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Józsefvárosi oľmény Önkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u.l/b
16927973-r-42
679219

statisztikai szttm; 16927973-8411-371-01
bankszámlasztlm.. 10403387-00028602.00000002
képviseli: Bezjian Elizabeth Antónia elnök

kiizött (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szó|ő 20Il. évi CLXXX.
töľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás .alapján,
figyelemme| az áů|amháztartásrő| sző|ő 2011. évi CxCv. töľvény (a továbbiakban: Aht'), az
źů|amhánartásról szóló törvény végrehajtásárő| sző|ő 368/2011. (xII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirényzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeńrő| és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (xII' f9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséľől szóló 370ĺ2011.
(xII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaľországhe|yi önkormányzatairő| sző|ó
20||. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|iroti
napon és helyen, az a|ź,ůbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttĺnűködési megállapodás (a továbbiakban: megá|lapodĺás)
keľetében a nemzetiségi önkoľmányzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkormányzati míĺködés
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátáSáról, ezze| segiti a nemzetiségi jogszabźiyokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közĺigyek és célok megvalósítĺását. Jelen
me gál l ap od ásban a Fe lek ezen f e|adatok részletes szab źúy ait határ ozzák me g.

2. A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmátnyzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ ĺjnként vźů|a|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal töľténő előzetes
egyeztetést követően az adot1évi költségvetési ľende|etében működési hozzźĘárulásként pénzugyi
t,rámogatást biztosíthat, amelyról tźlmogatottat elszámolási, mig tétmogatőt e||enőrzési kötelezettség
teľheli. A helyi önkormányzattl|ta| a nemzetiségi önkormányzatrészére miĺködési hozzéĄźtu|ásként
nyujtható támogatási összegről támogatási szerződést kell kotni. Atémogatźts felhasználása soľán a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és kĺlltségtakarékosság elve szerint kdteles eljáľni.

3. A helyi önkormányzat źúta| nyujtott működési hozzź!áru|ás tekintetében Felek ľögzítik, hogy a
nemzetiségi ö'nkormányzat nemzetiségi közügyeinek ellátása cé|játbő| tátmogatást adhat külső
szervezetekn ek, intézményeknek azza|, ho gy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi örmény nemzetiségi polgáľoknak részesülniiik kell a
támogatott kü|ső szerv tútal' végzett tevékenység eredményeiből,
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b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terhe|i. A nemzetiségi önkoľmányzat
elnöke köteles a külső szerv részérőI benyujtott _ a tovźtbbadott támogatás felhasználásáról
sző|ő _ elszámolási dokumentációt, valamint a tźtmogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatát a benýjLást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szervezeti eglsége (továbbiakban: pénzugyi feladatokat e||źttő szervezeti
egység) részér e átadni.

A helyi önkoľmányzat źúta| nyujtott miĺködési hozzá!áru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke k<iteles tźtrgyévet követő januźr 3|. napjźtig írásban beszámolni a
működési támogatás felhasznáĺásáró|. A Hivatal apéĺ:zíigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül köteles a miĺködési támogatás felhasználását e||enorizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekéľni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi onkormźnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
e||źtźlsźľ. szo|gźůő rendezvények megtarttstú _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori költségvetésében elkülönített fonásból péůyź.ztatźs tltján vagy egyedi
kérelem a|apjźn' támogatási szeľződés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
el számol ási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźtnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a teÍvezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnanszítozźtsi, adatszo|gźůtatási és beszámolási fe|adatai el|źLtźLsáÍő|_ az elnĺjk
közľemĺĺködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabá|yozásokban, és
utasítiásokban foglaltak szeľint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdźikodás ľendjét szabźiyoző belső szabá|yzataiban - a számviteli
jogszabályok és az Avr., va|amint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabáúyzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségi önkormźnyzat elnöke hagy jóvá,

A támogatások felhasznźůźsźxa| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi önkoľmányzat mťlkődésének szeméIyi és táľgyi feltéte|ei' mĺĺktidésse|
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi ĺinkormányzat biztositja a nemzetiségi önkormźnyzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szükséges tźtgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznź:JatźÍ". A nemzetiségi önkormtnyzatnak az irodai munka során felmerült míĺkodési
költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ö'nkormányzaÍnak az ingyenes helyiséghasznźiatta|,
a helyiség infrastruktúrźýźxa| kapcsolatban felmeľülő ľezsiköltségeit, valamint kaľbantartási és
fenntartási köItségeit a he|yi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhéľe - viseli,
amelyek az a|źhbiak.'

a. a villamos eneľgia, meleg víz, fütés díja, va|amint a víz-és csatornadíj, a közĺjs köItség,
továbbá a szemétszźtllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantarttsi dija, az
internet hozzétférési lehetőség k<lltségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
ö,nkormányzati ügyekkel fog|alkozó ĺj.gyintéző á|ta| igénybevett telefon szolgźůtatásźnak
dija, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testi'ileti tagjainak és tisztségviselőinek
te lefonhasz nźůatźtb ő| eľedő kö ltsé ge it.

A he|yi önkormányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerület,3.
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Vajdahunyad u. l./b, szám (hľsz.: 35604lN3) a|attta|tt|hatő |45,5 m2 alaptertiletií irodahe|yiséget
ingyenesen a Józsefuárosi Bolgár, Görög, Lengye|, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukľán, Német Nemzetiségi onkormányzatkł)zł)shasznźt|atba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat szźtmźtra munkarállomás biaosított legyen'
A fentiekben megjelĺilt ingatlan több részből ál|ó helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbázis alapján az ingat|an forgalmi
értéke: Bruttó |0.|52 eFt.
A nemzetiségi önkormźtnyzat tudomásul veszi' hogy az kodahe|yiség haszná|ata a Jőzsefuáľosi
Ukľán és Gtirog onkormányzatta| közosen töľténik. A nemzetiségi önkormányzat használati
jogának gyakorlásáva| a többi irodahelyiség hasznźiatźra jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja'

