
slą
Budapest J őzsefvárosi onko rmányzat

Képviselő.testü lete számár a

Embeľi Erőfoľrás Bizottság véleménl'ezi

H atározati i av as|at a bizottság számźĺr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmbeľi Erőfoľrás
testü|etnek az elóterjesztés megtárgy a|ásźtt.

javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľész|etes ĺsmeľtetése

A) E gy iittmííktidés i nteg áIlapo dós fel iilv izs g ĺílatĺt

Magyaroľszág helyi öllkoľmányzatairől szőIő 201l. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.)
23. $ (5) bekezdés l9. pontja, valamint a nenlzetiségek jogairó| sző|ó f}Ll . évi CLXXIX. töľvény (a
továbbial<ban: Nekfv.) l0. $ (4) bekezdés éľtellnében a keľi.ileti öĺrkormányzatfeIadataa nemzetiségi
ügyek e|látása, mely éľdekében a helyi onkoľmányzat köteles biztosítani a hetyi nemzetiségek jogai-
nak éľvényesülését.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja: f016. február 4. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefilárosi Nemzetiségi onkoľmányzatokka| kapcsolatos döntések meghozata|-
ára

A napirendet 1yflzárt ülésen kell
többség szükséges.

tárgyalni, a döntés elfogadásáh oz egy szerúl4i!ŐsĺtęĹ szav azat-
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A Nektv. 80. $-a szeľint a helyi önkormányzatnak kötelezettsége a nemzetiség önkormányzatokmu-
ködéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi, személyi feltételek biztosítása, amely részletes szabáIyairó| a
két fél megállapodást köt. A Nektv. 80. $ (2) bekezdése éľtelmében a helyi önkormányzatnak és a
nemzetiségi ĺĺnkormányzatoknak minden év január 3|, napjźĺig feltil kell vizsgálniuk a köaük létre-
jott együttműködési megállapodást' E törvényi kötelezettségnek eleget téve - tartalmi és formai
szempontok a|apján - a Hivatal feliilvizsgálta a Józsefvtrosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal meg-
kötött együttmiĺködési megállapodásokat, melyek a Nekw' 80. $ (2) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelően kiegészítésre kertiltek a helyiséghaszná|atra vonatkozó rendelkezésekkel. A 11 nemzetiségi
önkormányzattal kötendő megállapodás a határozat |-I1. számú mellékletét képezi. Tekintettel arľa,
hogy a Józsefuárosi Roma onkormányzat anemzetiségi önkoľmányzatok á|ta|használt helyiségektől
eltéľtl lrelyiségekeĺ' |laszllá|, így ebben a vonatkozásbm a Józsefuárosi Roma onkormányzatta| ko-
tendő együttműködési megállapodás eltér a tobbi nemzetiségi önkormányzattól.

TéĄékoztatom a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy a felülvizsgált egyĹittműködési megá|lapodások
nemzetiségi önkoľmányzatok általi megfárgya|źtsa és elfogadása folyamatban van.

B) 2016. évi nemzetiségi plźlydzati keretösszeg

A Képviselő-testület minden évben dönt a helyi nemzetiségi önkoľmányzatoknakpá|yázat keretében
nyújtandó támogatás keretösszegérol. Mindezek a|apján javaslom a f0I6' évre vonatkozóan is ön-
ként vállalt feladatként a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátásálrak pá|yźnati úton töľténő
támogatását, amely éľtelmében af0I6' évben a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkor-
mźnyzata2076' évi költésvetésről szóló önkormányzati rendelet-tewezet szerint 5'807 e Ftpá|yázati
keretösszeget bizosít.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstźtrgyában a Tisztelt Képviselő-testület jogosult dönteni'

III. A dtĺntés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja a Nektv.-ben foglalt jogszabá|yi kötelezettségek teljesítése, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok fe|adatellátásának pźúyźnati úton töľténő támogatása.
A pályázati keretösszeg költsége az onkormányzat kĺiltségvetésében egyszeri kiadást jelent, ame|y
fedezete af016' évi költségvetési rendelet-tervezetben betervezésre került.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet
A Képvise|ő-testület dontése azMötv.23. $ (5) bekezdés l9. pontján és a4I. $ (3) bekezdésén, va-
lamintaNektv. 80. $ (2) bekezdésén alapul.

Ké ľem az a|ábbi hatáľ ozati j avaslat e lfo gad ás át.

HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja ahatározat 1.-1l. számú mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Bolgáľ, Göľög, Len-
gyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukľán, Német Nemzetiségi onkor-
mány zatta| kötendő feltilvizsgált Együttmĺĺködési Megállapodást.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. február 4.

felkéri a polgármesteľt a felülvizsgált együttműködési megállapodások a|áirására és azok
Budapest Fováros Kormányhiv ata|a részér e történő megküldésére.

Felelős: polgáľmester
Határido: f0I6, februźtr 29.
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3. a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségek jogairól sző|ő f01l. évi
CLxXx. torvényben meghatározott feladatok e||átására2016. évre 5.807 e FtpźL|yázatike-
retösszeget biztosít.

Fe|elős: polgármesteľ
Határidő: 2016. február 4.

4. felkéri a polgármestert a nemzetiségi pá,|yánat kiírásáľa és lebonyolítására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. első féléve

A dtintés végľehajtását végzíí szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi lľoda, Humánszolgá|ta-
tási Ügyosztály Humánkapcsolati Iľoda, Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest,20|6.januźr25. . i

d{Ą
dr' Kocsis Máté

PolBáľmester /.

Torvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI

/, ,fuu,ĺ, %?
dr. Mészáľ Eľika

a|jegyző

Mellékletek: 1 1 db Együttműködési MegáIlapodás
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EgyüttmíÍködési megállapodás

amely létľejött egyrészľő| a Budapest F.őváľos VIII.
továbbiakban: helyi önkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszźtm: |5735715-2.42
törzsszám: 7357|5
statisztikai szám: 157357|5.8411-32|-0I
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

kerület Józsefváľosi onkoľm ányzat (a

másrészľő| a
önkormányzat)
székhely:
mĺĺködési hely:
adőszám:
törzsszćtm:.

Jĺízsefváľosi Lengyet onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
r6926192-1-42
679t98

statisztikai szám: 16926L92.84I1-37I-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028600-00000004
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól szó|ó 20L1. évi cLXXx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apján,
figyelemme| az źi|amhánartásrő| szó|ő 20| l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
áů|amhźztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20|1. (X[.31.) Korm. rende|et (a
továbbiakban: Ávľ.), a nemzetiségi célú előirányzatokból nýjtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/20|2. (XII. f9.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollľendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/20||,
(XII. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaroľszág he|yi önkoľmányzatairó| szólló
20II. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|írott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkoľmĺányzat jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzati miĺködés
személyi és tźtgyi feltételeit, toválbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásĺáÍól, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és cé|ok megvalósíüását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabźiyaithatározzźtk meg.

2. A tárgyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmétnyzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vźúlra|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeztetést követően az adoÍt évi költségvetési rendeletében míĺködési hozzáljárulátsként pénzügyi
támogatást bizosíthat, amelyről Ĺámogatottat elszámolási, míg támogatőt e||enőrzesi kötelezettség
terheli. A helyi önkormányzat éital. a nemzetiségi ĺinkormányzatrészére működési hozzź$áru\ásként
nyujtható támogatási összegről támogatási szerződést ke|l kötni. Atámogatźts felhasználása során a
nemzetiségi önkormányzat a kciltséghatékonyság és köItségtakaľékosság elve szeľint köteles eljámi.

3. A helyi önkormányzat áita| nyujtott működési hozzźĄźru|źls tekintetében Felek rögzitik' hogy a
nemzetiségi önkoľmányzat nemzetiségi közĺigyeinek elláĹása céljábó| tĺímogatást adhat külső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi lengyel nemzetiségi polgároknak részestilniük kell a
támogatott külső szeľv źůta| végzett tevékenység eľedményeiből,
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4.

5.

6.

7.

8.

b. elszámolási és beszámolási köte|ezettség mind a tamogatott ktilső szeĺvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi önkoľmányzat
elnöke köteles a külső szerv részéről benýjtott - a továbbadott támogatás felhaszná|ásźrő|
szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a tźtmogatási cél megvalósulásáról szőlló sajźú
nyl|atkozatát a benyrijtást követő leghamaľabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzugyi
feladatait e||źltő szer,łezeti egysége (továbbiakban: pénzugyi feladatokat e||źńő szervezeti
erység) részére źtadni.

A helyi önkormányzat á|ta| nyujtott működési hozzź$tru|źls tekintetében Felek ňgzit1k, hogy a
nemzetiségi tinkormányzat elnöke köteles tárgyévet követő januźlr 3|. napjáig írásban beszámolni a
működési tátmogatás felhaszrálásĺáÍól. A Hivatal a péruÍigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül köteles a miĺködési támogatás felhasználását e||enorizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekémi, valamint jogosult az elsámolás kiegészítését kérni'

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormtnyzat köte|ező és önként vállalt közfeladatainak
ellrźtásźt szolgáló rendezvények megtarttsttt _ költségvetési he|yzetének ťrgyelembe vétele
mellett - a mindenkori költségvetésében elkülönített foľľásból péńyź.ztatás ťltján vagy egyedi
kérelem a|apjźn, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja, amelyről a tźtmogatottat
elszámolási kötelezettség teľheli.

A nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnaĺszkozttsi, adatszolgáůtatási és beszámolási feladatai ellátásáról_ az elnök
közreműködésével _ a vonatkozo jogszabźllyokban, valamint a helyi szabéiyozásokban, és
utasíĹásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdéikodás rendjét szabźůyoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá|yzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhasználásával kapcsolatban a Hivatal báľmikoľ jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi önkoľmányzat míĺkiidésének személyi és Úáľgyi feltételei' míĺkiidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek ľögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztositja a nemzetiségi önkormźnyzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szĺikséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|atát. A nemzetiségi önkormáłnyzatnak az irodai munka soľán felmerült mĺĺködési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghasznźilatla|,
a helyiség infrastruktlirźĘźtval kapcsolatban felmerülő ľezsiköltségeit' valamint karbantartási és
fenntaľtási költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - viseli,
amelyek az a|ź.Ďbiak:.

a. a villamos energia, meleg viz, futés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közös kö|tség,
továbbá a szemétszttllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat míĺködéséhez szükséges eszközök karbantartási díja, az
inteľnet hozzźférési lehetőség költségeinek biztositása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkoző ugyintéző źŁ|ta| igénybevett telefon szolgáltatásának
dija, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasznźůatáhő| eľedő költségeit.

A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. keľület,

t.
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Vajdahunyad u. |./b, szám (hrsz.: 35604/N3) a|atttalál'hatő 145,5 m, alapterülettĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Józsefuáľosi Bolgár, Görög, Lengyel, oľmény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukľán, Német Nemzetiségi Önkormányzatközöshasznát|atba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat szźtmára munkaállomás biztosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsopoľt, amely 4 iľodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbźr;is a|apjźn az ingat|an forgalmi
értéke: Bruttó 10.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
Román onkormányzatta| közösen toľténik. A nemzetiségi onkormányzat haszná|ati jogának
gyakorlásával a többi irodahelyiséghaszná|atára jogosult nemzetiségi önkormányzatok munkáját
nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźtban a nemzetiségi önkormányzat részére kizárő|agosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közö's hasznźiatba źttadott tárgyi és technikai eszközök
leltáľ szerinti ĺyl|vántartása jelen megállapodás elvá|aszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi <inkormányzat a le|tár szeľint nyilvántartott eszkĺjzöket és helyiséget kizárőIag
a|apfe|adatálnak ellátásához szükséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszenĺ
gazdá|kodás szabályai szerint, ajó gazda gondosságával köteles keze|ni, a használatjogát a helyi
önkormányzat éľdekeit ťrryelembe véve gyakorolhatja. Az ingősáąokhaszntiati jogát másľa nem
ruházhatja át. A helyi önkormányzat a hasznźtlatba adott báľmely ingóságot - a |e|tár szerinti
nyi|vántartźlson töľténő átvezetés mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakor|ása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi ĺinkormányzat
felradate||źúásźtt.

A helyiséget a nemzętiségi önkoľmźnyzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig nemzetiségi
önkormányzati feladate|létásźthoz hasznźůhatja. Az e pontban megjelĺilt időrenden tul töľténő
helyiséghasznźůatra előzetes írásbeli kérelem a|apjén a Hivatal jegyzojének írásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség hasmtůattő| eltérő időszakban történő bent tartőzkodás. Az e|térő időpontu
helyiséghaszná|at á||andő vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kéľelemre a helyiség eltérő
haszná|ata állandó jelleggel is biztosítható . Az źń|andőjelleggel biztosított eltéró helyiséghasznáůat
indokoltságát a jelen egytittműködési megállapodás felülvizsgálatával egyidejűleg meg kell
vizsgá|ni, és amennyiben arľa a továbbiakbanmźr nincs szĺikség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľmźnyzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogát másľa nem ruhĺízhatja źlt. Az
ingyenes haszná|atba adott irodahelyiségen felújítĺíst, áúa|akítást, bármilyen vá|toztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel |ehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen hasznźúatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźůatra
igénybe venni a nemzetiségi ĺlnkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltér, űgy köteles a helyi önkoľmányzat írásbeli
felszólítására a magźncé|ű hasznáiatot haladéktalanul megszĺintetni, valamint e magán célú
használatból eľedő k<ĺltségeket a helyi önkormányz at részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerÍĺ hasznźúattő| eltéľőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkoľmányzatok érdekeit figyelmen kívü| hagyvahasznźůją úgy a helyi önkormányzat által önként
vźúla|t feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerből kizárhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az źttadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzatta| egyetemleges elszámolási, visszaszolgźL|tatási és káľtérítési köte|ezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba ađott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmányzatképviselője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott köteles leadni az irodahe|yiség elhagyásakor. A nemzetiségi
őnkormźnyzat nem jogosult saját kulcs hasznźůatźtra.
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5. A helyi önkormányzat vtilra|ja, hogy a Hivata| belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkoľmányzat feladatellátása során
je|entkező szükséges mértékig . a Hivatal á|ta|a biĺosított elhasználódott, leselejtezett
eszkĺjzök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz sztikséges
iľodaszeľek ľendelkezésľe bocsátását b iztosítj a.

