yait, valamint a nemzetiségi
önkormányzat mukodésével kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátásának szabźiyaít.



5.

J.

4.

6.

7.

8.

Felek rĺigzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Aht.,
Avr.' Bkr., Tám. Korm. rendelet' Mötv., Nekt. ľendelkezései, valamint az egyenlő
bánásmódról és az esé|yegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
illetve az egy éb vonatkozó jo gszabáLyok rendelkezései az fu áĺy adő ak.

A tĺĺľgyi évľe vonatkozőan a helyi önkormanyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ <jnként vá|Ia|t feladatként _ a nernzetiségi önkoľmányzatnak működési
hozzájáruIásként pénziigyi támogatást biztosíthat, ame|ytől támogatottat elszámolási, míg
támogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi tinkoľmányzat áital a nemzetiségi
önkormányzat tészére miĺkcidési hozzájáruIásként nýjtható támogatási összegľől
támogatási szerződést kell kötni. A támogatás felhasználása során a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költséglakaľékosság elve szerint k<iteles eljárni. A
költségvetési tervezhetőség érdekében amennyiben a helyi ĺinkormányzat ktiltségvetési
helyzetének figyelembevétele mellett ĺjnként vá||alt feladatként kívan támogatási
hozzájaralást megállapítani a nemzetiségi önkormĺányzat részéte, úgy annak ĺisszegéről
különĺisen a minđenkoľ hatályos átmeneti rendeletének elfogadásávalegyidejúleg dönthet.

A helyi önkormĺĺnyzat źital' nyujtott mfüödési hozzźljźrulźls tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormlĺnyzat nęmzetiségi köziigyeinek ellátása céljából tovább
ađhatjakülsőszervezeteknęk,intézményeknekazza|,
a. hogy ebben az esetben is a józsefuáľosi ... nemzetiségi polgároknak

részesülnie kell a támogatott külső szew áIta|végzetttevékenység eredményeiből,

b. hogy elszámolási és beszĺímolási kötelezettség mind a tlĺmogatott ktilső szervezeteket,

intézményeket, mind a nemzetiségi ĺinkormźnyzatot terheli. A nemzetiségi

önkormanyzat elnöke köteles a külső szew tészéről benyujtott - a továbbadott

támogatás fe|hasznźůźtsáról szóló _ elszámolási dokumentáciőt, valamint a támogatási

cél megvalósulásaľól szóló saját nyi|atkozatát a benffitást követő leghamaĺabb, de

legkésőbb 30 napon belül a Hivatal pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egysége

részére źLtadni.

A helyi önkormányzat á|tal nyújtott műkĺidési hozzájźttu|źs tekintetében Felek
rogzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat elnĺĺke kdteles tźrgyévet kĺivető januaľ 31.

napjáig írásban beszámolni a múködési támogatás felhasmálásáľól. A Hivatal pénzügyi
feladatait eIlátő szervezęti egységén keresztül köteles a mfüödésitźlmogatás felhasználását
ellenőľizni, arnelyhezjogosult minden aďatot, bizonylatot bekémi, valamint jogosult az
el számolás t kie gészitését kérni.

A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és ĺinként vá||a|at
közfeladatainak eI|átását szolgá|ő rendezvények megtartźsát _ kĺiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elkülönített forľásból
pźiyáztatás útjrĺn vagy egyedi kéľelem a|apjáĺ, támogatási szerzódés kötése mellett
tám o gathatj a' ame l yľő | a támo gatottat e|számo l á s i kötel e zeÍts é g teľhe l i .

A nemzetiségi önkormźtnyzat költségvetési tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
ťlnanszitozásí, adatszo|gáItatási és beszĺĺmolási feladatait_ az elnök ktlzremúkĺjdésével _ a
vonatkozó jogszabéiyokban, valamint a releváns he|yi szabźiyozásokban, és utasításokban
foglaltak szerint a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuiĺľos Polgármesteri Hivatal (a

továbbiakban: polgáľmesteri hivatal) gondoskodik.



9. A nemzetiségi önkormtnyzat a feladat ellátással kapcsolatos jogosultságokat és
kĺltelezettségeket, a gazdá|kodás rendjét szabźiyoző belső szabáIyzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Ávr., valamint a Bkľ. vonatkozó rende|kezései szeľinti szabźiyzatokban
rcĺdezi, amelyeket a jegyzó és a nemzetiségi önkormanyzat elnöke hagy jóvá.