Az irodahelyiség vonatkozásź.}.an a nemzetiségi önkormányzat részére kizźnő|agosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös hasznźiatba átadott tárgyi és technikai eszkö'zök
leltár szeľinti nyilvántartása jelen megállapodás e|vá'|aszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a leltaľ szeľint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kizárő|ag
alapfeladatának ellátásához szükséges métékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszenĺ
gazdálkodás szabáiyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahasznźiatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok haszná|ati jogát másra nem
raházhatja át. A helyi önkormányzat a hasznźtlatba adoff bármely ingóságot - a |e|tźt szerinti
nyi|vźtnÍmrrtźlson tö'ľténő áttvezetés mellett - bármikoľ indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkormányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig nemzetiségi
önkormiányzati fe|adate||źttttsźthoz haszná|hatja. Az e pontban megjelölt időrenden tliĺ történő
helyiséghasznźůatĺa előzetes írásbeli kéľelem a|apjźn a Hivatal jegyzójének írásbeli engedélye
a|apján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség használattól eltérő időszakban történő bent taľtózkodás. Az eltérő időpontu
helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
haszná|ata állandó jelleggel is biaosítható. Azźi|andőjelleggel biztosított eltéľő helyiséghasználat
indokoltságát a jelen együttmíĺktidési megállapodás felü|vizsgálatźxa| egyidejű|eg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍTa a továbbiakbanmtr nincs szükség, azengedély vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogát másra nem ruhiízhatja átt. Az
ingyenes használatba adott iľodahelyiségen felújítĺíst, źta|akitást, bármilyen változtatźst eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźiatra
igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosu|t. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat íľásbeli
fe|sző|itásźra a magěncéhi használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
hasanálatból eređő költségeket a helyi önkoľmányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi' hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszeľĺĺ hasmźůattó| eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok éľdekeit figyelmen kívĹil hagyvahasznáija, úgy a helyi önkormányzat áůta| önként
vállalt feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerből kizárhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az źttadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzatta| egsĺetemleges elszámolási' visszaszol5źL|tatási és kźńérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal portáĄán veheti fęl, és ott köteles leadni az irodahe|yiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atźra.
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5. A helyi önkormányzat vá|la|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapjźn - a nemzetiségi önkoľmányzat feladatellátása soľán
jelentkező sziikséges mértékig - a Hivata| źita|a biaosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítj a.

6. A nemzetiségi önkormäĺyzat rendelkezésére bocsátott eszköz<jk számviteli nyilvántartásäért a
Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, mig |e|tár szerinti hiánýalan
źú|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel'

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabástl ľendezvényeinek,
pro gramj ainak m e gvaló sításáthoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi ö'nkoľmányzat egyéb

kĺizfeladatainak ellátását nem akadźiyozza _ ideiglenesen' ingyenesen ľendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre iľányuló kérelmet lega|ább 15 nappal a kéľt időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amennyi költségvetési szervének, gazdasźryi társaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer hasznźilatának
biztosítását, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazásźń.

10. A helyi önkormányzat az jelen megállapodásban meghatźtrozotí k<iltségeket a Hivata|
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok mÍĺködtetése költségvetési
címen, és a hivata| mĹĺködtetése költségvetési címen, tovź'ŕlbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takaríhása címen

1 1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
miĺködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat muködéséhez kapcsolódó ađminisztratív feladatokat aHivata|lal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keresztül a szeľvezési és ügyviteli, törvényességi,
pénzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. A Hivatallaĺ jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ feladatai különösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az ü|éseken, az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnĺjkének' vagy tagtrźtnak informárciői a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgźúatának keretében a jegyzokönyvek előzetes

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

d. a kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a nemzetiségi
önkormányzat elnĺike felé,

e. a testü|eti és tisztségviselői dö'ntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v źntartźts i, sokszoros ítás i é s p o stázás i fe ladatok e||źúźsa,

f. a nemzetiségi önkormányzat mĺĺködésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iratkezelési
feladatok e|látása.
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazása alapján a Nemzeti Jogszabá|ytár
Törvényességi Felügyelet lrásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer haszntůata.

l3. Felek rögzítik, hogy anemzetiségi önkormányzat tilésein - beleéľtve azźrt ülést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkoľmányzat
megbizásátból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és
jelzi, amennyiben töľvényséľtést észlel.

III. A nemzetisĘi önkormányzat kiittségvetéséve|'gazdáikodrĺsával kapcsolatos feladatok e||átása

l. A nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzligyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a\äbbiak szerint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdáůkodźtsról szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkész ítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľményzat költségvetési előirányzatok ana|itikus nyilvántartásźnak

vezetése, az éves gazdźt|kodźts és döntések soľán amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat ťlgy e|mének fe lhívása a kö ltsé gveté s módo sításľa,

c) a nemzetiségi <inkormźnyzat költségvetését megalkotő hatźrozatban foglaltak szerint a
kĺiltségvetés Magyaľ AllamkincsÍ.źrhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
el|átása,

d) a szźtmvite|i szabályok szerint a szttmviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számvitelĹpénzügyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiállítása, a
gazdaságivezető által kijelcilt személyébenazérvényesítési feladatok e||áttsa,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
je|zése,
a kifizetések teljesítése pénztźri vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
ké s z íté s e a j o gszab źůyb an m e gadott határidő b etartäs áv a|,
havi' negyedéves p'énzforgalmi jelentések, méľlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Allamkincstźnhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zźrszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattári tigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentése) ) .

ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA köľbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, te|epĺilési önkormźnyzattő|, pá|yázatokbő|) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvźntartźlsa, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában,tátmogatásokelszámolásában,
támogatások felhasználásának pénzĺjgyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások e|készítése)'
pénzugyi,számviteliszabá|yzatokaktua|iztiźłsa,
elemi k<jltségvetés és határozat, költségvetési beszámo|ő és zźlrszźtmadás honlapra történő
feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi önkoľmányzat kiiltségvetése

l. A jegyzo a pénzůgyi feladatokat ellátó szervezeti egység iftján az á||amhánaftásról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a k<iltségvetéSi törvényből adódó ľészletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének közreműködése és adatszolgá|tatása alapjźtn
hataridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetési haüírozatźtnaktervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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f. A nemzetiségi onkormányzat a koltségvetését önállóan, költségvetési határozatban źĺ||apitja
meg. A nemzetiségi onkormányzat költségvetési határozatának az irźnyadő jogszabályban
meghatáľozott szerkezet' taľtalom szerint kell tatalmaznia az e|óirányzatokat'

A nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat költségvetési határozatźú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźikodásról szóló határozatát az elnĺjk - annak elfogadását követő három munkanapon
be|ül _ írásban megküldi a pénzligyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési elöiľányzatainak
vźútonatására irányuló előterjesĺést a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egység
közremĺĺk<jdésével készíti elő.

Az előirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - költségvetési
határozatát módosító - hatźrozattal dönt. E hatźrozat egy példányát, va|amint az e|őirányzat-
módosítás részletezését (az e|őirőnyzat-nyi|vźlntartáson történő źlwezetés céljából) a nemzetiségi
onkormrányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatj a e| a pénzijgyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, vaĺamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat k<iltségvetési határozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási e|óirźnyzatainak megá||apitźsáért és teljesítésééľt, továbbá
kötelezettsé gv źi|a|źsaiért és tartozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmányzati gazdá|kodás biĺonságáért a testiilet, a szabá|yszenĺségééľt az elnök
felel.

V. A nemzetiségi iinkoľmányzat költségvetésének végľehajtása

Felek ft)gzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|őirźnyzatainak fe|használásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzugyi
gazdá|kodźtsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat e||ź./:ő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat forrásai terhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a nemzeti sé gi önkormá ny zati határozatok a|apjtn.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keľesztül látja e| - a nemzetiségi
ö,nkormányzat e|nökének közľeműk<jdése és informáciői a|apján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló ťrzetési szźlm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartźtsban szükséges módosítźsáva|, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vántartásban szükséges módosítások éúvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
nemzeti sé gi önkormán y zat onźů|ő fi zetés i szám|áv a| ľende lkezik.