A nemzetiségi önkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszkö'zök számviteli nyi|vántartásáért a
Hivatal pénzugyi feladatokat el|átó szervezeti egység vezetője, míg leltáľ szerinti hiánýalan
źů|apotäért a nemzetiségi <inkormányzat elnöke felel.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pľogramj ainak megvalós ításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

kozfe|adatainak ellátását nem akadźůyozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésľe
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal akért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzajéhez,

b) a helyi ö'nkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremíĺködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szeľveknek t<jbbletköltséggel
nem jáľ.

A nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a helyi önkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére - viseli.

A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alap1án biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer hasznźiatźnak
biaosítĺását, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazäsét.

A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül teruezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok míĺködtetése költségvetési
címen, és a hivatal miĺködtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgármesteľi Hivatal és nemzetiségi önkoľmányzatok épületeinek takarítása címen

1 1. Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi ĺinkormányzat
működéséhez szükséges alapvetó személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, il|etve a Hivata| jegyzőjén keľesztül a szervezési és ügyviteli, töľvényességi,
pénzügyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

|2. AHivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ feladatai ktilönösen:
a' a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az iiléseken) az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsának informáciői a|apjźtn íľásbeli

e|őterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźůatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megktildése a Hivatal törvényességi és pénzĺigyi feladatait e||áLtő szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v ántartási, sokszoro s ítási és p o stázás i fe ladato k el látása,

f. a nemzetiségi önkormányzat műk<!désével kapcso|atos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.

6.

7.

8.

9.

10.



h' a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazása alapján a Nemzeti Jogszabźiytár
Törvényességi Feltigyelet Irásbeli Kapcsolattartás elektľonikus rendszer haszná|ata.

13. Felek rögzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve azárl' ülést is - a jegyző
vagy a jegyzove| azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbizottja a helyi önkormányzat
megbízástból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testü|eti ülésein, és
je|zi, amennyiben tĺirvényséľtést észlel.

III. Ä nemzetiségĺ iinkoľmányzat kłiltségvetéséve|,gazÄá|kodrĺsával kapcsolatos feladaĺok ellálrĺsa

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzügyi fe|adatokat el|átó szervezeti egysége |źttja e| az a|ábbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdźilkodásról szóló hatźrozat' a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkész ítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előiľányzatok ana|itikus nyilvántartéstnak

vezetése, az éves gazdźúkodźts és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat ťlgy elmének fe lh ívása a kö ltsé gvetés módo s ításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetését megalkotó határozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyaľ Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsólatos feladatok
e|lźłtása,

d) a számviteli szabályok szerint a szttmviteli-pénztigyi nyi|vántartások vezetése, a
számviteli-pénzligyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiá'||itźsa, a
gazdasági vezető által kijelölt személyéb en az érvényesítési feladatok e||źltäsa,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg a kö'telezettségvállalás nyilvántartásba
vétele, a kötelezettségvál|alás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
g) havi, negyedéves péĺzforga|mi jelentések, mérlegje|entések, költségvetési beszámolók

ké s zíté s e a j o gszab áúyb an m e gad ott h atári d ő b etartźs źw a|,
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyaľ Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok e||átása,
a zźĺrszámadás szöveges ľészének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadatttri ngyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módos ítása, v áůtozások bej elenté se),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési <inkormányzattől, páiyź.zatokbő|) a
bevételek és azok teľhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyĹ|vántartása, mely segíti a nemzetiségi önkoľmányzatokat a kciltségvetési dĺintések
me gh o zatal źtb an, támo gatás ok e I s zám o l ásában,

m) támogatások felhasználásának pénzĺjgyi e|számo|źsélhoz segítségnyújtás (szźtm|źtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) pénzigy i, számv ite l i szabáúy zatok aktua|izźůása,
o) elemi költségvetés és határozat' költségvetési beszámo|ő és zźrszźlmadás honlapľa töľténő

feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségĺ önkoľmányzat költségvetése

l. A jegzó a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység iúján az áilamhźztartĺásró| szóló
jogszabályok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési tcirvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi ĺinkoľmányzat elnökének közremiĺködése és adatszolgá|tatása a|apjźn
hatĺáridőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatrározatánaktervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

h)

Đ
i)

k)
l)



3.

4.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatźrozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatärozatźnak az irányadő jogszabályban
meghatärozott szerkezet, taľtalom szeľint kell tarta|maznia az e|óirányzatokat.

A nemzetiségi önkoľmrányzat kĺiltségvetési határozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodźlsľól szóló hatźrozatät az elnök - annak elfogadását követő háľom munkanapon
belül _ írásban megkĹildi a pénztigyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormänyzat költségvetési e|őiränyzatainak
vź/itonatźsźra irányuló előterjesĺést a pénzljgyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közreműkö'désével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáró| a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - költségvetési
hatźrozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|óirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirátnyzat-nyi|vántartáson történő ź"ŕvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormĺ{nyzat eln<jke a d<jntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szeruezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatátrozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási e|őlrányzatainak megál|apitásáért és teljesítéséért, továbbźt
kötelezettségvállalásaiért és tartozźtsaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biztonságźÉrt a test[ilet, a szabtiyszeriĺségééľt az elnök
felel.

V. Á, nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi öĺkormźnyzat önállóan dönt saját költségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetési, pénzi'igyi
gazdźůkodźlsának végrehajtása során a pénzfigyi feladatokat e||átő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teĺjesíti a költségvetésében meghatźrozott előirányzatok, illetve
a n e m zeti s é g i önkorm á ny zati határ ozatok a|apj źn.

A jegyzo a pénzíigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztül látja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közľeműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
ĺjnálló fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási adatainak törzskönyvi
ĺyi|vántartálsban szĹikséges módosítástxa|, az adőszźlm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vántartátsban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
n emzeti ségi önkormán y zat önéůl'ő fizetés i szám|źry a| rende l kezik.

A nemzetiségi önkormányzat az áI|amháztartźsi információs rendszerhez a Magyaľ
Államkincstáron keresztu| a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szolgáltat az ál|amhánaľtás információs rendszere szźtmźta'
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az źú|amhźutartási információs ľendszeľe felé
irányuló adatszo|gźútatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az źi|amháłztartási
információs rendszer szźtmźr a.

5.

6.

7.

l.

2.

I
J.
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4.

l.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásána|, gazdźůkodásźna| <isszefüggésben eleget tesz az źů|amháztartási
informáci ó s rendszere fe lé iľányu ló adatszol g źitatási köte lezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hattrozattnak e|készítéséért, valamint az
elfogadást követő adatszo|gźitatások határidőberr töľténő teljesítésééľt a Hivatal jegyzőjén
keresztül apénzligyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A n em zetisé gĺ łi n ko ľm án y zatok gazdá|ko dásával kapcsolato s beszá m ol ási
ktite|ezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdtikodásának éves
alakulásáról a zźrszámadáts keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdá|kodźlsának éves alakulásárő| szó|ő zárszźtmadási előterjesztést és a határozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a képviselő-testület elé tedeszt
úgy, hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet kö'vető ötödik hónap utolsó napjźńghatźiyba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előterjesĺéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzĺjgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztii| a jegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkoľmányzat az éves költségvetési beszámo|ó alapján évente' az e|fogadott
kö ltsé gveté s s e l ö s s zehaso n l íth ató mó don zár számadźtsi határ o zattal d ön t.

vII. A nemzetĺségĺ tinkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskiiľtik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvá|la|ásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatának me|lék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatásköľben hozott döntése alap1áĺn
gazđáIkodásáva| és pénze||źtásźxa| kapcsolatos minden pénzforga|mźú a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhéľe a nemzetiségi önkormányzat ťlzetési szźm|źýźn bonyolítja.

A helyi önkormányzat źútal. adott támogatás folyósíttsa - a központi kö|tségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzat közötti szerződésben
foglaltak szerint történik. A tźmogatáts elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat működési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi
önkormányzat źůta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást kiilső
szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek, a|apitványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz źLtadźLs céljára hasznáúja fe|, a nemzetiségi ö,nkoľmányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósźryárő| sző|ő 2007. évi CLXXXI' törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkoľmányzat a támogatott cél megvalósulásárő| sző|ő e|szźtmolás elfogadásárő| a pénzíjgyi
feladatokat e l látó szervezeti e gységet írásban kötel es tźĄékoztatni.

4. A központi k<iltségvetési támogatási igény benyújtására, az á||am által kiít pźúyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormźnyzat jogosult' annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormänyzat részére elektronikus feltiletet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
infoľmációs önľendelkezési jogról és az információszabadságrő| szőlró 201|. évi CXII. töľvényben
foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározottfe|adatęllátźsáért- a II. fejezet
11. pontjában megjlatározottiigĺintézó adatszo|gźlltatása a|apján _ a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szeľvezeti egység vezetóje a felelős.

2.

1.

2.

3.
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7.
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A nemzetiségi önkormányzati vá|asztások évében a nemzetiségi önkoľmányzat rende|kezésére
źL||ó <inkormányzati forrásból biztosított e\őirányzatok felhasznźiźsźra, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek vźi|a|tsźra naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjáhozigazítoÍtan' időarányos ütemezés szerint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gá|tatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezóségé&t a Hivatal jegyzőjéĺ keresztül az
adatszo|gá|tatási feladatokat ellátó szervezeti egységvezetője és a nemzetiségi önkormźnyzat
elnöke együttesen felel.

vilI. Összeférhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kö'telezettségvállaló és a pénzügyi e||enjegyzó
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében źLzonos személy nem lehet.

Az érvéĺyesitő ugyanazon gazdasźtgi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségválla-
lásra, uta|ványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kĺjtelezettségvállalási, pénzijgyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|źsára iľányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szeľinti közeli hozzátartozőja vagy maga javára látná el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetoje a kötelezettségvállalásra, pénzugyí e|lenjeryzésre, teljesítés
igazo|ásźra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintajukról be|ső

szabályzataikbanfoglaltakszerintnaprakésznyi|váłntartálstvezet.

Ix. A be|ső kontľollľendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
Bkr. e|őirásait, továbbá az źi|anhánarńsért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leítakat. A belső kontrollľendszer kialakításáéľt a jegyzó a felelős, a nemzetiségi
önkoľmányzat elnö'kének észtevétę|ezési jogköľének ťlgyelembe vételével.

A Hivatal kockźaatkezelési és szabźiýa|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkeze|ését, szabáiyta|ansági eljaľások lefolýatĺását a kiadott szabźůyozások alapján.

A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabźiyzatában gazdasági vezetĺóként kijelölt személy a
nemzetiségi önkoľmányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési fe|adatait e||átő
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezetó
źůta|készitettbelsőellenőľzésikézikĺinyvszabźiyozza.

A nemzetiségi önkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat elnĺlkének a jővźthagyásra vonatkozó
jogszabályi határidőt kö'vetően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyi|vźntartźsát a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységvégzi az elnök tź|ékoztatásaa|apján.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áirása napjźn lép hatályba és határozat|an időre szól. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közöttjelen megállapodást
megelőzően |étľejott együttmiĺködési megállapodás, va|amint helyiséghaszntůati és

2.

a

4.
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fenntartatási szerződés a kozös felülvizsgálat és azok egyesítése eľedményeként _ jelen
me gál l apodás h atályba l épésével _ hatá|y źt veszti.

2. Felek rögzitlk, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormtnyzat a jelen együttműködési
megállapodtst 2016. február f9. napjáig nem írja a|ä, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|tal - onként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni' és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat műkodési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
soľán a vonatkozó jogszabályi eloíľások figyelembevételével járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egytittműködési megállapodást évente legkésobb
januáľ 3l-ig, általános vagy időkozi vá'|asztás esetén az a|aku|ő ülést koveto lrarminc napon
beltil felülvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rögzítik, hogy jelen rnegállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben az Aht., A,,.,
Bkľ.' Tám. Korm' ľendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ó bánásmódról és
az esé|yegyenlőség e|őmozditásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályok ľendelkezései az irányadóak.

7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készült, Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jováhagyőlag a|áirták.