10.A támogatások felhasználásźtva| kapcsolatban a polgáľmesteri hivatal helyszíni,
operatív és utólagos ellenőrzést végez.

II. A nemzetiségi tinkoľmányzat műkődési, személyi és tárgyi feltételei'
biztosításának módszeľeĺ és a míĺkiidéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok

ellátása

l. Felek rcgzítik, hogy a helyi önkoľmányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi
ĺĺnkormányzat fe|adatainak e||éttźsához szükséges nemzetiségi közügyeinek el|źtásźůloz
szükséges megfelelő tátgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség használatot. A
nemzetiségi önkormányzatĺak az kodai munka során felmeľtilt mriktidési költségeit a
helyi tinkormźnyzat_ a polgáľmesteri hivatal költségvetésének terhéľe _ viseli. A helyi
önkoľmányzat źital ingyenes hasznáIatra biztosított helyiség tźlrgyi, technikai
felszereltségéró|, a helyiséghasznźůatről, annak részletes szabźiyairől kültin helyiség
haszná|ati és fenntaľtási szerződés ľendelkezik, amelynek mellékletét képezi a
nemzetiségi önkoľmányzat ingyenes hasznźiatába adott tételes eszkozleltźr.

2. A nemzetiségi cĺnkormźnyzat feladatel|átása soľán jelentkező szükséges mértékig, a
polgármesteri hivatal belső ellátási feladatokat e|lźftő szeruezeti egység vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján az 1. pontban meghatáľozott keľetösszegig a helyi
önkoľmányzat váI|a|ja a polgáľmesteľi hivatal tulajdonában|évó, vagy źitala biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, kaľbantaľtásźĺt. továtbbá a nemzetiségi
feladatel l át źshoz szüksége s irodaszerek rende lkezé sre bo csátását.

3. Az 1. és f. pont alapján a nemzetiségi önkormányzat renďe|kezésére bocsájtott
eszktizök nyilvántartásáért a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
míg leltár szerinti hiźnyta|aná|Iapotáért a nemzetiségi ĺinkormźnyzat elnöke felel.

4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi ĺlnkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához

a) a polgármesteri hivatal helyiségét _ amennyiben ęz a polgármesteri hivatal, illetve a
helyi önkormányzat egyéb kozfe|adatainak eI|źltástt nem akadá|yozza _
ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre bocsáthatja, azza|, hogy az erre irányuló
kéľelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt el kell juttatni a polgérmesteri
hivatal jegyzojéhez.

b) a helyi cinkormányzat va|amennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
ktizremiĺkĺjdését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett helyi iinkorményzati
tulaj donú szerveknek ttibbletköltséggel nem j ár.

5. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺinkormźlnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznźlatta|, helyiség infrastrukttrájáva| kapcsolatban felmerĹilő
rezsikĺiltségeit, valamint kaľbantaľtási és fenntaľtási kĺiltségeit a helyi önkoľmányzat _
a polgármesteri hivatal kĺiltségvetésének teľhére _ viseli, amelyek az a|áhbiak:



a. a villamos energia díja, a meleg víz dija, a fűtés díja' valamiĺt avíz-és csatornadíj,
és közös kĺiltség cisszege, továbbá a szemétszállítási díj és kéményseprő díj.

b. a nemzetiségi önkoľmtĺnyzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási díja
és az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a
nemzetiségi önkormányzati Ĺigyekkel kapcsolatos ügyintéző źůta| igénybevett
telefon szolgá|tatźts díja, ide nem éľtve a nemzetiségi önkoľmányzatok
telefonköltségeit.

6. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat postaköltségét a helyi önkoľmányzat _ a polgármesteľi
hivatal kĺiltségvetésének terhéľe - viseli.

7. A helyi önkormányzat _ a polgáľmesteri hivatal költségvetésének teľhére - igény és
előzetes írásbeli bejelentés alapjáĺ biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs
rendszeľhaszná|atćtnakbiztosítását,továbbászfü ségeseténtolmácsa|ka|mazását.