+ nemzetiségi ö,nkormányzat az á||amháztartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztu| a pénzĹigyi feladatokat ellátó szeľvezeti egység közreműködésével
az a|áhbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással aZ elemi költségvetésről: éves költségvetéséľől annak

elfogadását kö'vetően adatot szo|gźůtat az á||amhánaftás infoľmációs rendszere számára.
b. Időktĺzi koltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyo|ított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az źů|amháztartási információs ľendszere felé
iľányuló adatszo|gá|tatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a méľlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az ál|amháztartási
információs ľendszeľ szttmár a.
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d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásáva| összefüggésben eleget tesz aZ á||anhźztartźsi
információs rendszere felé iľányuló adatszolgáůtatási kĺjtelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatźtrozatálnak elkészítéséért, valamint az
elfogađást követő adatszo|gá|tatások hatáľidőben t<irténő teljesítésééľt a Hivatal jegyzőjén
keresztĺil a pénziigyi fe ladatokat e l l átó szerv ezeti e gy ség a felelős.

vI. A nemzetiségi tinkoľmányzatok gazdá|kodásával kapcsolatos beszámo|ási
křitelezettség

A nemzetiségi <inkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdźikodźtsának éves
alakulásáról a zárszámadźls keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdáikodźtsának éves alakulásárő| szô|ó zárszámadási előterjesztést és a határozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnĺike a képviselő-testület elé terjeszt
rigy, hogy az a képviselő-testĺilet elé terjesaését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźiyba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt előteľjesaéshez kapcsolódó kote|ező kimutatásokat a pénzijgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi <lnkoľmányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadott
költségvetéssel <isszehasonlítható módon zárszámadátsihatźrozattal dönt.

vII. A nemzetiségĺ iinkormányzat kiitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköľök

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Mĺĺkt'dési Szabźúyzatźtnak mellék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkoľmányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése a|apján
gazdálkodásával és pénze||átástwa| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkormányzat forľásai terhére a nemzetiségi önkoľmányzat fizetési szźml'ájátn bonyolítja.

A helyi önkoľmányzat túta| adott támogatás folyósitása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szeľint történik. A ttmogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat miĺködési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szeľveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott péĺzeszköz átadás cé|jéra hasznźůja fel, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások át|áthatőságźró| sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szeľint eljáľni. A nemzetiségi
cinkormányzat a tźtmogatott céI megvalósulźsáró| sző|ó e|szźtmolás elfogadásáľól a pénziigyi
feladatokat e l látó szerv ezeti egy sé get írásban kötele s tź$ ékoztatni.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az źúlam által kiírt pźiyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és aHivata| felelősséget nem vállal.

A helyi cinkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs ĺjnrende|kezési jogľól és az infoľmációszabads ágrő| sző|ő 20|| ' évi CXII. törvényben
foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározott feladat e||źLtáLsáLéľt - a II. fejezet
11. pontjában meghatáľozott ügyintéző adatszo|gá|tatása a|apjźn _ aHivata| szervęzési feladatait
ellátó szeľvezeti egységvezetoje a felelős.

2.

3.

/
//u7ĺ

-_J y4P

5.



6.

7.

A nemzetiségi önkormźtnyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľe
álló <jnkormźnyzati forrásból biztosított e|őftźnyzatok felhaszná|ására, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek vźů|a|ásfua naptári éven belül a nemzetiségi önkoľmányzati
választások időpontjához igazítottan, időaľányos ütemezés szerint kerti|het sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gá|tatás sofán kö'zölt adatok valódiságáétt, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való taľtalmi egyezoségéért a Hivatal jegyzőjén keresztül az
adatszo|gáůtatási feladatokat ellátó szervezeti egységvezeÍője és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke egyi.ittesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
vgyaÍlazon gazđastęi esemény tekintetében źLzonos személy nem lehet.

Az érvényesító ugyanazon gazdasźęi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvźi|a-
lásľa, utalványozásra jogosult és a teljesítést ígazolő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjegyzési, éľvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|tsźra iranyuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Töľvénykönyv szerinti közeli hozzźúartozőja vagy maga javźra látná el. A pénzíigyi feladatokat
ellátó szeľvezeti egység vezetóje a kötelezettségválla|ásra, pénnigyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|tsára, éľvényesítésre, utalványoztsra jogosult személyekről és aláírás-mintajukľól belső
szabá|yzataikbanfoglaltakszerintnapľakésznyi|váĺtartźtstvezet.

Ix. A belső kontľollľendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollrendszerének kialakításánáI figyelembe kell venni a
Bkr. előírásait' továbbá az źi|amhźlztartáséľt felelős miniszter źita| közzétett módszertani
útmutatókban leíľtakat' A belső kontrollrendszer kialakítźsáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének észĺevéte|ezési jogkorének firye|embe vételével.

A Hivatal kockázatkęzelési és szabá'|ýa|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockźnatkezelését, szabźiyta|ansági eljárások lefolytatasát a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hatalyos Szervezeti és Működési Szabá|yzatában gazdasźtgi vezetőként kijelĺilt szemé|y a
nemzetiségi tinkoľmányzat gazdasźryi vezetője is.

A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
źita|készítettbelsőel|enőľzésikézikönyvszabályozza.

A nemzetiségi önkoľmtnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyja jóvá, amelyet
tźĘékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővźhagyźtsľa vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkoľmányzatokat érintő külső ellenőľzések nyi|vántartásźú a belső
ellenőrzési feladatokat e||źtő szęrvezeti egységvégzi az elnök tájékoztatása a|apján.

X. Záłrő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre szőI. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatközött jelen megállapodást
mege|őzóen létrejott együttmiĺködési megállapodás, valamint helyiséghasznáúati és
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fenntartatási szerződés a közös felĺilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
megál lapodás hatályba lépésével _ hattůy át veszti.

2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi onkormźnyzat a jelen együttmĺĺködési
megállapodást 20|6. februáľ f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkoľmányzat á|ta| _ önként vá||a|t feladatként _ biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves kĺiltségvetése tervezése soľán e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat műkodési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmerü|ő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi e|oíľások figyelembevételéve| járnak el, kolcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźtbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente legkésőbb
január 3l-ig, általános vagy időközi vźiasztás ęsetén az aIaku|ő ülést követő harminc napon
belül felülvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht., Avr.,
Bkr', Tám. Korm. ľendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései' valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esé|yegyenlőség e|őmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
v onatkozó j o gszab á'|yok rende l ke zései az ir ány adó ak

,7, Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven késztilt, Felek
elolvasás és éftelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyó|ag a|áírták.