Melléklet: Az eszköz |e|tár

Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII. kerüIet
Józsefuárosi Önkormányzat

képviseIi:
dr. Kocsis Máté

poIgármester

Józsefvárosi Lengye l onkormányzat
képviseIi:

Nagyné Trzcinska Renata
elnok
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ľ:}p' l.ov Vl|| ĺieÍ. Józse{valcs: Üi},NÜťĺlláŕiy/.dl ô I
Budapest.1082 Ü.'t. Fe|haszná|ii le|táľi részletező

Cĺkkszám: -

Fełhasznáió: 060 - 060

€ikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|hasaná|ó

Konyve|iŠ éVe: 2Ü15

Gyáľiszám Készlet
tr3118ą7-a72f3 MobilTEI-EFON

Lengyel Nemzetiségi Önk. 3DB
lsszesen'. 13i,:l8,7-o7,'22ś Mobit TELEF1N 3DB

1,$128:9-091,86 Pęn Drive
ĺ'ęngyę| .Nęmzeťĺsági Önk íDB

Összesen.' 13128-9-09186 Pen Dive lDB

Fro g.rąm l Raktär/ĺ{észlei
{tsłítő: qlghe
Vorltól 20í5,l2'ł.i.l

&u*





Bp. Fcĺv. V|||'ker. Józsefuárosi onkormánvzat

Budapest,'to82 8'1. Felhaszná|ói leltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasznátó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Kész!et
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CHIPE lDB

1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

0sszesen; 1 3128-9-091 58 Scanncr (Canon Lide 25) 1DB
1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód oÍfice|Yl1397lo\ĺC |vt1397to8tc

120 Nemzetiségitnkormányzatok 1DB
Összesen; I 31 28-9-091 93 Szá mÍtogé p Comód office lV/1 397/08/C lDB

13138-2-02002 ĺróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen; 13138-2-02002 íróasztal 8DB
13138-2-02003 GépĺróasáaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 1 31 38-2-02003 Gépíroasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB

Összesen: 13138-2-02004 Asztal vegyes 1DB
1 31 38-2-02005 Aszta|tárgya|ó

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 5DB
Összesen: 13138-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Összesen: 13138-2-02007 Átlvány, polc 2DB
13138-2-02010 CsiIlár vegyes

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 9DB
Összesen; 13138-2-02010 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Ál|ófogas
't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

tsszesen; 13138-2-02013 Állofogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 13138-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

tsszesen.' 13138-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc' képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Összesen' 13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

Összesen; 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016.1.1.0

2016.01 .25 14:50:20
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Bp' Fov. V||ĺ.ker. Józsefuárosi Önkormánvzat

Budapest, 1082

Cikkszám Megnevezés

8.1. Fe|használói leltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Gyáriszám Kész|et
13138-2-02035 Szekrény a|acsony zárhatő 1 po|cos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
lsszesen.' 13138-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DB

lsszesen: 13138-2-02040 Szekrény vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ló

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Összesen: 1 31 s8-2-02042 Szekreny kicsi álló 7DB

1 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 28 DB

Összesen; 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

13138-2-02069 Szekrény a|só.fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DB

Osszesen: 1 31 38-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtis 6DB
13138-2-02071 SzámítógépasáaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
tsszesen: 13138-2-02071 SzámÍtógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen; 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos 1DB
13138-2-02078 Hűtőszekrény

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Ősszesen; 1sl38-2-02078 Hlitőszekrény 1DB

13138-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen; 13138-2-02087 GÖrgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen; 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos alacsony 2DB

13't38-2-02'159 Aszta|i|ámpa
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa 1DB
13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony

120 Nemzetiség i Önkormányzatok 1DB
Összesen.. 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

tsszesen: 13138-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB
13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 13138-2-02258 Lámpa körfénycsóves lDB

Ą{-

Program: Raktár/KészIet
Készítő: o|ahe
Yerzjő: 2016.1.1.0

2016.0'l .25 14:50:20
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Bp. Fov. V|||.ker. Józsefuárositnkormányzat 
8.1. Felhasznátói leltári részletezőBudapest, 1082

Könyve|és éve: 2015

Gikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: ,|20 - 120

Raktiírkód Fe|használó Gyáriszám KészIet
1 3138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen.. 13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Összesen.. 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
1 31 38-3-0s1 65 Mikrohul|ámú sütő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok ,I DB
Összesen; 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő lDB

13138-3-03168 Mikrohu||ámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen.' 13138-3-03168 Mikrohullámú sütő lDB
1 31 38-5-05003 FÜggöny ny|on

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-*05003 Ftiggöny nylon 5DB

13138-5-05009 Zász|o
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen.' 13138-5-05009 Zászló 3DB
í3í38-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen: 13138-*05064 Zászlo 1DB

13138-7-O7029 Függonytańó rÚd

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-7-07029 Ftiggonýaĺto rúd 1DB

13138-7-O7037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-7-07037 Pénzkazefta 1DB
1 31 38-7-07059 FaIi tábla

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 2DB
Osszesen.' 13138-7-07059 Falitábla 2DB

13'138-7-07098 Poro|tó kész.
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen: 13138-7-07098 Porolto kész. 2DB
1 s1 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Spirálozógép

120

Osszesen: 1 31 38-8-08035 lDB

Program: Raktár/KészIet
Készítő: o|ahe
Yeĺzió: 2016'.| '1 .0

2016.01 .25 14:50:20
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Bp. Fov. V|||.ker. Józsefuárosionkormányzat 
8'1. Felhasználói |e|tári rész|etezőBudapest' í082

Könyve|és éve: 2o15

Gikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|hasznáĺó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 2ô07SHARP 2607

'120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 13138-8-08072 Számologép SHÁRP 2607SHARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD ĺró Lo 41638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138 I 08?77 DVD ĺró Lg 41638 otrM lDB
13138-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' I 31 38-8-08282 Papírvágógép lDB

13138-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisítő lDB
í3138-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-8-08299 Telefax lDB

Program: Raktár/Készlet
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 20í6.1.1.0

t.
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Bp. Föv. VIII'ker. Jőzsef,lárosi onkormányzat
Budapest 1082

000190-1 1 1932 TeIefondíj számlá|ő(insta||álássa|)

000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP U 11oo

002008.131 1922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar.5516NG

()sszesen: 5 db
Beál|ított szĹirési fe|téte|ek:

Minden nem tĺird|t eszkoz
( 120 - Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkozok

1119

13139

13129

13139

13L29

Tárgyi eszkiĺztik
Felh. vagy szem. kĺńdja és neve

120

r20
120

r20
r20

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

taÉozékokkal

>*
DO

Program: CT.EcoSTAT Tárgyi eszk z 20í;6.l.1.7

2004.11.10

2000.12.1s rvl60s/00

2004.04.2r

2010.06.24

Készító: o|áh Éva

Gyártási /
helyrajzi szám

96 250

2? 699

L4Ą f20
391 375

429 L25

t 083 669

96 250

22 699

144 2f0
391 375

429 125

7 083 669

c

0

0

0

0

2016.01.25 14:50:59
1of1





Egyiittmíĺködési megállapodás

amely létrejĺitt egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest' Baross u.63-67.
adószám: 157357|5-2-42
törzsszám: 7357 |5
statisztikai szäm: 15735715-84||-32I-01
bankszámlaszäm: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészrőI a Józsefváľosi Bolgáľ onkoľmányzat (atovábbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
mĺĺködési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: I5508322-I-4f
törzsszám: 508320
statisztikai szám: 15508322-8411-371-0I
bankszámlaszám: 10403387-00028598-00000006
képviseli: Kalicov Gize|la Julianna elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás ,a|apjćn,
figyelemme| az áI|amháztartásrő| sző|ő 2011. évi CxcV. tĺirvény (a továbbiakban: Aht.), az
źi|amhźntartásról szóló törvény végľehajtásáról szóló 368120|1. (xII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirányzatokból nýjtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámoĺásának rendjéről szóló 428lf012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
ľendelet), a költségvetési szeľvek belső kontrol|ľendszeréről és belső ellenőrzésérő| szó|ó 3701201|.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaľország helyi önkormányzatairő| sző|ő
20IL. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|irotť
napon és helyen, az alź.Ílbi feltételekkel'

I. Pľeambulum

1. A he|yi önkormányzat jelen együttmÍĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkoľmányzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzati működés
személyi és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
fe|adatok ę||éfiźLsálről., ezzel segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok megvalósÍtását. Jelen
me gál lapodásban a Fe I ek ezen fe|adatok ľészl etes szab áiy ait határ ozzák meg.

2. A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének fĺgyelembe vétele
mellett - <inként vállalt feladatként - a he|yi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési ľendeletében működési hozzÁjźra|ásként pénzügyi
támogatást biztosíthat, amelyről támogatoffat elszámolási, míg támogatót ellenőrzési kötelezettség
terheli. A helyi önkoľmányzat álta| a nemzetiségi önkormányzat részére mĹĺködési hozzźýálrulźsként
nyujtható támogatási összegről támogatĺási szerződést kell kötni. Atźmogattts felhasználása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint kdteles eljáľni.

3' A helyi önkormányzat á|ta| nyujtott működési hozzź$átu|áls tekintetében Felek rogzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi köziigyeinek ellátása céljából támogatást adhat külső
szeľvezeteknek, intézményeknek azzal, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuáľosi bolgáľ nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a
támogatott külső szerv álta| végzett tevékenység eredményeiből,
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b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a tźlmogatott külső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke köteles a külső szeľv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról
szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a tamogatási cél megvalósulásáról szóló saját

nyi|atkozatźú a benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzüryi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzůgyi feladatokat e||źttő szervezeti
erység) részére átadni.

A helyi önkoľmányzat á|ta| nyujtott működési hozzź!áru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke köteles tźlrgyévet követő januáĺ 3|. napjźtig írásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáľól. A Hivatal a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztiil köteles a miiködési támogatás felhasmálását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítesét kéľni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormźtnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátźsát szolgáló rendezvények megtartásátt _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkoľi kö|tségvetésében elktilĺiníteĺ fonásból pźiyánatás tltján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja, amelyľől a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőľzési, ťlnanszíroztsi, adatszolgáltatĺási és beszámolási feladatai e|lźLtáLsźLrő|_ az e|nök
közreműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabáiyozásokban, és

utasítĺásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá'|kodás rendjét szabźiyoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Ávr., valamint a Bkr. vonatkozó ľendelkezései szerintí szabźůyzatokban -
rcndezi, amelyeket a jegyző és anemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhasznźúásáva| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezĺi.

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat műktidésének személyi és táľgyi feltételeio műkiidéssel
kapcsolatos végľehajtásĺ feladatok e|Iátása

Felek rogzitik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
köziigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|atźtt. A nemzetiségi önkormźnyzatĺak az irodai munka során felmerült működési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺĺnkormányzatnak az ingyenes helyiséghasznźiatĺa|,
a helyiség infrastruktúrźĄźtva| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit' valamint karbantaľtási és

fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére - viseli,
amelyek az alźhbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valaminÍ a víz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétszállítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkoľmányzat míĺködéséhez szükséges eszközök karbantartási dija, az
internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkoző űgyintéző éůtal. igénybeveff telefon szo|gá|tatásźnak
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testĹileti tagjainak és tisztségviselőinek
te lefonhasz ná|atáb ő| eľedő kö l tsége it.

A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. keľület,J.
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Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.:35604lN3) alatt találhatő |45,5 m2 alapterületíĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Jőzsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi Önkoľmányzatkozös haszná|atba adja az'z,a|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi iinkormányzat számtra munkalállomás biztosított leryen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbáz,is alapján az ingat|an forgalmi
éľtéke: Bruttó 10.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahe|yiség haszná|ata a Jőzsefuárosi
Német Nemzetiségi onkormányzatta| közösen történik. A nemzetiségi önkoľmźnyzat haszná|ati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség haszntůatára jogosult nemzetiségi önkoľmányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja.

Az irodahelyiség vonatkozásálban a nemzetiségi önkormányzat részére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi onkormányzatta| közös haszná|atba átadott tárgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyi|vántartźtsa jelen megállapodás e|vá|aszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tétr szerint nyilvántaľtott eszkö'zöket és helyiséget kizárő|ag
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeriÍ
gazdźůkodźts szabályai szerint, a jő gazda gonđosságával köteles kezelni, ahasznźiatjogát a he|yi
önkormányzat érdekeit f,rryelembe véve ryakorolhatja. Az ingősáąok használati jogát másra nem
ruhźrhatja át. A helyi önkormányzat a hasznttlatba adott bármely ingóságot - a |e|tźr szerinti
nyi|vántartáson töľténő źltvezetés mellett - báľmikor indoklás nélkiil visszaveheti' visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hory e jogagyakorlása során nem veszé|yez1ethetianemzetiségi önkormźtnyzat
feĺadatel|źttásźt.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmányzat hétköznaponként reggel 8 órától f0 őráig nemzetiségi
önkoľmányzati fe|adate||áttásźthoz hasznźihatja' Az e pontban megjelölt időrenden tul történő
helyiséghaszná|atra előzetes írásbeli kérelem a|apjtn a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
a|apjźn van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség használattól eltérő időszakban töľténő bent tartőzkodás. Az eltérő időpontú
helyiséghasznéůat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kéľelemre a helyiség eltérő
hasznźiata állandó je|legge| is biztosítható. Azá||andőjelleggel biztosított eltérő helyiségfiaszná|at
indokoltságźt a je|en egytittmrĺködési megál|apodás felülvizsgálatáxa| egyidejíĺleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben źuTa a továbbiakb an mtr nincs sztiksé g, az engedélý vissza kell vonni.
A nemzetiségi onkormányzat az ingyenes helyiséghaszná|at jogát másra nem ruházhatja źú. Az
ingyenes hasznźůatba adott irodahelyiségen felújíüást, áta|akítást, bármilyen vá'|toztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźiatľa
igénybe venni a nemzetiségi ĺinkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
fe|szőlitásélra a magáncélú használatot haladéktalanul megsziintetni, valamint e magán célri
haszná|atből eľedő költségeket a helyi ö'nkormányzat részére megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattő| eltérőn veszi igénybe, vagy azt a mźsik nemzetiségi
önkoľmányzatok érdekeit figyelmen kívül hagyvahasznźija, úgy a helyi önkormányzat źita| önként
váIla|t feladatként a nemzetiségi önkoľmányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkoľmányzati
támogatási rendszerből kizźtható.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az źttadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
<ĺnkoľmányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszolgáltatási és kánérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmányzat képviselője a
Hivatal portájźn veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atźra.



5. A helyi önkormányzat vźila|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apjźn - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező sztikséges mértékig - a Hivata| źńta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, tovźhbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
iľodaszeľek rendelkezésre bocsátását biztosítj a.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszkĺizök számviteli nyil-vźntartźlsáért a
Hivatal pénzügyi feladatokat el|átő szewezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hiánýalan
źĺ||apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzaÍ. nagyobb szabású ľendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfe|adatainak ellátását nem akadá|yozza - ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább l5 nappal a kéľt időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal je gyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasźryi társaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ęz az éríntett szerveknek többletkoltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a helyi önkoľmányzat a Hivatal
költségvetésének terhéľe _ viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes íľásbeli
bejelentés a|apjén biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer hasznáůatának

biztositésźlt,tovźtbbászükségeseténtolmácsa|kal.mazásźú.