8. A helyi önkoľmlínyzat az |.,2.,4.,5.,7. pontban meghatźlrozott költségeket a
poigiĺľmester hivatalkĺĺltségvetésén beltil a nemzetiségi <inkormźnyzatok mfüĺjdtetésének
kĺiltségvetésének, e|őirźnyzatanak terhére, míg a 6. pontban meghatźlrozott kiiltségeket a
jegyző źitaI megźůlapított polgáľmesteri hivatali kĺiltségvetési cím e|óhźnyzata terhéľe
tervezi.

9. Felek rcgzítik, hogy a helyi tinkormányzat nem viseli a nemzetiségi önkoľmźnyzat
testületi tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasznźiatábő| eredő ktiltségeit.

10.Fe1ek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi tinkoľmányzat
működéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
tinkormányzat műkĺjdéséhez kapcsolódó adminisztratív felađatokat a polgármesteľi
hivatallal jogviszonyban á||ő személy, illetve a polgármesteľi hivatal jegyz(|jén
keresztül a szetvezési és iigyviteli, törvényességi, péĺzngyí és a belső ellenőľzési
feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

l1.A polgáľmesteľi hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztľatív fe|adatai
kĹilĺinösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvéte| az i|éseken, az

tilések j egyzőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi onkotmźtnyzat elnökének, vagy illetékes tagsźnak infoľmációi

alapjźlĺ írásbeli előterjesztések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek
elkésżítése

c. a jegyzőkonyvek nyiLvźłntartása,
d. a beterjesztésre alkalmasság vizsgá|atźnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a polgármesteľi hivatal töľvényességi és pénzügyi feladatai ellátó
szeru ezeti egysé gei r észét e,

e. a kormányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzeti ségi <ĺnkormán y zat e|nöke felé,

f. a testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítése,
g. a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó nyilvántaľtási,

so k szo ro s ítás i é s p o stźzási fel adato k e||źltása' val amint
h. a nemzetiségi önkormźnyzat mfüödésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iľatkezelési

feladatok e||átása.
i. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kéľelmének elkészítése,

elszámolásokban részvétel)



j. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhataLmazása a|apján a Nemzeti
Jogszabá|ýár Törvényességi Felügyelet Irásbeli Kapcsolattartás elektronikus
ľendszeľ haszĺźiata

12. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodás II. fejezet 1 l. pontjában részletezett feladatok
eĺllźúźlsát végző személy díjazásźlt és ennek a munkáltatót terhelő járulékait valamint a
szociális hozzźljáru|ási adó ťĺzetési kötelezettséget a helyi önkormányzat a költségeket
a jegyzó á|ta| megá|lapított polgármesteri hivatal kĺiltségvetési cím e|őirźnyzata teľhére
viseli.

13. A nemzetiségi önkoľmányzat gazđéikodásával kapcsolatos nyilvántaľtási feladatolďloz
a helyi ĺlnkormányzat a polgármesteri hivatal kĺiltségvetésében biztosít forrásokat,
tovább e fe|ađat etlátását a polgármesteri hivatal szakmailag illetékes szervezeti
egysé gének munkatársai végzik.

14. Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve a zárt ülést is - a
jegyzo vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfeielő megbízottja a helyi
önkormányzat megbízásábő| és képviseletében tészt vesz a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat
testiileti tilésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetiségi tinkoľmányzat kłiltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos, számviteli
és eryéb pénzĺiryi feladatok ellátása

1. A nemzetiségi ĺjnkoľmźnyzat gazdáikodásáva| kapcsolatos feladatok soľán a
nemzetiségi ĺjnkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos feladatok
e|Látásárő|' végrehajtásźtő|, nyilvántartásáľól a polgármesteľi hivatal gondoskodik' E
feladatok kĹilönösen:

Đ a költségvetés, átmeneti gazdálkodásról szó|ő határozat, a kciltségvetés teľvezés,
évközi módosítás, az e|emi költségvetés elkészítése;

b) vezeti a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat kĺiltségvetési előirányzatok ana|itikájat, az éves
gazdá|kodás és döntések során amennyiben sztikséges, akkor év kĺizben felhívja a
nemzeti ségi önkormán y zat ťĺgy e|mét a költs é gveté s mó do sításľa'

c) e|Iźttja a nemzetiségi önkormźnyzat kĺiltségvetését megalkotó határozatban
foglaltak szerint a költségvetés Magyar Allamkincstáľhoz tĺirténő benyújtásával
kapcsolato s feladatokat,

d) vezeti a számviteli szabétlyok szeľint a számvíteli-pénzügyi nyilvántartásokat,
ellátja a szétmviteli-pénzügyi szakmai ellenőľzéseket, az utalványok elkészítését, a
gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatokat,

e) kĺiltségvetési fedezetellenőľzéssel egyidejűleg nyilvántartásba veszi a
kötelezettségvállalást, je|zi a nemzetiségi önkoľmźnyzatnak, ha a
kötelezettségvátlalás és a tényleges kifizetési igény közott eltérés mutatkozik,