Melléklet: Az eszköz le|tźtr
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Bp' Fov. Vlll.ker. Józsefuárosi onkormánvzat
Budapest, 1082 8.1. Felhasználói leltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Fe|haszná|ó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 28-9-09098
Gyáriszám Kész!et

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen: 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out cHtPE 1DB

13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB

lsszesen.' 13128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13,ĺ28-9-09193 Szám ítógép Comód ofÍicelV/,ĺ 397/08/C

120
lvt1397t08tc

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. I 3128-9-091 93 SzámÍtógép Comod officelV/l 397/08/C 1DB

't3'138-2-02002 íróasáal
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen: 13138-2-02002 íróasztal 8DB
13í38-2-02003 GépíroasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen; 13138-2-02003 Gépĺroasztal lDB

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

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

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Összesen.. 13138-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13138-2-02007 Ál|vány, polc
120 Nemzetiségi on kormányzatok 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 Ál|ófogas
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

Összesen.. 13138-2-02013 Átlofogas 4DB
13't38-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi onkormányzatok 7DB
Összesen: 1 31 38-2-02017 Forgoszék 7DB

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

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen: 13138-2-02031 Reprodukc. képek, rezkarcok 4DB

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

Osszesen; 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Verzió: 2016.1 '1 .0

2016.01 .25 14:50:20
1 .oldal 4,4-łTJ





Bp. Fĺĺv' V|||.ker. Józsefuárosi tnkormánvzat
Budapest, 1082

Cikkszám

8.1. Felhasználói |eltári részIetező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Raktárkód Fe!haszná|ó

Könyve|és éve: 2o15

Megnevezés

Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos
120 Nemzetĺségi onkormányzatok

Készlet
í 31 38-2-02035

2DB
Osszesen.' 13138-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok íDB

Összesen.. 13138-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ló

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
lsszesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi állo 7DB

13'ĺ 38-2.02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

Összesen,. 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB
13138-2-02069 Szekrény alsó-fe|ső 2 ajtós

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 6DB
Osszesen: 1 31 38-2-02069 Szekrény also-felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasztaI
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 3DB

Osszesen: 13138-2-02071 Számítigépasztal 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen'. 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

tsszesen.' 13138-2-02078 Hűtőszekrény 1DB
13138-2-02087 Göľgős konténer

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

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

Osszesen.' 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB
13138-2-02159 Aszta|i|ámpa

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

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

tsszesen.' 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony 1DB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES 1DB

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

Osszesen. 1 31 38-2-02258 Lámpa koĺfénycsőves lDB

Program: Raktár/Kész|et
Készitő: o|ahe
Verzió:' 2016.1 .1 .0

2016.01 .25 14:50'20
2 .oldal
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Bp. Fcĺv. Vll|'ker. Jozsefuárosi tnkormánvzaĺ
Budapest, 1082

Cikkszám

8.1 . Fe|használó. |e|tári ľészletező
Cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 120.120

Raküárkod Felhasználó

Könyve|és éVe: 2015

Megnevezés
1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Készlet

lsszesen.' 13138-2-02363 Htitőszekreny Zanussi lDB
13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
tsszesen.' 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
Nemzetiségi tnkormányzatok .I DB

lsszesen.' 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB
13138-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Összesen.. 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB

13138-3-03't 65 MikrohuIlámú sÜtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-3-03165 MikrohullámÚ sĹjtő 1DB
1 31 38-3-03í68 Mikrohu||ámú sĹitő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-3-03168 MikrohullámÚ sťjtő 1DB

1 31 38-5-05003 FÜggöny nylon
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

tsszesen.' 13138.í05003 FÍigginy nylon 5DB
1 31 38-5-05009 Zász|ő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
tsszesen.' 13138-5-05009 Zászló 3DB

13138-5-05064 Zász|ő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-5-05064 Zászlo 1DB
13138-7-07029 Függönýartó rúd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-7-07029 Függonýaĺtó rud lDB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-7-07037 Pénzkazetta lDB
13,ĺ 38-7-07059 Fa|i táb|a

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen,' 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Összesen 1 31 38-7-07098 Poroltó kész.
1:.

2DB
13.ĺ 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Spirálozogép

120

Osszesen: 1 31 38-8-08035 lDB

Progľam: Raktár/Készlet
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016.1.1.o

2016.01 .25 1450:20
3 .oldal 41(





Bp. Főv. V|||.ker. Józsefuárosi onkormánvzat
Budapest. '1082

Cikkszám

8.í . Felhasználói le|tári rész|etező Könyve|és éve: 2015

Megnevezés

Cikkszám: -

Feĺhaszná|o: 12o - 120

Rakt'árkód Felhasználó Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 2607sHARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen.' 13138-8-08072 Számológép SHARP 26o7sHARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD író Lg 41638 oEM
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-8-08277 DVD ĺro Lg 41638 oEM lDB
13138-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-8-08282 Papíruágógép lDB

.ĺ3138-8-08295
Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-8-08295 lratmegsemmisÍtő 1DB

13'ĺ38-8-08299 Telefax
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

lsszesen; 13138-8-08299 Telefax lDB

V

/,7/
Y
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Pľogram: Raktár/Készlet
Készítő: olahe
Verzĺó: 2016.1 .1 .o





Bp. Fóv. VIII.ker. Jőzsefuárosi Önkormányzat
Budapest 1082

000190.1 1 1932 Te|efondÍj szám|á|ő(insta||á|ássĐ

000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180.1311912 Nyomtatő HP U 11oo

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639.131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: 5db
Beá||ított sz rési fe|téte|ek:

Minden nem tĺirĺi|t eszkĺiz
( 120 - Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkozÖk

1119

13139

13129

13139

L3L29

Felh. vagy szem. kĺídja és neve

eszkłiziik l

120

120

120

120

L20

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatox

Nemzetiségi Önkormányzatok

ta ozékokkal

",ĺ-t\
-N

Program: CT.EcoSTAT Tárgyi eszkłiz 2ot6.1.17
KészÍtŕí: oláh Éva

2004.11.10

2000.12.15

2004,04.21

20L0.06.24

rv/60s/00

BruttÓ é ék Értékcsokrenés Nettő érték

KÖnyvelés éve: 2015

s 250

22 699
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Együttm íĺkiidési megállapodás

ame|Y létrejött egyrészró| a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (a
továbbiakban: helyi <inkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
statisztikaiszám: |5735715-84I|-32|-O1
bankszámIaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester

másrészről a Józsefváľosi Román onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely:
míĺködési hely:
adőszátm:.
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
r6924190-r-42
6791s4

statisztikaiszám: 16924190-841|-371-o1
bankszám|aszám: 10403387-000f86o4-O0000000
képviseli: dr. Dady Kálmán elnök

között (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLxXx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apién,
figye|emme| az á|lamhánartástő| szőIő 20|1. évi cXCv. törvéný (a továbbiapaa", ĺnt.), aź
á||amhánartásróI szóló törvény végrehajtásźrő| szóIő 368/201l. (xľ. 3l.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiśégi ctlĺ e1őirányzatokból nyujtott Ĺámogatások.feltételrends zerérő| és
e|számolźsźtnak rendjéről sző|ó 42812012. (XIIr. 29.) Korm. iendelet (á továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollľendszeréről és belső el|enőrzéséről szóló 370/20||.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország he|yi önkoľmányzatairó| szó1ő
201|. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire' az a\u|írott
napon és helyen, az a|źtbbi feltételekkel.

I. Pľeambu|um

1. A helyi önkormányzat jelen együttmíĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormányzatĺ múttiaeś
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működésseĺ kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásaról, ezze| segiti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötélezettségek teljesítésétés a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közügyek és célok megvalóśĺtĺsát. Je|en
megállapodásban a Felek ezen feladatok rész|ete s szabźůyait határozzák meg.