10. A helyi önkoľmányzat az je|en megállapodásban meghatérozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi <inkoľmányzatok miĺködtetése költségvetési
címen' és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatoképĺileteinek takaritása címen

1 1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat mÍĺködéséhez kapcso|ódó adminisztľatív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. AHivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ feladatai különösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvéte| az tiléseken) az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsźtnak informárciői alapján írásbeli

e|oterjesztések, dcintések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésľe alkalmasság vizsgźiatźnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megkĺildése a Hivata| töľvényességi és pénzi'igyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észľevételeinek továbbitása a jegyző és a nemzetiségi
önkoľmányzat e|nöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkonyvek)
ny i|v źntartáts i, soks zoros ítási és po stázás i fe ladatok e||źúása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok ellátása.
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h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének felhatalmazäsa a|apján a Nemzeti Jogszabáúytár
Törvényességi Felügyelet lrásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer haszná|ata.

13. Fe|ek rogzitik, hogy a nemzetiségi ĺjnkormányzat ülésein - beleértve azźrt ülést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbizásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľmányzat testületi tilésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetiségi {inkrrľmányzat kłlltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos ťeladatok ellátása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos fe|adatokat a
Hivatal pénziigyi feladatokat e||źúő szervezeti egysége |źtja e| az a|źbbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdćńkodásról szóló hatirozat, a költségvetés tervezés' annak

évközi módosításának előkész itése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok ana|itikus nyilváĺtartásźtnak

vezetése, az éves gazdá|kodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
ĺinkormány zat ťlgy e|mének fe lhívása a k<i ltsé gveté s módo sításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
e|látźsa,

d) a számviteli szabályok szerint a számvite|i-pénzúgyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiál|ítása, a
gazdasźryivezeto által kijelölt személyébenaz,érvényesítési feladatok e||źúása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vétele, a köte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,
a kiÍizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
ké szítése a jo gszabźiyban me gadott határidő betaľtásával,
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mér|egielentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyaľ Allamkincstźthoz töľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zźr szttmadás szöve ges részének elkészítéséhez se gítség nyrij tása,
banki és torzsadatĺári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentése),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési ĺjnkormányzattő|, pźiyázatokbő|) a
bevéte|ek és azok terhére hozot1 döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilváĺtartttsa, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozata|ában, támogatások elszámolásában,

m) támogatások fe|hasznáúźtsának pénzugyi e|számo|źsźthoz segítségnyújtás (száml'átk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) pénzü gy i, számv iteli szabáúy zatok aktua|izźiźsa,
o) elemi költségvetés és határozat' k<iltségvetési beszámolő és zárszámadás honlapra töľténő

feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi tinkoľmányzat költségvetése

l. A jegyzó a pénzugyi feladatokat e|látó szervezeti egység űtján az źú1ramhánaľüásról szóló
jogszabályok ľendelkezéseire figyelemmel a költségvetési t<iľvényből adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat e|nökének közremiĺködése és adatszolgáltatiása alapján
hataridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatérozatánaktervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

Đ
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h)
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A nemzetiségi önkormányzat a koltségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat ko|tségvetési határozatának az irányadő jogszabályban
meghatźrozott szerkezet, tartalom szerint kell tanalmaznia az e|őfuźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodásról szóló hatźrozattft az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belü| _ írásban megküldi a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmanyzat költségvetési előirányzaÍainak
vá|toztatásźtra irányuló előterjesztést a pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közremíĺködésével készíti elő.

Az e|őirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testtilete - költségvetési
hatáľozatát módosító - hatttrozattal dönt. E határozat egy pélrdźnyźt, va|amint az e|őirźlnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-nyi|vántaĺtáson történő źúvęzetés céljából) a nemzetiségi
önkoľmrányzat elnĺjke a döntést követő 3 napon belĺil juttatja e| a pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat kĺiltségvetési határozata
töľvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettségvállalásaié rt és tartozźlsaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmányzati gazdźikodás biaonságáért a testiilet, a szabá|yszenĺségéért az elnök
felel.

V. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat önállóan dönt sajźt költségvetési
e|oirányzatainak felhasználásáľól. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési, pénzugyi
gazdälkodétsának végrehajtása során a pénzügyi fe|adatokat ellátó szervezeti egységen
keresztĺil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai teľhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott előirányzatok, illetve
a n emzeti s é g i önkoľmá ny zati határ o zatok a| apj źn.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységen keresztüI látja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közľeműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önáIló fizetési szźĺm|a nyitásával, töľzskönyvi nyilvántaľtási adatainak törzskĺinyvi
nyi|vántartźtsban szükséges módosíttsáva|, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adószám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vántartźlsban sziikséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A
nem zeti s é gi ön ko rm án y zat önái|ő fizetési szźlm|źw a| rende l kezi k.

Ą nemzetiségi ö,nkormányzat az źů|amháztartási információs ľendszerhez a Magyar
Allamkincstáľon keresztu| a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység közremĺĺködésével
az a|źbbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséľől annak

elfogadását követően adatot szo|gá|tat az túIamhźztaľtás infoľmációs rendszere számtra.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása soľán lebonyolított

pénzfoľgalmával összefüggésben eleget tesz az tń|amhántartási infoľmációs rendszeľe felé
irányuló adatszo|gá|tatás i kötelezettségének

c. Időközi mérlegjelentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végľehajtásával
ĺisszefüggésben a méľlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az á||amháztaľtási
információs rendszer szźtmźr a.
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d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdźúkodźstxa| ö'sszefüggésben eleget tesz az á||amhźńartási
informác ió s ren d szere fel é irányul ó adatszo I g á|tatźsi kötelezettsé gének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést éľintő hatźrozatźnak elkészítéséért, va|amint az
elfogadást követő adatszolgá|taüások hatĺáridőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzojén
keľesztĺil a pénzugyi feladatokat ellátó szerv ezeti egység a felelős.

vI. A nemzetiségi önkoľmányzatok gazdá|kodásával kapcsolatos beszámolási
kiite|ezettség

A nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi önkormźnyzat gazdźikodźtsának éves
alakulásáról a zárszźlmadźls keľetében számol be. A nemzetiségi önkoľmányzat
gazdtúkodźtsának éves alakulásáról szóló zárszźtmadźtsi előterjesztést és ahatźrozattervezetét a
jegyzó készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testtilet e|é terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testtilet e|é terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáighatáLyba lépjen.

A vl.l. pontban fog|alt előteľjesztéshez kapcso|ódó kötelező kimutatásokat a pénzĺj.gyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyzó készíti elő.
A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszámolő alapján évente, az e|fogadott
kö lt s é gv eté s se l ö s s zeh as on l ítható mó do n zát számadźtsi határ ozattal d ön t.

vn. A nemzetiségĺ tinkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcso|atos hatásköľiik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvál|alásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabźůyzatźnak mellékletét képezó, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkoľmányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott dĺjntése a|apján
gazdźúkodásáva| és pénze||źúásźnal kapcsolatos minden pénzforya|mźt a nemzetiségi
ö,nkormĺĺnyzat forľásai terhére a nemzetiségi önkormányzatťlzetési szźml.źýán bonyolítja.

A helyi önkormányzat źúta| adott támogatás folyósitása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormźtnyzat közötti szerződésben
foglaltak szerint töľténik' A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat működési
költségeinek fedezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi
önkormányzat źůta| - a központi költségvetési támogatáson felĺil - folyósított támogatást küIső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz źLtadás cé|jára hasznźija fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások źtláthatóságáľól szólő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos ö'nkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkoľmányzat a tźtmogatott cé| megvalósulásáľól sző|ő e|szźtmolás elfogadásáról a pénzĺ'igyi
feladatokat e l látó szerv ezeti e gysé get írásban köte le s tźĘ ékoztatni.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az tů|am által kiíľt pá|yźzatokon
történő ľészvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásźLért a he|yi
ö,nkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkoľmányzat részérę elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önľendelkezési jogľól és az információszabadsáryrőI sző|ő 201l. évi CXII. töľvényben
foglalt közzetéte|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatálrozott feladat e||áLtáLsźLért _ a II. fejezet
1 1. pontjában meg)latźrozott ugyintéző adatszoĺgá|tatása a|apjźn _ a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetője a felelős.
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A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkorményzati forrásból biztosított e|oirźnyzatok felhaszntiźsźra, az e|oirźnyzatok
terhére kötelezettségek vźi|a|ására naptźri éven beltil a nemzetiségi önkoľmányzati
választások időpontjáhozígazítottan, időarányos ütemezés szerint kerülhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkĺil<inítetten
vezeti, az adatszo|géútatźs során közölt adatok va|ődiságáért, a szämviteli szabályokkal és
statisztikai rendszeľľel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzojén keľesztiil az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje és a nemzetiségi önkormänyzat
elnöke egyiittesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségiszabáIyok

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem |ehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasźryi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvźi|a-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A k<jtelezettségvállalási, pénzúgyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ásźra iranyuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgáľi
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźúartozoja vagy maga javźlra |źtná e|. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásľa, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazolásźra, érvényesítésľe' utalványozźĺsra jogosult személyekľől és aláíľás-mintájukľól belső
szabáůyzatalkbanfoglaltakszerintnapľakésznyi|vźntartźtstvezet.

Ix. A belső kontľollľendszeľ és a belső el|enőrzés

A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső kontľollrendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
Bkr. előírásait, továbbá az źů|amhánzrásért felelős miniszter źL|ta| köZzétett módszeľtani
útmutatókban leíľtakat. A belső kontľollľendszer kialakítźsáért a jegyzó a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének észľevételezési j ogkörének ťlryelembe vételével.

A Hivatal kockźnatkezelési és szabáúyta|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabźiyta|ansági eljáľások lefolytaüását a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hat-rályos Szeľvezeti és Működési Szabáůyzatában gazdasági vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi ĺinkormányzat gazdasáęi vezetője is.

A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellen&zési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és abelső ellenőľzési vezető
źita|készítettbelsőellenőrzésikézikönyvszabáúyozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőľzési tervet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jóvźthagyásľa vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tź|ékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre szól. Ezze|
egyidejűIeg a helyi ö'nkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatközott jelen megállapodást
megelőzően létrejött együttműk<idési megálIapodás, valamint helyiséghasznéůati és
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fenntartatási szerződés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gállapodás hatályba l ép ésével _ hatá|y át v eszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműködési
megállapodástf0l6. február f9. napjáig nem írja a|á,vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat áIta| - önként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül'

3. A helyi onkormányzat az éves koltségvetése tervezése soľán e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel koteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban' hogy a gyakor|atban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
soľán a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jttrnak el' kolcsonosen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyiittműködési megállapodást évente legkésőbb
januáľ 31-ig, általános vagy időközi vźiasztás esetén az a|aku|ő ülést követő haľminc napon
belĺil felülvizsgźůják, és szükség esetén azt módosítják.

6' Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht., A,,.,
Bkr., Tám' Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esé|yegyenlőség előmozdítźtsáľól szóló 2003. évi CXXV. töľvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

7 ' Jelen megállapodást' amely 9 oldalon 6 eľedeti példányban magyaf nyelven készült, Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukka| mindenben megegyezőt jővźthagyő|ag aláirták.

Me|léklet: Az eszkoz |e|tár
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cikkszám) -

Felhaszná|ó: 061 .061

cikkszám Megnevezés RaKárkód Fe|hasznátó Gyáriszám Kész|et
13128'9-09158 Scanner (Canon Lide 25)

061 Bo|gár Önkormáhy4aĺ IDB
tsszesen: 13128-9. 9158 Ścanner (Qanon Ľide 25) 1DB

13138.ov243 Kép
061 Bqĺga.r Ônkorméńyżé! 1Dts

osszesen.. 13ii8'07243 Kép lDB
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Bp. Fcĺv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat c' A

Budapest, 1082 8.1' Felhasználói le|tári részletező

Gyáriszám

Könyvelés éve: 2o15

Kész|etCikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó
í 31 28-9.09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out t

120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB
tsszesen.' 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XTĘVD 128mb TV out CH|PE 1DB

1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok .1 DB

Összesen.. 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód office|V/1397/08/C lvl1397l08lc

12o Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.' I 31 28-9-091 93 Szá m ítógép Comod office lV/1 397/08/C lDB

13138-2-02002 íróasztal
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 8DB

Összesen; 13138-2-02002 ĺroasztal 8DB
13138-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02003 Gépíróasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-2-02004 Asztal vegyes 1DB
13138-2-02005 Aszta|tárgya|ó

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Összesen.. 1 31 38-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

lsszesen.' 13138-2-02007 Áttvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csil|ár vegyes

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 9DB
Osszesen.' 13138-2-02010 Csillár vegyes 9DB

13't38-2-02013 Állófogas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

Összesen: 1 31 38-2-0201 3 Áttófogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 13138-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

tsszesen; 13138-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc' képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Összesen; 1 31 38-2-02031 Rep rod u kc. ké pe k, rézka rcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

Összesen; 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktár/Kész|e|
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016.1'.ĺ.0

2016.01 .25 14:50 20
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Bp. Fciv. Vl||.ker. Józsefuárosi tnkormányzat 
8.1. Fe|haszná!ói lettári rész|etező

Budapest, 1082

Cĺkkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 12o - 120

Raktárkód Felhasználó

Könwe|és éve: 2o15

Gyáriszám Készlet
I 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárha|ő 1 po|cos

120 Nemzetiség i tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 13138-2-02035 Szekrény alacsony zárhato 1 polcos 2DB

13',138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen: 13138-2-020.40 Szekrcny vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
tsszesen: 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIlo 7DB