Đ a ťlnanszírozźlsi, pénzügyi műveletek (nemzetiségi önkoľmźinyzatonkénti pénztźt,
utalás terminálon keľeszttil),

g) az adatszo|gźĺltatási és költségvetési beszámolók,
jogszabá|ybanmegadotthatáridőbetartźsźxa|,

h) ellátja a költségvetési beszámolók, jelentések Magyar

jelentések készítése a

Államkinc stárhoz tĺirténő
benyúj tásával kapcsolatos feladatokat,

Đ igény szerint segítséget nyujt a szöveges koltségvetési beszámoló elkészítéséhez,
j) a banki és ttiľzsadattári igyintézéshez segítségnyújtás (bankszám|a szetződés

módosítása, v á|tozások bej elentése),
k) áfa bevallások készítése, áfa körbe való bejelentés,



D törzskĺinyvi nyilvántaľtásba aváItozźsok bejelentése a MÁK felé, segítségnyújtás a
ĺinkormányzatiballkszám|áknyitásához,megszüntetéséhez,

m) támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormányzattő|,
páIyázatokbőI) a bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti az önkormányzatokat a
kö lts é gvetési dönté sek me gho zat a|étban, támo gatások elszámo l ásáb an,

n) támogatások felhasznźiásának pénzügyi elszámolásźlhoz segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

o) jogszabá1ryi věůtozások miatt pénzagyi- számviteli szabá|yzatok aktualizálása
p) elemi költségvetés és határozat honlapľa töľténő feltételére intézkedés.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok e||źttźsát a helyi önkoľmányzat - a polgáľmesteri hivatal
közľeműk<jdésével - oly módon segíti, hogy az 1. pontban felsorolt feladatok
ellźtásában a polgármesteľi hivatal jegyzőjéĺ keresztül a pénzugyi feladatokat eIIátő
szervezeti egység (a továbbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szervezetí egység),
valamint a belső ellenőrzési feladatokat e||źltő szervezeti egység (a továbbiakban:
belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység) vesztészt.

Iv. A nemzetĺségi iinkoľmányzat köItségvetésének e|őkészítése, megalkotása,
elfogadása, valamĺnt a ktiltségvetési előĺľányzatok módosításának és a

költségvetéssel iisszefüggő adatszolgáltatási ktitelezettségek teljesítésének ľendje.

1. A jegyzo a polgármesteri hivatal pénzigyi feladatokat e|Iáúó szervezeti egysége útján
az źi|amháztaľtásľól szóló jogszabá|yok ľendelkezéseire figyelemmel a költségvetési
törvényből adódó ľészletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének
közreműködése és adatszo|gáItatása a|apjźn hatráridőben elkészíti a nemzetiségi
önkoľmanyzat költségvetési hattrozatźtt' amelyet megküld a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat
elnökének.

2. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a k<lltségvetését ĺinállóan, költségvetési határozatbarl
áIlapítja meg. A nemzetiségi önkormanyzat költségvetési határozatźnak az irányadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tarta|maznia az
előirányzatokat.

3. A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetésihatározatát, e|emi kĺiltségvetését, átmeneti
gazdźůkodźts szabáIyait az elnĺik - annak elfogadását követő három munkanapon belĹil
_ íľásban megküldi a polgáľmesteri hivatal pénzugyi feladatokat e|Iátő szewezeti
egységének.

4. A nemzetiségi önkoľmźnyzat elnĺike a nemzetiségi önkormányzat k<lltségvetési
e|őirányzatainak vźitoztatásźnafuányu|ó előteľjesztésta polgáľmesteri hivatal pénzngyi
feladatokat ellátó szerv ezeti egysé gének kö zľeműkĺj dés ével készíti elő.