2. A tźtrgyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal történő e|őzetes
eryeztetést követően az adott évi kö|tségvetési rendeletében működési hozzájźrutásként pénzügyi
támogatást biztosíthat, amelyről támogatottat e|számolási, míg támogatőt e||ěnorzesi koteiezettšég
terheli. A helyi önkoľmányzat á|ta| a nemzetiségi önkormanyzatrészére működési hozzájáru|áskén7
nyujtható támogatási összegľől támogatási szerződést kell kötni. A támogatás felhaszrálása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság élve szerint köte|es eljáľni.

3. A helyi önkormányzat áita| nyujtott működési hozzájáru|ás tekintetében Felek rögzitik, hogy a
nemzetiségi önkoľmányzat nemzetiségi kĺĺmgyeinek ellátása céljából tźtmogatást adhat kĺlső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hog1t

a. ebben az esetben is a józsefuáľosi román nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a
támogatott külső szerv á|ta| végzett tevékenység eredményeiből,

4r-
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4.

5.

6.

7.

8.

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott kĺilso szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terhe|i. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke köteles a kÍilső szerv részéről benyújtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nylr|atkozatźń a benyújtast követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon beliil a Budapest
Főváros VtrI. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzijgyi
feladatait ellátó szeľvezeti egysége (továbbiakban: pénzügyi feladatokat e||źúő szervezeti
egység) részér e átadni.

A he|yi önkormányzat źůtalr nyújtott miĺködési hozzájźru|źls tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke köteles tźrgyévet követő januźlr 3|. napjźtig írásban beszámolni a
miíködési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keľesĺĺ.il köteles a miĺködési támogatás felhasználását e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekéľni, valamintjogosu|t az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat anemzetiségi ĺinkormányzat kötelező és önként vá'||a|t közfeladatainak
ellátását szo|gálő rendezvények megtartźsźú _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori költségvetésében elkülönített forrásból pźůyáztatás ĺltján vagy egyedi
kérelem a|apján' támogatási szerződés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban atervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszo|gźitatÁsi és beszámolási fe|adatai e||átásáró|_ az e|nök
közreműködésével _ a vonatkoző jogszabźtlyokban, valamint a helyi szabá|yozásokban, és
utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdźikodás rendjét szabá|yoző belső szabályzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Ávr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabźiyzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyzó és anemzetiségi ĺinkormźnyzat elnöke hagy jővá,

A támogatások felhaszná|ásáxa| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségĺ iinkoľmányzat működésének személyi és tárgyi feltéte|ei' műkiidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatbiztositja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szükséges tźlrgyi, technikai eszközökke| felszerelt helyiség ingyenes
hasznźůatáú. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmertĺlt miĺködési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ö'nkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszntł|atta|,
a helyiség infľastruktúráĄźxa| kapcsolatban felmeľülő ľezsiköltségeit, valamint kaľbantartási és
fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal koltségvetésének terhére _ viseli,
amelyek az althbiak:.

a. a villamos energia, meleg viz, fiités díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közĺjs költség,
tovthbá a szemétsztlllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszköztik karbantartási dija, az
internet hozzáférési lehetőség k<iltségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkoző ngyintézó álta| igénybevett telefon szolgá|tatásának
dija, kivéve a nemzetiségi őnkormźnyzat testtileti tagiainak és tisztségviselőinek
te lefonhasz nál'atź"ŕ' ő| eredő kĺi ltségeit.

A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a Budapest VIII. kerület,

1.

2.

a).

./
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4.

Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 35604lN3) a|atttalrźihatő |45,5 m2 alapteriiletű irodahe|yiséget
ingyenesen a Józsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, Örmény, Román, Ruszin, Szlovák, Szeľb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatköz'öshaszná|atba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hory minden nemzetiségi önkoľmányzat szźtmára munkaállomás biĺosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több ľészből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbźzis a|apján az ingat|an forgalmi
értéke: Bruttó 10.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormźtnyzat tudomásul veszi, hogy az iľodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
Lengyel Önkormányzatta| kozosen tö'rténik. A nemzetiségi önkormźnyzat haszná|ati jogának
gyakorlásával a többi irodahelyiséghasznáiatĺára jogosult nemzetiségi önkormźtnyzatok munkáját
nem akadályozhatja.

Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat részéte kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közö's hasznäIatba átadott tźtrgyi és technikai eszköz<jk
leltáľ szerinti nyi|vźntartźlsa jelen megállapodás e|vźiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tár szerint nyilvántaľtott eszközöket és helyiséget kizźró|ag
a|apfe|adatźlnak ellátásához szi.ikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű
gazdálkodás szabźůyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahasznáiatjogát a helyi
önkoľmányzat érdekeit firyelembe véve gyakoro|hatja. Az ingőságok haszná|ati jogát másra nem
ruházhatja át. A helyi ö'nkormányzat a hasznźtlatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti
nyilvántaľtáson töľténő źttvezetés mellett - bármikoľ indoklás nélkiil visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazzal, hogy e joga gyakorlása során nem veszélyeztetheti aĺemzetiségi önkormányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig nemzetiségi
önkoľmányzati feladate||átásáthoz haszná"|hatja. Az e pontban megielölt időľenden túl töľténő
helyiséghasmźúatra előzetes írásbeli kérelem a|apjźn a Hivatal jegyzőjének ínásbeli engedélye
a|apján van mód. Az íľásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt sztikséges a
szokásos helyiség haszná|attő| eltérő időszakban töľténő bent tartózkodás. Az eltérő időpontú
helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
hasznźiata állandó jelleggel is biaosítható. Az źi|andőjelleggel biĺosított eltérő helyiségbaszntúat
indokoltságtt a jelen együttmíĺködési megállapodás felülvizsgálatźlva| egyidejĹĺIeg meg kell
vizsgálni, és amennyiben źuTa a továbbiakban már nincs szükség, azengedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogát másra nem ruhiázhatja źLt. Az
ingyenes hasznźiatba adott irodahelyiségen felújíüást, áta|akítást, báľmilyen vtt|toztatźst eszk<lzölni
csak tu|ajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncéIű hasznźiatta
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy k<jteles a helyi önkormányzat írásbeli
felszólításáľa a magáncélú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
használatből eľedő költségeket a helyi önkormányz at részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
iľodahelyiséget a rendeltetésszeľíĺ haszná|attő| eltérőn veszi igénybe' vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kívĹil hag;rvahaszná|ja, úgy a helyi önkormányzat áL|ta| önként
vállalt fe|adatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nyujtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerből kizźrhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszolgá|tatási és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen hasmálatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal portźĘán vęheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkoľmányzat nem jogosult saját kulcs hasznáiatźra.
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5. A helyi önkormányzat vźila|ja, hogy a Hivatal be|ső ellátási feladatokat e||źtő szervezeti
egység (továbbiakban: be|ső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges mértékig - a Hivata| á|ta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátástloz szükséges
irodaszerek ľendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzíjgyi feladatokat ellátó szeľvezeti egsĺség vezetője, míg leltár szerinti hiánýalan
á||apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pľogramj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi ö'nkoľmányzat egyéb

közfe|adatainak ellátását nem akadźiyozza - ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésľe
bocsáthatja, azza|,hogy az eľre iľányuló kérelmet legalább l5 nappal akért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzójéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szeľvének, gazdasági társaságainak
kĺjzreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a helyi önkormányzat a Hivata1
költségvetésének terhéľe _ viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apjźln biztosítja a jelnyelv és a speciális. kommunikációs rendszer hasmálatának
b izto s ítását, tov átbbá szüksé g e setén to lmác s a|ka|mazásźú.