I 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

Osszesen: 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1 31 38-2-02069 Szekrény alsó-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen.' 13138-2-02069 Szekrény also-felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasáaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen.' 13138-2-02071 Számĺtogépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02078 Hűtőszekrény lDB
13138-2-02087 Gcirgős konténer

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-2-02087 Gorgős konténer 1DB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB

13138-2-02159 Aszta|i|ámpa
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi Önkormányzatok .I DB

Összesen: 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
tsszesen; 13138-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DB

Osszesen-- 13138-2-02258 Lámpa koiénycsőves lDB

Progľam: Raktár/Készlet
Készítő: oIahe
Verzió: 2016.1 .1 .0

2016.01 .25 14:50:20
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Bp. Fciv. V|||.ker. Jozsefuárosi onkormányzat o Ą

Budapest, 1082 o..l. Felhaszná!ói |eltáľi rész|etező

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02363 HÍjtőszekrény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm
Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Összesen; 13138-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény .ĺ 0 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen.. 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtos
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen: 13138-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
1 31 38-3-031 65 Mikrohu||ámú sÜtő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
lsszesen.' 13138-3-03165 MikrohullámÚ sijtő 1DB

1 31 38-3-031 68 Mikrohu||ámú sÜtő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-3-03168 Mikrohullámú sijtő 1DB
'13138-5-05003 Ftiggöny ny|on

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-*05003 Ftigginy nylon 5DB

1 31 38-5-05009 Zász|ó
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 3DB

Osszesen; 13138-5-05009 Zászló 3DB
't 3138-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-5-05064 1DB

13138-7-O7029 Ftlggönytartó rÚd
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-7-07029 Fĺigginýaĺtó llid lDB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta lDB

1 31 38-7-07059 Fa|itáb|a
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen.' 13138-7-07059 Falitábla 2DB
1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Összesen.. 131 38-7-07098 Porolto kész. 2DB

13'138-8-08035 Spĺrá|ozógép
Nemzetiségi Önkormányzatok lDB

Spirálozigép

120

Osszesen: 1 31 38-8-08035 lDB

Program : Raktár/Készlet
Készítő: olahe
Verzió: 2016.1 .1 .0

2016.01 .25 14:5020
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Bp' Ftĺv. V||l.ker.

Budapest, 1082

Cikkszám

Józsefuárosi onkormányzat 
8.1. Felhasználói lettári rész|etező

Megnevezés

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 26075HARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-8-08072 Számologép SHÁRP 26079HARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD |ró Lo 41638 oEM
120 Nemzetiségi Önkormányzatok ,I DB

Osszesen.' 13't38-8-08277 DVD ĺrr Lg 41638 oEM TDB

1 31 38-8-08282 Papírvágógép
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-8-08282 Papíruágógép 1DB

1 31 38-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-8-08295 lratmegsemmisítő 1DB

1 31 38-8-08299 Telefax
't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-8-08299 Telefax 1DB

Program: Raktár/Készlet
Készĺtő: o|ahe
Yeĺzió: 2016.1 '1 .0 4
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Bp. Fóv. VIII.ker' Jőzsefuárosi onkormányzat
Budapest 1082

000190-11 1932 Te|efondíj szám|á|ő(insta||á|ássa|)

000680.131 1922 Tárgya|óaszta| fekete 2 db

001180-1311912 Nyomtatő HP U 1100

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymásolőgép Sharp Ar.5516NG

()sszesen: 5 db
Beá||ított sz rési fe|téte|ek:

Minden nem trircilt eszkoz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkozok

1119

13139

13129

13139

13129

Felh' vagy szem. kĺídja és neve

eszktiziĺk listája ta ftozékokka|

L20

Lf0
120

120

r20

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

fr)
ĺal-J

Program: cT.EcosTAT Tárgyi eszk z 2ot6.1.l.7
Készító: o|áh Éva

2004.11.10

2000.12.15 rv/60s/00

f004.04.21

20L0.06.24

GyáÉási /
he|yrajzi szám

Bruttő érték Étékcstirkenés Nettő érték

Konwe|és éve: 2015

96 250

?2 699

Ĺ44 zz0
391 375

429 L25

7 083 669

96 250

22 699

r44 220

391 375

429 725

7 083 669

C

0

0

0

0

2016.01.25 14:50:59
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amely létrejött
továbbiakban:
székhely:
adószám:
t<irzsszám:

Együttmĺĺködésĺ megállapodás

egyrészró| a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkormányzat (a
helyi önkormányzat)

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
rs73s7 rs-2-42
735715

statisztikai szźtm: |5735715-84II-321-0|
bankszámlaszttm: 10403387.00028570.00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészľől a Józsefváľosi Giiľtig onkoľmányzat (atovábbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
miĺködési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adószám: 16926185-|-42
törzsszám: 679187
statisztikai szttm: 16926185-8411-371-0I
bankszámlaszám: l0403387.00028599-00000005
képviseli: Bozonasz Iľini elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 20|l. évi CLxxx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás ,a|apjźn,
ťrgyelemme| az áů|amháztartástő| szó|ő 2011. évi cXcV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
ái|amhźntartásról szóló törvény végrehajtásźrő| szőlő 368120|1. (xil. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirźnyzatokból nyujtott támogatrások feltételľendszer&ó| és
elszámolásának rendjéről szóló 4f8l2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Koľm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrol|ľendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló 370/20|1.
(xtl. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkľ.), a Magyarország he|yi önkormányzatairő| sző|ő
20|1. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|írott
napon és helyen, az a|ź.Ďbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi <inkormányzat részére bizlositja a nemzetiségi önkormányzati működés
személyi és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műkcidéssel kapcsolatos végrehajtĺási
feladatok e||áLtásáÍő|, ezzel segiti a nemzetiségi jogszabźůyokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a kcizösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok megvalósítĺását. Je|en
megá|lapodásban a Felek ezenfe|adatok részletes szabźiyaithatározzźtkmeg.

2. A Ĺáľgyi évre vonatkozóan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vá||a|t feladatként _ a heĺyi nemzetiségi önkormányzatta| történő előzetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működési hozzźĄáru|źlsként pénziigyi
tttmogatźst biztosíthat, amelyľől tĺámogatottat elszámolási, míg támogatót ellenőľzési kötelezettség
terheli. A helyi önkoľmányzatźL|ta| a nemzetiségi <inkoľmányzatrészére működési hozzájáru|ásként
nyujtható támogatási összegről támogatási szerződést kell kötni' Atźtmogatás felhasználása során a
nemzetiségi önkormĺányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szeľint köteles eljárni.

3. A helyi önkormányzat źita| nyujtott működési hozzá!áĺu|źs tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi onkormányzat nemzetiségi közügyeinek e||źúása céljából támogatást adhat külső
szervezeteknek, intézĺnényeknek azza|' hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi görög nemzetiségi polgáľoknak részesülniiik kell a
támogatott külső szerv źúta| végzett tevékenység eľedményeiből,

4rv
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5.

6.

1.

2.

7.

8.

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a tźlmogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot terhe|i. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke köteles a kiilső szerv részéról benyújtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyl|atkozatźlt a benýjtast kĺjvető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon beliil a Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénz|Jgyi feladatokat ellátó szeľvezeti
egység) r észér e źúadni.

A helyi önkormányzat á|t2'| nýjtott működési hozzájźlru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat e|nöke köteles tárgyévet követő januátr 3|. napjttig írásban besámolni a
mĺĺködési támogatás felhasználásáľól. A Hivatal a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
kereszttil köteles a működési támogatás felhasználását ellenőrimi, ame|yhez jogosult minden
adatot,bizony|atot bekémi, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
e||áttźsát szo|gáló rendezvények megtaľtását _ költségvetési he|yzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori költségvetésében elktilönített foľrásból pźiyáztatás útján vagy egyedi
kéľelem alapján, támogatási szerzódés kötése mel|ett tźmogathatja' amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnanszirozási, adatszolgáltatasi és beszámolási feladatai ellátásáról_ az elnök
közreműködésével _ a vonatkoző jogszabállyokban, valamint a helyi szabźúyozásokban, és
utasíüĺsokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi ĺinkormányzat gazdálkodás rendjét szabtúyoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabáýok és az Avľ., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabéůyzatokban -
reĺdezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jővä.

A támogatások felhasználásával kapcsolatban a Hivatal bármikoľ jogosult ellenĺírzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkoľmányzat míÍkiidésének személyi és táľgyi feltéte|ei' mĺikiidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzitik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szükséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznźńatát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmeľült működési
költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal koltségvetésének terhéľe - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszĺá|atta|,
a helyiség infrastruktúrájźna| kapcsolatban felmeľtilő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási kö|tségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhéľe _ viseli,
amelyek az a|źhbiak:

a. a villamos energia, meleg viz, futés díja, valamiĺt a viz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétszźtllítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat míĺködéséhez szükséges eszközök kaľbantartási dija, az
internet hozzáférési lehetőség kö|tségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkoző ůgyintézo által igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasz ná|atźhő| eredő költségeit.

A helyi önkoľmányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. keľület,a
J.
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Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.:35604lN3) a|attta|źihatő |45'5 m' alapterületrĺ irodahe|yiséget
ingyenesen a Józsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, Öľmény, Román, Ruszitl, Sz|ovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzaÍ.közös hasznźiatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat sztlmttra munkaállomás biztosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbź"z'is alapján az ingat|an forgalmi
éľteke: Bľuttó l0.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hory az irodahe|yiség haszná|ata a Józsefuárosi
oľmény és Ukrán onkormányzatta| közosen történik. A nemzetiségi önkorményzat haszná|ati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség haszntiatfua jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásátban a nemzetiségi önkormányzat részéte kizźró|agosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös hasznźúatba átadott tźrgyi és technikai eszkö,zök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás e|vźiaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a |eltźt szerint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kizáľő|ag
alapfeladatának el|átasához szükséges méľtékben veheti igénybe, azokat a ľendes és ésszerĺĺ
gazdá|kodás szabźiyai szerint' a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahasznáiatjogát a helyi
önkoľmányzat éľdekeit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az ingósägok használati jogát másra nem
ruhźzhatja át. A helyi önkoľmányzat a hasznéllatba adott báľmely ingóságot - a |e|tár szeľinti
nyi|vántartźtson történő źtwezetés mellett - bármikor indoklás nélkiil visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nęmzetiségi önkoľmányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormźnyzat hétköznaponként reggel 8 óľától 20 őrźńg nemzetiségi
önkoľmányzati feladatellátĺásához hasznáúhatja. Az e pontban megjelölt időľenden túl történő
helyiséghaszntůatra előzetes írásbeli kéľe|em a|apjźn a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
a|apján van mód. Azirásbel'i kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség hasznźůattő| eltérő időszakban töľténő bent tartózkodás. Az eltérő időpontu
helyiséghasznźiat áńIandő vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kéľelemre a helyiség eltérő
hasznźiata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az źilandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat
indokoltságát a jelen együttmiĺködési megállapodás feltilvizsgálatáva| egyidejűleg meg kell
vizsgáln| és amennyiben źuTa a továbbiakb an mźr nincs sztiksé g, az engedélyt vissza kel| vonni.
A nemzetiségi önkoľmźtnyzat az ingyenes helyiséghasznáůat jogźń másra nem ruházhatja źt. Az
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítĺást, áta|akítást, bĺármilyen vźútoztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźůatra
igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltéľ, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
fe|sző|itésźra a magtncélú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
hasznáiatből eľedő költségeket a helyi önkoľmányzat részére megtéľíteni.

A nemzetiségi <inkormźnyzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesenhasznźůatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszeríĺ haszntiaÍtó| eltérőn veszi igénybe, vaw azt a mtłsik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kívül hagyvahaszná|ja, úgy a helyi önkormányzat áL|ta| önként
vá||att feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkoľmányzati
támogatási ľendszerből kizárhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az źŃadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszol9źL|tatási és kártéľítési kĺitelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott kö,teles leadni az irodahe|yiség e|hagyźlsakoľ. A nemzetiségi
önkoľmányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atźra.
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5. A helyi önkoľmányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat el|átő szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat fe|adatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivata! á|ta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközö,k cseľéjét, kaľbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz sziikséges
iľodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítj a.

6. A nemzetiségi onkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközö'k számviteli nyilvántaľtásáéľt a
Hivatal pénaigyi feladatokat e||źttő szervezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hitnyta|an
źů|apotáért a nemzetiségi önkormányzat e|nöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvaló sitásához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfe|adatainak ellátását nem akadźńyozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremiÍködését, segítségét kérheti, amennyiben ęz az érintett szerveknek t<jbbletköltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a helyi önkoľmányzat a Hivatal
költségvetésének terhéľe - viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes íľásbeli.
bejelentés a|apjátn biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ hasznźiatának
biztosítását, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazását.

10. A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban meghatĺĺrozott költségeket a Hivatal
költségvetésén beliil teruezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat kĺlltségvetésében
a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása címen

1l. Felek rögzítik, hogy a helyi önkoľmányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat aHivata|lal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keľesztül a szervezési és ügyviteli, t<irvényességi,
pénzijgyi, ellenőľzési és a belsó ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják eI.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ feladatai kiilönösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az Ĺiléseken, az iilések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat e|n<jkének, vagy tagsźlnak informáciői a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókcinyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgá|atának keretében a jegyzókönyvek előzetes

megküldése a Hivatal töľvényességi és pénzügyi feladatait e|Iátő szervezeti egységei
részéte,

d. a kormányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a nemzetiségi
önkormányzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyil vántaľtás i, sokszoros ítási és postázás i feladatok e||źúása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazása a|apjtn a Nemzeti Jogszabźúytár
Törvényességi Felügyelet Irásbeli Kapcso|attartás elektľonikus rendszer hasznźúata.