5. Az e|őiráĺyzatok módosítástltőI a nemzetiségi önkoľmémyzat képviselő-testülete
költségvetési hatáľozatát mőďosító - hatźrozattal dönt. E hatźrozat egy pé|đányát,
valamint az e|őirźtnyzat-módosítás részletezését (az e|őirányzat-nyi|vántartáson töľténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi önkormźnyzat elncike a d<intést követő 3 napon belül
juttatja el a polgármesteľi hivatal pénztigyi feladatokat e|látő szetvezeti egységéhez.



6. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséľe vonatkozóan
döntési jogosultsággal nem rendelkezik.

7. A hetyi ĺinkormányzat, va|arlint a polgĺĺľmesteri hivatal a nemzetiségi onkoľmányzat
költségvetési hatfuozata töľvényességéért, bevételi és kiadási e|óirtnyzatainak
megá||apitásáért és teljesítésééľt, továbbá egymás kötelezettségváLlalásaiért és

tartozésaiéľt nem felelő s.

8. A nemzetiségi <inkormźtĺyzati gazdáLkoďás biĺonságáért a testület a szabźůyszeniségééľt
az elnök felel.

V. A nemzetiségĺ tinkoľmányzat kiiltségvetése végľehajtásával kapcsolatos
beszámolási kiitelezettség előkészÍtésével iisszefĺĺggő feladatok teljesítésének rendje

1. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önźil'őan dönt saját kĺiltségvetése
feLhasznźiásáról. A nemzetiségi önkormĺányzat operutív gazdźt|kodásanak bonyolító
szeľve a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége. A
nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési, pénzigyi gazdáIkoďásának végrehajtźtsa soľán
a polgármesteri hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységén keresztül az
esedékes kiťlzetéseket anemzetiségi önkoľmányzat foruásai terhéľe készpénz, valamint
átutalás formájában teljesíti a k<iltségvętésében meghatározott előitányzatok, illetve a
nemzetiségiönkormiĺnyzathatźrozatoka|apjén.

2. A jegyző a polgármesteri hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységén
kereszttil |źúja el a nemzetiségi ĺinkormźtnyzat elnökének közreműködése és

információi alapján a nemzetiségi önkormányzat tinálló ťtzetési szám|a nyitásával,
ttirzsktinyvi nyilvántaľtási adatainak törzskönyvi nyilvántartásbaĺ szükséges
módosításával, az adőszźtm igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi
önkoľmányzat tekintetében az ađószám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántaľtásban szükséges módosítások źltvezetĺetése a megalakulást követően
megtöľtént, Anemzetiségi ĺinkormźlĺyzat önálló Íizetési szźtmláxal' rendelkezik.

3. A nemzetiségi önkormányzat az źů|amháztartási információs ľendszerhez a Magyar
Allamkincstáron kere sztül az a|źhbiak szeľint kapcsolódik :

a. Információszo|gźitatással az elemi költségvetésről: A nemzetiségi önkormźnyzat
éves költségvetéséľől annak elfogadását kĺivetően a polgármesteľi hivatal
péĺwngyi feladatokat ellátó szervezeti egysége közľemiĺködésével szolgá|tat adatot
azźĺ||amhttztartásinformációsrendszereszźtmźra.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: A nemzetiségi önkoľmányzat a kciltségvetése
végrehaj tása során lebonyo l íto tt pénzfor galmźx aI ö s szeftiggé sben a po l gárme steri
hivatal pénzugyi feladatokat e||tttő szervezeti egysége kĺizľeműködésével tesz
eleget az źiIamhź-ztartási információs ľendszere felé irányuló adatszolgáltatási
kötelezettségének.

c. Időkĺ'zi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: A nemzetiségi cinkormányzat a

költségvetése végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket a
polgármesteri hivatal pénzngyi feladatokat ellátó szetvezeti egysége
közľemiĺködésével á|lítja össze, s biztosítja adatait az á|lamhźztartási információs
rendszeľ szźtmźna.

d. Költségvetési ęlemi beszámoló készítési kötelezettséggel: A nemzetiségi
önkoľmányzat kö ltségveté sének vé grehaj tásával, gazdá|ko dásával <i s szefüg gésben

a polgáľmesteri hivatal pénzĺj;gyi feladatokat ellátó szervezeti egysége



közremĺikĺidésével tesz eleget az á||amhźu;tatźsi információs rendszeľe felé
i rányul ó adatszolgál tatás i köte l ezetts é g ének.

4. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatáĺozatanak elkészítéséért' va|arrint az
elfogadást követő adatszolgáltatások hatáľidőben töľténő teljesítéséért a polgáľmesteľi
hivatal jegyzőjén keresztĹil apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egysége afelelős.

vI. A nemzetiségi łi nkoľm ányzatok gazdálkodásával kap csolatos beszámolási
kłitelezettsége

1. A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat gazdá|kodásának
éves alakulásárőI a zárszámadás keretében beszámol. A nemzetiségi tlnkoľmányzat
gazdźikodásának éves alakulásáľól sző|ő zárszámadási előteľjesztést és a hatźrozat
tervezetét a jegyző készíti elő, melyet anemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-
testtilet elé terjeszt úgy, hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését kĺivető harminc
napon beliil, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatá|yba lépjen.

2. Az l. pontban foglalt előterjesĺéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a
polgármesteri hivata| pénziigyi feladatokat eIIźtő szewezeti egységén keresztiil a
jegyző készíti elő.

3. A nemzetiségi önkoľmányzatazéves beszámolórő|zárszámađásihatźrozattaldönt.

vII. A nemzetiségĺ łinkoľmányzat ktitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskörök

l. A nemzetiségi önkormányzat kĺjtelezettségvállalásaival kapcsolatos részlętes
hatásköľöket a nemzetiségi önkoľmányzat Szervezeti és Működési Szabéiyzatának
mellékletétképezo a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott
közös utasítás rcndezi.

2. A nemzetiségi ĺlnkoľmźnyzat - koľábbi, saját hatáskĺirben hozott döntése a|apjén -
gazdáIkodásźx aI és pénzell átź.sźx a| kapcsolato s minden pénzfor galmźft a nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat foľľásai terhéľe a nemzetiségi önkoľmányzat fizetési szźm|ájźn
bonyolítja.

3. A helyi önkormányzat áIta| adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési
támogatás kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti
szerzőđésben foglaltak szeľint tĺjrténik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi
önkormányzat műkĺjdési költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi
önkoľmlínyzat a helyi ĺjnkoľmányzat áIta| - a a központi költségvetési támogatáson
feliil - folyósított tźtmogatást ktilső szerveknek (p1.: táľsadalmi szervezetek,
alapítványok, teľmészetes személyek részéte' stb.) nyújtott pénzeszköz źtadéls céLjfua
hasznźija fel, a nemzetiségi önkormĺányzat köteles a kĺizpénzekből nyújtott támogatások
źń|átbatősźlgárőI sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint ahatźiyos önkoľmányzati
költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a tźtmogatott cél
megvalósu|ásárőI sző|ő elszámolás elfogadásáról a polgármesteri hivatal pénzugyi
feladatokat ellátó szeru ezeti egységét írásban köteles táĄékoztatni.

4. A központi költségvetési támogatásiigény benyújtása, az źi|an által kiíľt pá|yázatokon
t<iľténő ľészvétel a nemzetiségi önkoľmźlnyzatjogosult, annak elmulasztásáért a helyi
önkormányzat és a polgármesteri hivatal felelősséget nem vá|Ia|.



5.

1.

A helyi önkormányzat kote|es a ÍIemzetiségi ĺinkormányzat részére elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak éľđekében, hogy a nęmzetiségi önkotmźnyzat
eleget tehessen az információs önľendelkezési jogľól és az informáciőszabadságról szóló
20|l. évi CXII. tĺirvényben foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatźrozott feladat el|átásáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatétozott. ugyintézo
adatszolgáltatésa a|apjźn _ a polgármesteri hivatal szewezési feladatait ellátó szetvezeti
egység vezetoje a felelős.

A nemzetiségi önkoľmlínyzati választások évében a nemzetiségi ĺinkormźnyzati
rendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított előiľányzatok fe|haszná|ásźra,
az e|óirányzatok terhére kĺitelezettségek vállalásáta naptári éven belül a nemzetiségi
onkormányzati vźůasztások időpontjához igazitottan, időaľányos titemezés szerint
kerĹilhet sor.