l0. A helyi ö,nkormányzat az je|en megállapodásban meg}latźrozott költségeket a Hivatal
kcĺltségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal miiködtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi onkormányzatok épületeinek takaritása címen

1 1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
műkĺjdéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keľesztül a szervezési és ügyviteli, tö'ľvényességi,
pénzíjgyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják e|.

l2. A Hivatallal jogviszonyban źi|ő szemé|y(ek) adminisztrativ fe|adatai különösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ti|ések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnĺjkének, vagy tagsáĺak infoľmáciői a|apjźtn írásbeli

előteľjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgáiatának keretében a jegyzókönyvek előzetes

megkiildése a Hivatal tĺĺrvényességi és péĺzĺigyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

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

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolóđó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v ántartáls i, sokszoro s ítási és postázás i fe ladatok el látása,

f. a nemzetiségi önkoľmányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok e|látása.
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h. a nemzetiségi önkormányzat e|nökénęk felhata|mazása a|apján a Nemzeti Jogszabźiytár
Törvényességi FelĹigyelet lrásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer haszná|ata.

13. Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein - beleértve azźrt ülést is . a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi önkormányzat
megbízásźból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi onkormányzat testületi Ĺilésein, és
je|zi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi önkoľmányzat kii|tségvetésével,gazdźůkodásával kapcsolatos feladatok e||átása

1. A nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetésével és gazdáIkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szeľvezeti egysége |źtja e|' az a|ábbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáikodásról szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évkozi módosításának e| őké sz ítése, az e lemi kö ltségvetés elkészítés e,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok analitikus nyi|vtntartásának

vezetése, az éves gazdá'lkodźts és dcintések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat ťlgy e|mének fe lh ívása a kö ltsé gveté s módo s ításra,

c) a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetését megalkotő hatźrozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénztigyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiái|itása, a
gazdasági vezetó által kijelölt személyéb en az érvényesítési feladatok ellátása,

e) kĺiltségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény k<jzött eltérés esetén annak
jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztáľi vagy banki átutalással,
g) havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók

készítése a jogszabályban megadott határidő betartásával,
h) havi' negyedéves p.éĺzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, k<iltségvetési beszámolók,

jelentések Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
Đ a ztrszźtmadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
j) banki és t&zsadattári ngyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerzodés

módosítása, változások bejelentése), .t; Áľa-uevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA kĺjrbe való bejelentés,
l) támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési önkormányzattó|, ptt|yázatokbő|) a

bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyi|vźntartźtsa, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
rneghozata|ában,támogatásokelszámolásában,

m) támogatások felhasználásának pénzugyi e|számo|tstthoz segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) pénzugy i, számviteli szabźůy zatok aktual izálása,
o) e|emi költségvetés és hatźrozat, költségvetési beszámoló és zárszźtmadáts honlapra t<iľténő

feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi łinkoľmányzat kiiltségvetése

1. A jegyzo a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az ái|amháztartasról szóló
jogszabályok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési törvénybő| adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat e|nökének közremÍĺködése és adatszolgźitatása a|apjźn
hatĺáľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatźtrozatźnaktervezetét, amelyet
megki.ild a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének.

ż, é,

!2-



f. A nemzetiségi önkormźtnyzat a költségvetését onállóan, költségvetési határozatban á||apitja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban
meghatźrozott szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az e|óiľányzatokat,

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatźú, elemi költségvetését' átmeneti
gazdź:Jkođźlsról szóló határozatátt az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül_ íľásban negküldi a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési előirányzatainak
vźitoztatására irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közremíĺködésével készíti elő.

Az e|óirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkormĺĺnyzat képviselő-testĹilete - kĺiltségvetési
határozatźú módosító - határozattal dönt. E hatźrozat egy példányát, valamint az előirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-nyí|vtntartáson töľténő źúvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi <inkoľmányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźtrozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási előirányzatainak megźů|apitźtsáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettsé gv áů|a|ásaiért és tartozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biztonsźryáéľt a test[ilet, a szabá|yszenĺségééľt az elnö'k
felel.

V. A nemzetiségi iinkoľmányzat kiiltségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat önállóan dönt sajtt költségvetési
előirátnyzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzugyi
gazdźikodźtsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat e||źtő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrźsai terhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a kĺlltségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
anemzetiségiönkormányzatihatározatoka|ap jźn,

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keľesztül látja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közremíĺködése és információi a|apjźtn - a nemzetiségi ĺinkoľmányzat
önálló fizetési szźtmla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak töľzskönyvi
nyi|väntartźtsban szükséges módosításápa|, az adószám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszttm igénylése, valamint a töľzskönyvi
nyi|vántartźlsban szükséges módosítások źúvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A
nemzetiségi önkormán y zat önźi|ó fi zetés i szám|źp a| rende| kezik.

A nemzetiségi önkormányzat aZ źń|ambź"ztartźsi infoľmációs rendszerhez a Magyar
Államkincstáron keres ztul a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység közreműkĺjdésével
az a|ź.ŕbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi koltségvetésľől: éves kĺiltségvetéséről annak

elfogadását kö'vetően adatot szo|gá|tat az á||amhánaľtás információs rendszere számtra,
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzfoľgalmával összefüggésben eleget tesz az źilamhántartási információs ľendszeľe felé
irányuló adatszo|gźńtatási kötelezettségének.

c. Időközi méľlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtźsáva|
összefiiggésben a méľ|egjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az źil|amháztartźsi
információs rendszer szźtmáta.

aJ.

4.

5.

6.

7.
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4.

l.

f.

l.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodźsáva| összefüggésben eleget tesz az á||amhéntartási
infoľmációs rendszere feIé irányuló adatszolg á|tatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő határozatźnak elkészítésééft' valamint az
elfogadást kĺivető adatszolgáltatiások hatĺáľidőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzójél,l
keresztül apénziigyi feladatokat e||źLtő szervezeti egység a felelős.