13. Felęk rögzítlk, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve azárt iilést is - a jegyzó
va1y a jegyzóve| azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbizottja a helyi önkormányzat
megbizásźhól és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi iilésein, és
je|zi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘĺ önkoľmányzat költsĘvetésével, gazdátkodĺásával kapcso|atos fe|adatok ellátĺĺsa

l. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdźůkodttsával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|ź.ŕbiak szerint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdźůkodźtsról szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkész itése, az ęlemi költségvetés e|készítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési e|oirźnyzatok analitikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazđáikodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkoľmány zat ťtgy e|mének fe lhívása a kö ltsé gveté s m ódo s ításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotő hattrozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstärboz tĺirténő benyújtásával kapcsolatos feladatok
e||źúäsa,

d) a számviteli szabályok szerint a sztlmviteli-pénziigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiállítása, a
gazdasági vezetó által kijelČ'lt személyében az étvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvá||a|áls nyilvántaľtásba
vétele, a köte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
ké s zíté s e a j o gszabźiyban me gad ott határid ő b etartás áv a|'
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámo|ók,
jelentések Magyaľ Allamkincstźrhoztöľténő benyújtásával kapcso|atos feladatok e||átźsa,
a zárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyűjtása,
banki és tirzsadattźri iigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentése), .

ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormźnyzattől, pźůyázatokből) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyi|vántartátsa, mely segíti a nemzetiségi ö'nkormányzatokat a költségvetési döntések
m e gh o zatal źtb an, támo gatás ok e l s zámo lás áb an,
támogatások fe|haszná|źtsának pénzügyi elszámolásához segítségnyújtás (szźm|źtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzugyi,számviteliszabá|yzatokaktua|izéůtsa,
elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zttszámadźls honlapra történő
feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi łinkoľmányzat ktiltségvetése

1. A jegyzÍj a pénziigyi feladatokat ellátó szeľvezeti egység tÍján az á|lamhánatásról szóló
jogszabályok ľendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési torvényből adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közľeműködése és adatszolgźitatása a|apjźn
haLáridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatiĺľozatźnaktervezetét, amelyet
megküld a nęmzetiségi önkormányzat elnökének.
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A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését önállóan' költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatźrozatźnak az irźnyadő jogszabályban
meghattĺrozott szerkezet, taľtalom szeľint kell tartalmaznia az e|őirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hattrozattú' elemi költségvetését, átmeneti
gazdźikodálsľól szóló határozatźú az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
beliil - írásban megktildi a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak
vźůtonatźsára irányuló előterjesaést a pénziigyi fe|adatokat ellátó szervezeti egység
közremíĺködésével készíti elő.

Az e|óirźnyzatok módosításáľól a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - költségvetési
hatźrozatźtt módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányźú, va|amint az e|őiľźnyzat-
módosítás részletezését (az e|oirźnyzat-ny1|vźtntaľtáson történő ź.f'vezetés céljából) a nemzetiségi
önkoľmányzat elnö'ke a d<jntést követő 3 napon belül juttatjae| a pénzügyi feladatokat ellátó
szetvezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatfuozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási előirányzatainak megźi|apításáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettségvállalásaiéĺt és tartozźlsaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmányzati gazdáńkodás biĺonságáért a testiilet, a szabá|yszeríĺségéért az elnö'k
felel.

V. A nemzetiségi önkoľmányzat ktiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzítilk, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|őirźnyzatainak felhasználásáľól. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzügyi
gazdźikodźlsának végrehajtása során a pénzugyi fe|adatokat e||átő szervezeti egységen
keresztĹil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott előirányzatok' illetve
anemzetiségiönkormányzatihatźrozatoka|ap ján.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztül látja el - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közremtĺködése és információi alapján . a nemzetiségi önkormźnyzat
önálló fizetési szttm|a nyitásával' törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartálsban szükséges módosításáva|, az adószám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vánÍartźtsban szĺ'ikséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
nemzetiségi önkormány zat öntúl.ô fizetési szám|áv a| rendelkezik.

+ nemzetiségi önkoľmányzat aZ á||amhäztartási infoľmációs ľendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztu| a pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység közremÍĺködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gáltat az źů|amháztartás információs rendszerc számźra.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végľehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával ö'sszefüggésben eleget tesz az áů|amháztartási információs rendszere felé
iľányuló adatszo|gźitatási kötelezettségének.

c. Időki'zi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az źil|amhźlztartási
információs rendszer szźtmár a.
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d. Koltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásávaI összefüggésben eleget tesz az źil|alnháztartási
információs rendszere felé irállyuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő határozatának elkészÍtéséért, valamint az
elfogadást követő adatszo|gźitatások hatĺáľidőben töľténő teljesítésééľt a Hivatal jegyzőjén
kereszttil a pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A n em zetiségi łi n ko rmán y zatok gazdáůko dásával kapcsolatos b eszám o lási
kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkorményzat gazdźńkodźtsának éves
alakulásáról a zźrszámadźłs keretében számo| be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźůkodásának éves alakulásáról sző|ő zárszálmadási előterjesztést és a hatźrozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat e|nöke a képviselő-testület elé teľjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testtilet elé teľjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő i'tödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt előterjesĺéshez kapcsolódó köte|ező kimutatásokat a pénzugyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztül ajegyzó készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadott
kö|tségvetéssęl összehasonlítható módon zérszźtmadźtsihatározattal dönt.

vil. A nemzetiségi iinkoľmányzat ktitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköľtik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos rész|etes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szetvezeti és MÍĺködési Szabźiyzatźtnak mellék|etét képezó, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzo által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, sajátt hatáskörben hozott döntése a|apjźn
gazdźikodésáva| és pénze||źttásźna| kapcsolatos minden pénzforga|mźt a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzat fizetési szám|áján bonyolítja'

A he|yi önkormányzat źL|tal adott támogatás folyósítása - a központi koltségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szerint történik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat mÍĺködési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat źita| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást ktilső
szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nylijtott pénzeszkoz átadás cé|jźra hasznźńja fe|, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások át|źtthatőságáró| sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szó|ő e|szźlmolás elfogadásárő| a pénzugyi
feladatokat e l látó szerv ezeti e gy sé get írásban kötel es tźĘékoztatni.

t.

4. A központi költségvetési támogatási igény benyrijtására, az á||am által kiíľt pźilyźnatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi tinkormányzat részéľe elektľonikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
infoľmációs önľendelkezési jogról és az információszabadságľól szóló 20l l . évi CXII. töľvényben
foglalt kozzetéte|i kötelezettségének. Jelen pontban meg]latározott feladat e||źúź.sźlert- a II. fejezet
l1. pontjában meghatározott ügyintéző adatszo|gáitatása a|apján _ a Hivatal szeľvezési fe|adatait
el|áttő szervezeti egységvezetője a felelős.
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2.

J.
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7.

A nemzetiségi onkormźnyzati választások évében a nemzetiségi önkoľmányzat rende|kezésére
álló önkormányzati forrásból biztosított e|őirtnyzatok felhasznźilására, az e|oirányzatok
terhére kötelezettségek vái|a|ására naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
választások időpondához igazítottan, idoarányos ütemezés szerint kerĺilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi ĺlnkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülö'nítetten
vezeti, az adatszo|gáltatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai renđszerľel való tartalmi egyezoségéért a Hivatal jegyzőjén kereszttil az
adatszo|gá"|tatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi onkormänyzat
elnöke egyĹittesen felel.

vIII. osszeféľhetettenségiszabályok

A nemzetiségi önkormttnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az éľvényesitő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségválla-
|ásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő szemé|lyel.

A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjeryzési, érvényesítési, utalványoási és teljesítés
igazo|źsźra irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szeľinti közeli hozzźltartozőja vagy maga javźra |źLtnźL e|. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetoje a kötelezettségvállalásra, pénnigyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ásźra, éľvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekľől és aláírás-mintĺájukról belső
szabźůyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántaľLást v ezet.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormtnyzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
BkÍ. előírásait, továbbá az źilall:Jľráztartásért felelős miniszter által kőzzétett módszertani
útmutatókban leítakat. A belső kontľollrendszer kialakításáÉrt a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkoľmányzat elnökének észĺevéte|ezési jogköľének figyelembe vételével.

A Hivatal kockźnatkezelési és szabáůýalansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
kockźnatkezelését, szabá|yta|ansági eljĺárások lefolýaüásźú akiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hatílyos Szeĺlezeti és Műkĺjdési Szabźůyzatában gazdasági vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi önkoľmányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és a belső ellenőrzési vezető
źůta| készitett bel ső e l l enőrzé s i kézikönyv szab źiy ozza.

A nemzetiségi önkoľmányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző bagyjajóvá, amelyet
tźĄékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat e|nökének a jőváhagyásra vonatkozó
jogszabályi hatźtridót követően 5 napon beliil.

A nemzetiségi ö'nkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántaľtását a belső
ellenőľzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatźtsa alapján.

X. Zárő rendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áirása napján lép hatályba és határozat|an idore szől. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi onkormányzat között jelen megállapodást
mege|őzően létrejött együttműködési megállapodás, valamint helyiséghasznźiati és
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fenntartatási szerződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése eľedményeként - jelen

megál l apo dás hatályba l épésével _ hatźůy át veszti.

2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormźtnyzat a jelen egyiittműködési
megállapodástf0|6. febľuár f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á'|ta| - onként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem ľészesül.

3. A helyi önkormányzat az éves kcjltségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormtnyzat működési feltételeit.

4' Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabá|yi eloíľások figyelembevételével járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźlbbá, hogy az együttműkođési megállapodást évente legkésőbb
január 3l-ig, általános vagy időközi vá|a.sztás esetén az alaku|ő ülést követő harminc napon

belül feliilvizsgtúják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rogzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Áht., Aur.,
Bkr., Tám. Koľm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és

az esélyegyenloség e|őmozdítźtsáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb

vonatkozó j ogszabályok rendelke zései az irányadóak.

7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készi.ilt' Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyó|ag a|áirták.

Melléklet: Az eszköz |eltär

Budapest,20l6.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuáľosi onkoľmanyzat

képviseli:
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Bí:. Frĺv, Vĺ!|'kę; JÚľsł*i'älĺrgr Oĺikclrľaányzal 8.1. Felhasunálói lettári ľész|etező
Budapest, l0B2

Cikkszám b1|égn.evezés

Cikkszáml .

Fe|hasenáĺi: o59 . o59

Raktárkód 'Felhaszná|ó

Konyve|ěs éve: 2015

Gyáriszám Kés-z|et

131 18-07379 Memóľiakäĺ,tva 8 GB
o59 GÖrdg Önkormányzat 1DB

Összegen; ,ĺ3118.0737s Memoĺiakáĺtya 8 GB 1DB

131 18-7-0731 1 Mobĺltělefon Ńokia 6300(tb|uetooth adäpt'
059. Gĺĺ1tig tnkormányzal lDB

Összesen: 131 1 8-7-0731 1 Mobĺltelefon Noki a 6300(+ bluetooth adapte Ą 1DE

13128-9r0e589 Nýomtató canon
Görtig Önkoľmányzat lDB

Osszesen.' ,ĺ3128.9:09589 Nyomtatl Canan lDB

Progľam.; .Raktáĺ/Készlet

Készĺt6l' .oĺáhe

verzit,|''2Ü15.12.1''1'

20:!s.0J;07 í4:$Éa
1 .oldal 4
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Bp. Fov' VlIl.ker. Józsefuárosi tnkormányzaĺ

Budapest, 1082

Cikkszám Megnevezés

8.1. Fe|használói leltári rész|etező
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
í 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségi Ön kormányzatok 1DB
Összesen; 13128-9-09098 VGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH|PE 1DB

1 3í 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' I 3128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
ĺ 31 28-9-091 93 Számítógép Comód officelV/1397/08/C |vl1397l08lc

12o NemzetiségiÖnkormányzatok 1DB
lsszesen; 13128-9-09193 Számítogép Comód officelVl1 397/08/C lDB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

Osszesen; 13138-2-02002 íróasztal 8DB
1 31 38-2-02003 GépĺroasztaI

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DB
Összesen.. 13138-2-02003 Gépĺroasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi Ön kormányzatok 1DB

Összesen; 13138-2-02004 Asztal vegyes 1DB

1 31 38-2-02005 Aszta| tárgya|o
120 Nemzetĺségi Ön kormányzatok 5DB

tsszesen.' 13138-2-02005 Asztaltárgyalo 5DB
13138-2-02007 Á|lvány, po|c

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 2DB
Osszesen: 13138-2-02007 Áttvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 9DB

Összesen: 13138-2-02010 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 Á|lófogas

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Osszesen.' 13138-2-02013 Állofogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

Osszesen.' 13138-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Összesen.. 13138-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02031 Rep rod ukc. képek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

tsszesen; 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: o|ahe
Verzió: 2016j .,| 'o

2016.01 .25 14:50:20
1 .oĺdaI 4t





Bp' Főv' V||l.ker. Józsefuárosi Önkormányzat

Budapest, 1082

Cikkszám Megnevezés

8.1. Fe|használói Ieltári részletező
Cikkszám: -

Felhasználó: 12o - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Összesen: 13138-2-02035 Szekrény alacsony zárhato 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB

lsszesen.' 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes IDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
tsszesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIló 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

Összesen.. 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

13138-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtos
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DB

Osszesen; 13138-2-02069 Szekĺény alsó-felso 2 ajtos 6DB
13138-2-0207',! SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Összesen: 13138-2-02071 Számítógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

tsszesen.' I 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Ne mzetisé g i tn kormányzatok lDB

Összesen: 13138-2-02078 Hlitőszekrény 1DB

13138-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 'ĺ DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Görgős konténer 1DB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen; 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtos alacsony 2DB
13138-2-02159 Aszta|ĺ|ámpa

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02159 Asztalilámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtos a|acsony
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

lsszesen; 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony 1DB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Összesen.. 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES lDB
13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02258 Lámpa korfénycsőves 1DB