A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, számviteli
nyilvántaľtásait elktilönítetten vezeti, az aďatszo|gáltatás során közölt adatok
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való taľtalmi
egyezőségéért a polgármesteri hivatal jegyzőjén keľesztül az ađatszo|gáltatási
feladatokat ellátó szeruezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkoľmányzat elnĺike
együttesen felel.

vilI. Osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi ĺĺnkoľmźnyzattekintetében a kötelezettségvállaló és a péĺ:zijgyi ellenjegyző
l;rgyaÍIazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanźVon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a

kötelezettségvá||alásta, utďványozásľa jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalvźnyozási és teljesítés
igazolásźra irĺányuló feladatot nem végezheti az a személy, ak'l ezt a tevékenységét a
Polgrĺľi Törvénykĺinyv szerinti kĺizeli hozzátartozőja, vagy maga javára |átná e|. A
polgáľmesteri hivatal pénzngyĺ feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője a
kĺitelezettségvállalásra, péĺlzíigyi ellenjegyzéste, teljesítés igazo|ásźra' érvényesítésre,
utalványozásra jogosult személyekľől és aláírás-mintájukľól belső szabźiyzataikbarl
foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

Ha a pá|yazatot helyi nemzetiségi önkoľmanyzat vagy ezek tulajdonában á||ő gazđasági
táľsaság vagy kozÁasznú taľsaság nyujtotta be, akkor a nemzetiségi önkoľmrĺnyzati testiilet
tagsa a támogatási döntés meghozata|ában nem vehet részt, kivéve ha a döntés

meghozata|ára testiilet jogosult ebben az esetben az ülésen szavazatí jog nélkül,
tanźrcskozási joggal részt vehet.

Ix. A belső kontľollrendszer és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi önkoľmźnyzatbelső kontľollrendszer kialakításĺánál figyelembe kell venni a
Bkĺ. előírásait, továbbá az á||anháztaľtásért felelős miniszter á|talkozzétett módszeľtani
útmutatókban leíľtakat. A belső kontľollrendszeľ kialakításáért a jegyző a felelős, a
nemzetiségi cĺnkoľmanyzatelnokének észrevételezési jogktiľének figyelembe vételével.
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.) A polgármesteri hivatal kockrĺzatkeze|ési és szabá|ýa|arsági felelőse biĺosí$a a
nemzetiségi onkormányzat kockźzatkezelését, szabźiyta|ansági eljarások lefolytatását a
kiadott szabźl|y ozások alapj án.

A polgáľmesteri hivatal hatályos Szervezeti és Műkodési Szabályzatźtban gazđasági
vęzetokéntkiielölt személy a nemzetiségi önkormányzat gazdasági vezetde is.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat belső ellenorzését a polgármesteľi hivatal belső ellenőrzési
feladatait e|Lźĺó szetvezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a
belső ellenő rzésí v ezeto áIta| készített bel ső ellen or zési kézikĺinyv szab źiy ozza.

A nemzetiségi önkoľmányzata vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
amelyet tájékońatásul megküIď a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének a jőváhagyásra
vonatkozó jogszabáLyi hataľidőt kcivetően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat éľintő külső ellenőrzések nyi|vántartźsźi a
polgármesteri hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó szervezeti egysége végzi az
elnök tźĘékoztatása alapj án.

X. Zátő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás, annak a|áirása napján Iép hatáIyba és hatźĺozat|an időre szól.
Ezzel egyidejűleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzat között jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttműködési megállapodás a közös
felülvizsgálat eredményeként _ jelen megállapođás hatályba lépéséve| _ hatźiyát
veszti.

A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségi
önkormányzat mtĺködési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabáLyi e|óítétsok figyelembevételével
járĺak el, kölcsönĺisen segítve egymás munkáját.

4. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyiittmiĺködési megállapodást évente
decembeľ 31.-ig, de legkésőbb január 31-ig, általános vagy időkĺlzivźiasztás esetén az
alakuló ülést ktlvető haľminc napon beliil felüIvizsgáiják és szükség esetén azt
módosídák.

5. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példĺínyban magyaÍ nyelven készült,
Felek elolvasás és éľtelmezés utźtĺ, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j őv áhagy őlag a|áírták.

Budapest,20|5. február
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