VI. A neruze1iségi łinkrrľmányzatokgazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
ktitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdźikodźlsának éves
alakulásáról a zárszámadźts keľetében számol be. A nemzetiségi önkoľmányzat
gazdźúkođásának éves alakulásáró| sző|ő zárszźlmadási előterjesztést és a határozattervezetét a
jegyzó készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat e|nöke a képviselő-testiilet elé terjesĺ
úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźt|yba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzugyi
feladatokat e|látó szervezeti egységen keresztÍi| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadotĺ
kö lts é gveté s se l ö s szeh a son l íth ató m ó do n zár számadétsi hatźr o zatta l dönt.

vII. A nemzetiségi önkoľmányzat kötelezettségváltatásaival kapcso|atos hatáskiiľtik

A nemzetiségi önkoľmáĺyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabáiyzatźlnak mellékLetét képezó, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkotmányzat - korábbi, saját hatásköľben hozott dö'ntése a|apján
gazdźúkodásával és pénze||éttásźxal kapcsolatos minden pénzforga|mtú a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhéľe a nemzetiségi önkormányzatťlzetési szám|áján bonyolítja.

A helyi önkormányzat á|tal adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szerint tĺjrténik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat működési
költségeinek fedezetét biaosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat źúta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz átadás cé|jára hasznźúja fe|, a nemzetiségi önkormányzat k<jteles a
k<izpénzekből nyújtott támogatások źltlźtthatőságáľól szó|ő 2007. évi CLXXXI. töľvény,
valamint a hatályos önkoľmányzati köItségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáľól szőllő e|szźtmolás elfogadásáról a pénzigyi
feladatokat ellátó szervezeti egysé get írásban kötelęs tźĘékoztatni.

4. A központi költségvetési támogatási igény benyújtásáľa, az á||am źt|ta| kiírt páiyázatokon
töľténő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkoľmányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkoľmányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak éľdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
infoľmációs önľendelkezési jogróI és az információszabadságrő| sző|ő 20|1. évi CXII. töľvényben
foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatáro zott fe|adat e\|źtásáért - a II. fejezet
1l. pontjában meghatározott üryintéző adatszo|gźitatźsa a|apjén- a Hivata| szeľvezési feladatait
ellátó szervezeti egység vezetóje a felelős.

2.

3.
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6.

7.

A nemzetiségi önkormáĺyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľe
álló önkormányzati foľrásból biztosított e|őirányzatok felhaszntitsára, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek vźú|a|ásźra naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjáhozigazítottan' időaľányos ütemezés szeľint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkiilönítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás során közölt adatok valóđiságáért, a számvite|i szabźůyokkal és

statisztikai rendszeľrel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzojén keresztül az
adatszolgáltatási t.eladatokat elláto szervezeti egység vezetoje és a nemzetiségi önkoľmźnyzat
elnöke együttesen felel.

vilL osszeféľhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi önkormátnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénziigyi ellenjegyző
ugyamazoÍ| gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesitő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a köte|ezettségvái|a-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A k<itelezettségvállalási, pénzíigyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalrvźnyozási és teljesítés
igazo|äsźra irrányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzáńartozőja va1y maga javára |źLtnźL el. A pénzĹigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásľa, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|źsára, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról belső
szabźůyzataikbanfoglaltakszerintnaprakésznyi|vźntartźtstvezet.

Ix. A belső kontľollľendszer és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső kontľollrendszeľének kialakításánál figyelembe kell venni a

BkÍ. előírásait, továbbá az źi|amhźztartásért felelős miniszteľ által közzétett módszertani
ritmutatókban leíľtakat. A belső kontro|lľendszer kialakításáért a jegyzó a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat e|nökének észĺevéte|ezési jogkörének ťrgyelembe vételével.

A Hivatal kocktnatkezelési és szabáiýa|ansági felelőse biaosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabźiyta|ansági eljárások lefolytauását a kiadott szabźůyozások alapján.

A Hivatal hatalyos Szervezeti és MĺiködésiSzabtůyzatában gazdaságivezetőként kije|ölt személy a
nemzetiségi önkormányz at gazdasági vezetőj e is.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső e|lenőrzési feladatait ellátó
szęrvezęti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezetó
á,|ta|készitettbelsőellenőrzésikézikönyvszabźiyozza.

A nemzetiségi önkoľmźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzo hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi onkormányzat e|nökének a jővźthagyásra vonatkozó
jogszabályi határidot követően 5 napon belĹil.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyi|vántartásźń a belső
ellenőrzési feladatokat el|átó szervezeti egységvégzi az elnök tźĄékoztatásaa|apjtn.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|äirása napján lép hatályba és határozat|an idore sző|. Ezze|
egyidejĺĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi ĺinkormányzatkózott jelen megállapodást
mege|őzóen létrejött együttműködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és
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fenntartatási szerződés a közös felüIvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
m e gál l apo d ás hatá|yb a l ép é s éve l - hatá|y źú v e s zti.

2. Felek rögzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi ĺinkormányzat a jelen együttmĹiködési
megállapodást 2016. febľuár 29. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkoľmányzat źita| _ onként váIlalt feladatként _ biztosított
támogatósban nem ľószcsül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése soľán e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmeI köteles e|járni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat mrĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban' hogy a gyakorlatban felmerülo egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi e|őíľások figyelembevételével járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak toväbbá, hogy az együttmtĺkodési megállapodást évente legkésobb
január 3l-ig, általános vagy idoközi választás esetén az a|aku|ő iilést követő harminc napon
belül felülvizsgtůják, és szükség esetén aztmódositjźk.

6, Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben az Aht., Ävr.,
Bkr.' Tám. Koľm. rendelet' Mcitv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esélyegyenlőség e|őmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény' illetve az egyéb
v onatko zó j o gszab źńyo k rende l ke zé sei az i rányadó ak.

7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készült, Felek
elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót jővźthagyőlag a|áírták.

Melléklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest,20l6.

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuárosi Önkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefvárosi Román Önkormányzat
képviseli:

dr' Dady Kálmán
elnĺjk

Dátum: Budapest,2016.Fedezet:

PénzĹigy ileg ellenj e gyzem
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p énzü gy i ugy o sztá|y v ezetó

Jogi szempontbó| eIlenje gy zem
Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo
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Bp' [:čv VI | |.keľ' .i.?.s{iłÍVárusĺ Olrkcrrn ä nyzat
Budapest, 1082

Cikkszáľn

ä.1 " Fe|hasuná|ói |eltáľi részleteaĹí
Cikkszám: .

Fe|haszná|l: 0í0 - 010

Raktáĺkód. Fe|haszná|ó

KlnyvDles éVe: ?Q15

1 31 18-07379

Megnevezés

Memóriakártya 8 GB
áriszäm Kése|et

0í0 Román Önkormányzat 5DB
Ôsszesen.. t3118;Afu79 Memóriakártya '&, GB 5DB

13118-7-0?22s MóöiĺTEIEFoN
010 Román 'Önkoľmányzat 1DB

C)äszesen: 13't 1,8,7"n7223 Mobil.TELEFON ,ĺ DB
13128-09488 Pendľive USB

010 Román tnkormányzat 1DB
tsszesen: 13128-09489 Pendive USB 1ĐB

13128-9-09006 Ak|{utöltö /4 db.os/ Íényképezőgéphez
010 Román tnkoľmáńyzat 1DB

Ösšz.esen: 13.ĺ28:gfl.g:00.6 Akkutőltő /4 ĺl b'osl.fényképezőgephez 1DB
1S128-9-091',58 .Scanneľ (Canon.tĺde 25)