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: o|ahe
Verzĺó: 2016.1.1.0

2016.01 .25 14:50:20
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Könyve|és éve: 2o15
Bp. Fcĺv. V||l.ker. Józsefuárosi tnkormányzat o Ą
Budapest, 1082 8.í. Fe|használói le|tári részletező

Cikkszám

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120.12o

Raküárkód FelhasználóMegnevezés Gyáriszám Készlet
13138-2-02363 HÜtőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
lsszesen.' 13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Összesen.. 13138 2 02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Összesen.. 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Összesen.. 13138-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
í 31 38-3-03í 65 Mikrohu||ámú sütő

't20 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-3-03165 Mikrohullámú sÍjtő lDB

í3138-3-03168 Mikrohu|lámú sÜtő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sĹjtő 1DB
I 31 38-5-05003 FÜggöny ny|on

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-&05003 Fĺiggöny nylon 5DB

13138-5-05009 Zász|ő
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Együttmű kiidési megáI|apodás

amely létrej<itt egyľészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
statisztikai szźtm: |57357|5-84l l-321-01
bankszámlaszäm: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Jőzsefváľosi Német Nemzetiségi onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
t6924200-1-42
679r65

statisztikaiszttm: 16924200-8411-371-01
bankszámlaszttm: 10403387-00028601-00000003
képviseli: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szó|ó 20|1. évi CLXXX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás ,alapjźtn,
figyelemme| az áů|amháztartásrő| sző|ő 2011. évi cxcv. töľvény (a továbbiakban: Aht.), az
źů|amhánartásľól szóló törvény végrehajtásárćń sző|ő 368120|l. (xII.31.) Koľm. ľendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirányzatokból nyujtott tĺámogat.ások feltételrendszerérő| és
elsámolásának rendjéről szóló 42812012. (Xr'I'. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szeľvek belső kontrollľendszeréről és belső ellenőrzéséro| szőlő 370l20II.
(xII. 31.) Korm. rendelet (atovábbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| szó|ő
201|. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó ľendelkezéseiľe, az a|u|írott
napon és helyen, az a|áhbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkoľmányzat jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részéte biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzati működés
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok e|lźúźsźről., ezzel segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok megvalósítĺísát. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szaběúyaithatźrozzźtk meg.

2. A targyi évľe vonatkozőan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ ĺinként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeztetést követően az adott évi kö|tségvetési rendeletében miĺködési hozzäjáru|źlsként pénztigyi
támogatást biztosíthat, amelyről t-ĺámogatottat elszámolási, míg támogatót ellenőrzési kötelezettség
terheli. A helyi önkoľmányzatá|ta| a nemzetiségi önkormányzatrészére műkcjdési hozzź|źru|źsként
nýjtható támogatási összegról támogatási szerződést kell kotni. Atź.mlogatáts fe|használása során a
nemzetiségi önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint köteles eljárni.

3. A helyi önkormányzat által nýjtott működési hozzź$áru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormźnyzat nemzetiségi közügyeinek ellátása cé|jźlbći támogatást adhat kiilső
szeľvezeteknek' intézményeknek azza|, hogy

a. ebbęn az esetben is a józsefuárosi német nemzetiségi polgároknak részesüIniük
támogatott kiilső szerv źůta| végzett tevékenység eredményeiből,

kell a
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4.

5.

6.

b. elszámolási és beszámolási kötelezeffség mind a tamogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkoľmányzat
elnöke köteles a külső szerv részéről benyujtott - a továbbadott tamogatás felhasználásáról
szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cé| megvaĺósulásáról szóló saját
nyíĺatkozatáú a benýjtast követó leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
Í.eladatait ellátó szervezeti erysége (továbbiakban: pénziigyi f.eladatokat ellátó szeľvezeti
egysé g) t észér e átadni.

A helyi onkoľmányzat źúta| nyujtott mĺĺködési hozzźýátu|źts tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles tźrgĺévet követő janu źtr 3I . napjźlig írásban beszámolni a
miĺködési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénnigyi feladatokat e||túő szewezeti egységen
keľeszttil köteles a műkĺidési támogatás felhasználásáú e||enórizni, ame|yhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosu|t az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi <inkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szo|gá|ő rendezvények megtaľtásźt _ költségvetési he|yzetének ťrgyelembe vétele
mellett - a mindenkori költségvetésében e|különített fonásból pźiyźntatás tltjźn vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerződés kötése mellett ttmogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tewezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszo|gźůtatási és beszámolási feladatai e||źúásźttő|_ az e|nok
közreműködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabáiyozásokban, és
utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdáIkodás rendjét szabźiyoző belső szabá|yzataiban - a számviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkľ. vonatkozó ľendelkezései szerinti szabźiyzatokbaĺ -
rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségi önkoľmátnyzat elnöke hagy jóvá.

A támogatások felhasznźiźsápa| kapcsolatban a Hivatal bármikoľ jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi tinkoľmányzat műkiidésének személyĺ és táľgyi fe|tételeio mĺĺktidésse|
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkoľmányzatbiztositja a nemzetiségi önkormźnyzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szükséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznźúatźú. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerült működési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktrirájźwa| kapcsolatban felmerülő ľezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási költségeit a helyi ö,nkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - viseli,
amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos energia, meleg viz, futés díja, valamint a viz-és csatornadíj, a kĺjzĺjs költség,
továbbá a szemétszźlllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat míĺködéséhez szükséges eszközök karbantartási dija, az
internet hozzźférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati Ĺigyekkel foglalkoző ugyintézo áita| igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasznźiatźhő| eredő költségeit.

A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. keľület,

7.

8.

1.

2.

3.
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Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 35604/N3) a|attta|tůhatő |45,5 m, alapterĺilettĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Józsefuárosi Bolgár, Görög, Lenryel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkoľmányzatközöshasznźiatba adja azza|, hogy a helyiségeket úry
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat számára munkaállomás biĺosított legyen.
A fentiekben megielölt ingatlan több részből álló helyiségcsopoľt, amely 4 iľodahelyiségből,
közlekedőbó|, galrériźhől, mosdóbó| áll. A vagyonkataszteri adatbázis a|apjźn az ingatlan forgalmi
értéke: Bruttó 10.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
Bolgár onkormányzatta| kozosen torténik. A nemzetiségi önkormányzat hasznźiati jogának
gyakorlásával a többi iľodahelyiséghasznä|atźlrajogosult nemzetiségi önkoľmányzatok munkáját
nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásź.ŕlan a nemzetiségi önkormányzatrészérekizźró|agosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzat1a| közös haszná|atba átadott tárgyi és technikai eszközö,k
leltáľ szerinti nyi|vántartálsa jelen megállapodás elválaszthatatlan me|lékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a |e\tźt szerint nyilvántaľtott eszk<jzöket és helyiséget kiztrő|ag
alapfeladatanak ellátásrához szükséges ménékben veheti igénybe, azokat a ľendes és ésszerű
gazdálkodás szabá|yai szerint, ajő gazda gondosságával köteles keze|ni, ahasznźiatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingősźryok használati jogát másra nem
tuhźvhatja át. A helyi önkoľmányzat a hasznźtlatba adott báľmely ingóságot - a leltáľ szerinti
nyilvántaľtáson töľténő źtr. vezetés mellett - bármikoľ indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszélyezteth eti a nemzetiségi önkorm źtnyzat
fe|adate||źtásźú.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzathétköznaponként ľeggel 8 órától 20 őráig nemzetiségi
önkormányzati fe|adate||áltásźthoz használhatja. Az e pontban megjelölt időrenden túl töľténő
helyiséghasznźt|atra elózetes íľásbeli kérelem alapján a Hivatal jegzőjének írásbe|i engedélye
a|apján van mód. Azírásbe|i kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség hasznźiattő| eltérő időszakban történő bent tartőzkodás. Az eltérő iđőpontu
helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemľe a helyiség eltérő
hasznźiata állandó jelleggel is biztosítható. Az á||andőjelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźůat
indokoltságált a je|en együthnűködési megállapodás feltilvizsgálatćwa| eryidejiĺleg meg kell
vizsgźini, és amennyiben drÍa a továbbiakban máľ nincs szükség, az engedély vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormétnyzat az ingyenes helyiséghasznźiatjogát másra nem ruhiĺzhatja át. Az
ingyenes hasznáiatba adott irodahelyiségen felújíüĺst, źlta|akítást' bĺármilyen vźůtoztatást eszközö|ni
csak tulajdonosi d<jntéssel lehet'

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen hasznźiatba adott iľodahelyiséget magáncé|ű hasznźiatra
igénybe venni a nemzetiségi önkormrányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
felszólÍtĺására a magźncélĺű hasznátlatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
haszĺrálatból eredő költségeket a helyi önkoľmányz at részére megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesenhasznźůatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszeľű hasznéiattő| e|térőn veszi igényb e' vagy azt a mźsik nemzetiségi
önkoľmányzatok érdekeit figyelmen kívul hagyvahasznźůja, úgy a helyi önkoľmányzat á|ta| önként
vállalt feladatként a nemzetiségi ĺinkormányzatok részére nyújtott nemzetiségi önkormányzati
támo gaĹás i rendszeľbő l kizźlrható.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az áltadott varyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzatta| egyetemleges elszámolási, visszaszolgá|tatási és káľtérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi ĺinkormányzat képviselője a
Hivatal porlźtjźtn veheti fel, és ott köteles leadni az irodahe|yiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná'|atźľa.
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5. A helyi önkormányzat vtú|aLja, hogy a Hivatal be|ső ellátási feladatokat e||átő szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat el|átó szervezęti egysćg) vezetője fe|é
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkormányzat feladatel|átása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivata| źůta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszkĺjzök cseréjét, kaľbantaľtását, továbbá a nemzetiségi ťeladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközĺik számviteli nyilvántartásäért a
Hivatal pénnlgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetoje, míg leltáľ szerinti hiányta|an
źů|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek'
progľamj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivata|, illetve a helyi önkormányzat egyéb

kozfe|adatainak e||źúźtsát nem akadtůyozza - ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésľe
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzojéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági táľsaságainak
közreműködését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletkö|tséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi onkormányzat postaköltségét a helyi önkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére _ viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapjźn biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer hasznéiatźnak
biztosítźsźt, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazásźt.

10. A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban megllatźrozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok mĺĺködtetése költségvetési
címen, és a hivatal miĺködtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok éptileteinek takarítása címen

1 1. Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztrativ feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és ügyviteli, töľvényességi,
péĺzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szeľvezeti egységei látják el.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testi'ileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken) az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsélnak informáciői a|apjźln írásbeli

e|óterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keľetében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal tĺirvényességi és pénzügyi feladatait e||źLtő szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnö'ke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v ántartźtsi, sokszoľo s ítási és postázás i feladatok e||źtäsa,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok el|átása.
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h. a nemzetiségi önkormányzat e|nokének felhata|maztsa a|apján a Nemzeti Jogszabá|ytár
Törvényességi Felügyelet Irásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus rendszer haszná|ata.

13. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ü|ésein - beleértve azárÍ. ülést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi önkormányzat
megbizásátból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľmányzat testtileti ülésein, és
je|zi, amennyiben t<irvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi iinkoľmányzat kii|tsĘvetéséve|,gazdáikodĺĺsával kapcsolatos feladatok ellátĺása

l. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásávaĺ kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źtja eI az a|ź.}biak szerint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdálkodětsról szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkész itése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi <inkormźnyzat költségvetési előiľányzatok ana|itikus nyilvántartäsźnak

vezetése, az éves gazdálkodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
ön kormány zat fi gy e|mének felhívása a kö ltségveté s módos ításra,

c) a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Államkincstźrhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok
e||źúása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-péĺzugyi szakmai ellenőrzések el|átása, az uta|ványrendeletek kiźil|ítása, a
gazdasźryivezetó áttal kijelölt személyébenazérvényesítési feladatok e||átźsa,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiileg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
je|zése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, méľlegje|entések, költségvetési beszámolók
k é s zíté s e a j o gszab źiyb an m e gadott határ i d ő b etartás áv a|,

havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Allamkincstźrhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok el|átása,
a zźrszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattári ugyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szeruódés
módo s ítása, v źitozź.sok bej elentése),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormányzattó|, pźiyázatokból^) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
m e ghozatal źtb an, tźtmo gatás ok e l szám o lás áb an,
támogatások fe|haszná|źtsának pénzügyi e|szétmo|ásźlhoz segítségnyújtás (szám|ák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
p énzldgy i, számv ite l i szab źůy zatok aktual i zá l ása,
elemi költségvetés és határozat' költségvetési beszámo|ő és zárszźtmadás honlapra töľténő
feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi iinkoľmányzat költségvetése

1. A jeryĺzo a pénzúgyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az á||amháztartásľól szóló
jogszabátyok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési töľvényből adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi cinkoľmányzat e|nokének közľemiiködése és adatszolgźitatása alapjĺán

határidőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésihatározatźnaktervezetét' amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését onállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hattrozatáĺak az iľányadó jogszabźiyban
meghatfuozott szerkezet, tartalom szerint ke|l tartalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkoľmłányzat költségvetési hatźrozatźú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodźtsról szóló határozatát az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül - írásban megküldi apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési etőirá nyzatainak
véĺJtoztatásźra irányu|ó előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szewezeti egység
közremiĺködésével készíti elő.

Az e|őiľányzatok módosításáról a nemzetiségi onkormányzat képviselő-testi.ilete . költségvetési
határozatźú módosító - határozattal dönt. E hatźrozat egy példányát, valamint az e|őirźtnyzat-
módosítás rész|etezését (az előirźnyzat-nyi|vźntartáson töľténő átllezetés céljábó|) a nemzetiségi
tinkormányzat elnöke a d<jntést kĺivető 3 napon belül juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatttrozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási e|őirźtnyzatainak megá||apitásáert és teljesítéséért, tovźlbbá
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdźikodás biĺonságáért a test[ilet, aszabéůyszenĺségééľt az elnök
felel.

V. A nemzetiségĺ łinkoľmányzat kiiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzitík, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|óirźnyzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési, pénzügyi
gazdźikodálsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat e||źtő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi önkormányzat fon:źsai teľhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a köItségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a nemzeti s é g i ö n korm á ny zati határ o zatok a|apj án.

A jegyző a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egységen kereszttil látja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közľeműködése és informáciői a|apján - a nemzetiségi önkoľmányzat
önálló ťlzetési szźlm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartźtsban szükséges módosíttsźna|, az adőszźtm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintętében az adőszäm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántaľtásban sztikséges módosítźsok átvezettetése a megalakulást követően megtĺiľtént. A
nemzet i s é g i ö nkorm án y zat onźilő ťlzetési szám|áp a| rend e lke z ik.

+ nemzetiségi önkormányzat az źi1.amhź.ztartź.si infoľmációs ľendszeľhez a Magyar
Allamkincstáron keresztii| a pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység közľemiĺködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gźitat az á|Iamhánaľtás információs rendszere számára.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az źi|amhźntartási információs rendszere felé
irányu|ó adatszolgáltatási kötelezettségének.

c' Időközi mérlegjelentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
ĺisszefüggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja adatait az źil|amhźntartási
információs ľendszer szźlmára.
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d. Kĺiltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: kĺiltségvetésének
végrehajtásával, gazdźńkodäsźwal összefüggésben eleget tesz az źůl.amháztartási
információs rendszere felé irányutó adatszolgáitatási kö'telezettségének.

A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő határozatátnak elkészítéséért, va|amint az
elfogadást követő adatszo|gźitatasok határidőben tĺjrténő teljesítéséélt a Hivatal jegyzójén
kereszttil apénzíJ'gyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős'

VI. A nemzetĺségi önkoľmány zatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámo|ási
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodźtsának éves
alakulásáról a zárszímadźls keľetében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźúkodźtsának éves alakulásáról sző|ő zźlrszámadási előterjesztést és a hatźrozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi ö'nkormányzat elnöke a képviselő-testiilet elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testiilet e|é terjesztését követő harminc napon beliil, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźiyba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előteľjesĺéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzigyi
feladatokat ellátó szeľvezeti egységen keresztii| ajegyzo készíti elő.
A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadott
költségvetésse| összehasonlítható módon zárszźtmadźlsihatározattal dönt.

vII. A nemzetiségi tinkoľmányzat kiitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásktiľtik

A nemzetiségi ĺĺnkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Műkc'dési Szabtůyzatátnak mellék|etét képezo, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzo által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi ö'nkormányzat - korábbi, sajźlt hatáskö'rben hozott döntése a|apján
gazdát|kodásáxa| és pénze||źtttsźwa1' kapcsolatos minden pénzforga|mźú a nemzetiségi
önkoľmányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkoľmányzatťlzetési szźml{fán bonyolítja.

A helyi <inkoľmányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a központi kciltségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozötti szerződésben
foglaltak szerint történik. A tźmogatéls elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat működési
költségeinek fedezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi
önkormányzat źita| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szeľveknek (pl.: társadalmi szervezetek, a|apítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz źLtadźLs cé|jára hasznźija fel, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles a

közpénzekből nyújtott támogatások ált|źthatőságáról sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulźsźtrő| sző|ő elszámolás elfogadásáról a pénzügyi
feladatokat e l látó szervezeti e gysé get írásban kötele s tájékoztatni,

4. A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az ál|am źital kiirt páiyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormźnyzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vćú|at.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat eteget tehessen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabads ágrő| sző|ő 20 l l . évi CXII. törvényben
foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározott fe|adat e|lźLtáLsźLért _ a II. fejezet
11. pontjában meg]latározottligyintéző adatszolgáútatésa a|apján _ a Hivatal szervezési fe|adatait
ellátó szervezeti egység vezetóje a felelős.
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A nemzetiségi önkormtnyzati választások évében a nemzetiségi onkormányzat rende|kezésére
álló onkormányzati foľrásból biztosított e|őiränyzatok felhasznźiására, az e|őirányzatok
teľhére kötelezettségek vźů|alásźlra naptári éven belül a nemzetiségi önkormálryzati
választások időpontjáhozigazitottan' időaľányos ütemezés szerint kerülhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gá|tatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való taľtalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzőjén kereszti.il aZ
adatszo|gáútatási feladatokat ellátó szervezeti egységvezetője és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke egyiittesen felel.

vilI. osszeféľhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi önkormźtnyzat tekintetében a köte|ezettségvállaló és a pénztigyi e||enjegyző
vgyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Azérvéĺyesitő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezeffségválla-
lásra, utalványozásľa jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénnjgyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|ványozási és teljesítés
igazo|źstra irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźttartozójavagy maga javára|źúnáe|. A pénzügyi feladatokat
ellátó szeľvezetí egység vezetóje a kötelezettségvállalásra, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-minüíjukról belső
szabźúyzataikbanfoglaltakszerintnapľakésznyi|vźntartástvezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrol|rendszerének kialakítĺásáná| figyelembe kell venni a

Bkr. előírásait, továbbá az áů|arnhźztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszer kialakítźsźÉrt a jegyzó a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének észręvétęlezési jogkörének ťlgyelembe vételével.

A Hivatal kockźnatkezelési és szabźúýa|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi <ĺnkoľmányzat
kockźnatkeze|ését,szabźúýalansági eljáľások lefolýatasát a kiadott szabźiyozźsok alapjĺín.

A Hivatal haĺályos Szervezeti és Miĺkö,désiSzabźiyzatábangazdaságivezetőként kijeltilt szemé|y a
nemzetiségi önkormányz at gazdasági vezetőj e is.

A nemzetiségi önkorményzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezetó
źúta|készítettbelsőellenőrzésikézikönyvszabźiyozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőľzési tervet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
táĄékoztatásu| megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővábagyásra vonatkozó
jogszabźiyi határidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi ĺjnkormányzatokat érintő külső ellenőľzések nyi|vántartáłsáú a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egysé g végzi az elnök tájékoztatźsa a|apjźn.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírtsa napján lép hatályba és hatáľozat|an időre sző|. Ezze|
egyidejiĺleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzatközött jelen megállapodást
megelőzően létrejött egyiittmiĺködési megálIapodás, valamint helyiséghasznát'ati és
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fenntartatási szerződés a kozös felülvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gállapodás hatályba lép ésével _ hatá|y át veszti.

2. Felek ľögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműködési
megállapodást f0I6. február 29. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat tL|ta| - önként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkoľmányzat az éves koltségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat mtiködési feltételeit'

4' Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmertilő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előírások Íigyelembevételével járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyĹittműködési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időközi vá|asztás esetén az a|aku|o ülést követo harminc napon
belül felülvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht., Av,',
Bkr., Tám. Koľm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódľól és
az esé|yegyenlőség e|ómozditásáľól szóló 2003. évi CXXV. torvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

1' Jelen megállapodást' amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyaľ n,",u"n készült, Felek
elolvasás és értelmezés után' mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jőváhagyő|ag aláírták.

Mellék1et: Az eszkoz le|tćn.

Budapest, 2016.

Budapest Fováľos VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat

képviseli:
dr' Kocsis Máté

polgáľmester

Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem

Páris Gyuláné
pénztgy i ĺjgy o sztźiyv ezetó

Jogi szempontból ellenje gyzem
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és mesbízásábóI

dr. Mészáľ Erika
a|jegyző

Józsefvárosi Német Nemzetiségi onkormányzat
képviseli:

dr. Szabadkai Attila Csaba
elnök

Dátum: Budapest,20l6.
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Bp. Fóv. V||ĺ'ker. JózsefuárosiÖnkormányzat 
8.1. FeIhasználói le|táľi ľész|etező

Budapest, 1082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 120

Rakkĺrkód Felhasználó Gyáriszám

Kónyvelés éVe: 2015

Készlet
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH|PE lDB

I 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
,ĺ 3128-9-09í93 Számítógép Comód office|V/1397/08/C |vl1397l08lc

12o Nemzetiségitnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13128-9-09193 Számítogép Comód officelV/1 397/08/C 1DB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 8DB

Összesen: 13138-2-02002 íróasztal 8DB
13138-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 'I DB

lsszesen: 13138-2-02003 Gépĺroasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

tsszesen; 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
13138-2-02005 Aszta|tárgya|ó

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 5DB
Összesen.. 13138-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB

13',t38-2-02007 Á|lvány, po|c
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Összesen.. 13138-2-02007 Áttvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB
Osszesen.' 13138-2-02010 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Állófogas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

lsszesen: 1 31 38-2-0201 3 Állofogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi Ön kormányzatok 7DB
Összesen: 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Összesen.. 13138-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Összesen: 13138-2-02031 Re p rodukc. ké p ek, rezka rcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

Összesen; 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktár/KészIet
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016.1.1 .0

2016.01 .25 14:50.20
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Bp. Fcĺv- V|||.ker. JózsefuárosiOnkormányzat 
8.1. Fethasználói leltári ľész|etező

Budaoest' 'ĺ0B2

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
13138-2-02035 Szekrény a|acsony zárhatő 1 polcos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
tsszesen: 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszeselr: 13138-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kĺcsi á||ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Összesen: 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIlo 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
't20 Nemzetiségi onkormányzatok 28 DB

Összesen.. 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

13138-2-02069 Szekĺény a|só-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DB

Osszesen: 13138-2-02069 Szekrény also-felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasztaI
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 3DB

Osszesen; 13138-2-02071 Számítogépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,ĺ DB

Osszesen; 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB
13138-2-02078 Hűtőszekrény

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 13138-2-02078 Hűtőszekrény 1DB

13138-2-02087 Görgos konténer
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen; 1 31 38-2-02087 Görgős konténer 1DB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen; 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB

13138-2-02159 Aszta|i |ámpa
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

tsszesen.' I 31 38-2-021 59 Asztalilámpa lDB
13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen; 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony 1DB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Összesen; 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa köffénycsőves lDB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Yerzió: 2016.1 .1 .o

2016.01 .25 14.50.20
2 .oldal
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Bp' F<ĺv' Vlll.ker. JózseÍvárosi Önkormánvzat

Budapest,1082 8.ĺ. Felhasználó. le|tári részletező
Cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 120 - 120

Raküárkód Fe|használó

Könyve|és éve. 2015

Cikkszám
'13138-2-02363

Megnevezés

Hütőszekrény Zanussi
Kész|et

1DB120 Nemzetiségi onkormányzatok
tsszesen.' 13138-2-02363 HÍitőszekrény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpo|c.l00X185X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Összesen; 13138-2-02408 Fémpolc100X185Y40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok .I DB
lsszesen.' 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos lDB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen.' I 31 38-20575 Szekreny 2 ajtós 2DB
13't 38-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 13138-3-03165 Mikrohullámú sijtő 1DB

1 31 38-3-031 68 Mikrohu||ámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-3-03168 Mikrohullámú sÍjtő lDB
13138-5-05003 Függciny ny|on

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-+05003 Ftiggöny nylon 5DB

13138-5-05009 Zász|o
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Osszesen: 13138-í05009 Zászló 3DB
13138-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen.. 1 31 38-5-05064 Zászlo 1DB

13138-7-O7029 Függtinytartó rrid
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' I 31 38-7-07029 Ftjggonytańo rud lDB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-7-07037 Pénzkazefta 1DB

í 31 38-7-07059 Falitáb|a
120 Nemzetiségi on kormányzatok 2DB

Osszesen.' I 31 38-7-07059 Falitábla 2DB
1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Összesen; 13138-7-07098 Poroltó kész' 2DB

1 31 38-8-08035 Spirá|ozógép
Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen; 131 38-8-08035 1DBSpiráĺozogép

120

4,,ą
Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Yerzió: 2016.1 '1 .0

2016.01 .25 14:50:20
3 .oldal





Bp. Fóv. V|||'ker' Jozsefuárosi onkormányzat

Budapest.1082

Cikkszám Megnevezés

8.í. Felhasználói leltári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120.120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Konyve|és éve: 2015

Kész!et
13'138-8-08072 Számologép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-8-08072 Számoligép SHARP 2607SHARP 2607 1DB

'13138-8-08277 DVD ĺró Lg 4,|638 oEM
'120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 13138-8-08?77 DVD ĺro Lg 41638 oEM lDB
13í38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-8-08282 Papíruágógép lDB

13138-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisÍtő lDB
I 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen.' 13138-8-08299 Telefax 1DB

Program: Raktár/KészIet
Készítő: olahe
Yeĺzió: 2016.1 '1 .0
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Bp. Fóv. VIII.ker. Jőzsef,tárosi onkormányzat
Budapest 1082

000190-111932 TeIefondíj szám|á|ő(insta||á|ássa|)

000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP U 1100

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Cisszesen: 5 db
Beá||ított sz rési fe|téteIek:

Minden nem torolt eszkciz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|őnál lévó eszkozĺik

1119

13139

13L29

13139

13129

Felh. vagy szem. kődja és neve

eszkiiz k listája taÉozékokkal

120

L20

Ĺ?0

L20

120

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

s)
|g Program : CT.EcoSTAT rĺrgyi eszttiz zore. ĺ.ĺz

Készító; oláh Éva

2004.11.10

2000.12.15 rV/60s/00

2004.04.2r

20L0.06.24

Gyáľtási / BruttÓ éÉék
helyrajzi szám

Kcinyve|és éve: 2015

96 250

22 699

t44 220

391 375

429 L25

7 083 669

96 2s0

22 699

144 2f0
39r 375

429 r25

7 083 669

C

0

0

0

0
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