0í0 Román .Önkorľrĺán;łzat 1DB
Összesen: 1312ę"9.09158 Sta nn e r (Ca n o n', Lidp ?5) lDB

13128.9;09ĺ86 Pen Drive
0J0 Román ,Önkormányzat 4DB

lsseešen; ĺsI28.g;o9i8lä Pęn:Drive 4DB
:13:128"9.09251 Sżá m ĺtógépP 42'6Ghzl 5 1 ZRamlłoo alDvĺ lv/1488/08Coí.0. Román tnkorrnányzat lDB

Összese/r; t3ĺ2B-9.a9251: S z á m ĺ tó g é p F 4ż' 6c h zĺ5 iÍ ż R a m/4 0 G. B/ D.V D i R'W.'$ r :Q é p íDB
'13138-02436 Faraýán

0ĺ0 Román Önkormán;aat 2DB
Ôsszesen; 1 31 38.02436 ParaVán 2DB

í 31 38-02437 Fotc 3-as irodai
010 Román ÖnkoľmányeaÍ lDB

Ös,Šzesen: .ĺ?fis,at43.7 Poilc ?'as irada'i lDB
t3í38.07376 Vĺdäokártya 8 GB

0ĺ0 Román tnkorrnći..yid| 1DB
Összesen." 13138.073,7fi Videokáttya 8 8B 1DB

13138-A7377 iLoD' ĺęépkeŕetdigitá lĺs
0í.0 Román tnkoľmányzat 1DB

lsszeson; 13138.0737it. LC Đ, ké p ke re td Í g ĺ ta t Í s 1ĐB
13138-2'-Đ20?4 Láĺnpa: vegy.es

,010 Román Önkormányzat ĺDB
Ö.sszesen: 13138-2.02024 Lampa vewes 1DB

ĺ31$$.l.g294p sŽé.k.(éný Ýegyés
010 Román ÖnkorrnányzÉt 1DB

Ö'ś.izésu'' 13138"2;0:2A40 9żékre,nyyegy.eq lDB
t3í38"2.02050 Szé|c:vegyes

Rornán Önkormányze| 5DB
Össaeseni 13138-2-02050

5DBSzék vegyes

010

(,,

|r' ogĺ9m : RakÍá r/Készĺęt
łíészĺtől o|ahe

Vi+rzllr 2a15.12j.1
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:l'Iľ^ľiil]..Józstlíváĺosio|]koil]länyzaĺ 8'1. FeIhaszná|ói te|tári részletező
Cikkszám: .

Fe|hasznáłó: 010.010

Raktáľkód Fe|használó

Könyve|és éve: 2015

Gyáriszám Kész|etCĺkkszám Megnevezés
13138-2-02116 Á|ĺóĺámpa

010 Román Önkoľmányzat lDB
tsszesen.- 1 3138-2.021 1 ô Allllámpa 1DB

13138-2-021 18 AsztaI kü|ÖnÍé|e
010 Román Önkormányzat 1DB

Ć)sszesen; 13138-2-02118 Asztal külc5nféIe lDB
13138-2-02129 PoIckönyves

010 Román tnkormányzat 3DB
tsszesen; 13138-2-02129 Polcklnyves 3DB

13138-2-02150 Hősugárzó
010 Román tnkormänyzat 1DB

Összesen.' 13138-2-02150 Hősugázó lDB
13138-2-02258 Lámpa kĺĺrfénycsőves

010 Román Önkormányzal 1DB
Osszesen; 13138-2-02258 Lámpa köďénycsőves 1DB

1 31 38-20885 Scantreľ
010 Román tnkormányzat 1DB

Összesen: 1 31 38,20885 Scanner lDB
í 31 38-3-031 94 Vi||amos főző|ap

010 Román onkormánvzat 1DB
osszesełr: 1 31 38-3-031 94 Vilĺanzos főzőlap 1DB

13138-4-04132 Dekooir fűĺész
010 Román tnkormányzat 1DB

Összeseĺl; 1 31 38-4-04132 DekopĺrfĹirész lDB
13138-7-07011 Fejha||gató

010 Román Önkormánvzat lDB
tsszesen: t 3138-7-0701 1 Fejhallgati 1DB

13138-7-07156 Telefon adapterRouterLinksys SPA21 02
010 Román Önkormányzat 2DB

Osszesellr 1 3138-7-071 56 Telefon adapteťRouterLĺnksys sPA21 a2 2DB

1s138-7-07211 MolritorSunshine
010 Román tnkorĺnányzat 1DB

tsszesen; 13138-7-0721 1 MonitotSunsltine 1DB

13138-7-07249 Mikĺofon csiotethetö
010 Román Önkormányzat 1DB

Összesen: 1 31 38-7-07249 Mikrofoll csiptethető 1DB

13138-7-07258 F űĺ|ha |9atóhoz tápegység (mobiĺtel)Unirosĺ
0't0 Román tnkoľmányzat 1DB

Összesen; 13138-7-07258 F ú l lh algatólloz táp egy sé g(mobiltel) U n i ross RC 1DB

13138-7-07282 Akku+tö|tő fényképezĺ5géphez
010 Román Önkormányzat lDB

tsszesen.' I 31 38-7-07282 Akku+töItö fé ll y képezőgé ph ez lDB

Prograrn: Rakláľ/Kész|et
Készĺtő: olahe
Verzió: 2015.12,1'1

2016.01.07 13:28:38
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B1r. Föv. V|| |.keĺ. Józseĺvárosi onkoĺmányza|
Budapest, ĺ0B2

Cíkkszám

8.1 . Fe|haszná|ói |eltári r,ész|etező
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 010 - 010

Raktárkód Felhaszná|ó

Könyve|ós éVe: 2015

Megnevezés

Memórĺa kártya fényképezőgépbe
010 Román tnkormányzat

áriszám KészIet
13138-7-07283

5DB
Ö.sszesen.. 13138-7-07283 M e nló i a káft ya fe n yk é pezőgé pb e 5DB

1 31 38-7-07303 Fényképezőgép ál|vány
010 Román tnkormányzat lDB

Összesen; 13138-7-07303 Fényképezógép állvány lDB
131 38-7-07304 Fényképezőgép ál|ványfej

010 Román tnkoľmányzat íDB
Összesen; 1 31 s8-7-07304 F é n y ké pezög é p á l lv á n y fej lDB

13138-7-07312 FényképezcĺgépfeIdoIgozáshoz szg-beAS(
010 Román tnkormányzat 1DB

Összesen I 31 38-7-0731 2 Fényképezrgépfeldolgozáshoz szg-beÁSUS EEEPC9T| :BK007 1DB
1 31 38-7-07318 Akku fényképezőgépbe

010 Román ÖnkormányzaÍ 2DB
Összosen.. I 31 38-7-0731 I Akku féllyképezögépbe 2DB

13138-7-07323 MegÍigye|ö kaľnera
010 Romátr tnkormányzat 1DB

tsszesen: 13138-7-07323 Megfigyelö ĺ<amem 1DB
1 31 38-7-07339 Mo|náĺkocsi

010 Román Önkormányzat lDB
lsszesen: 1 31 38-7-07339 Molnáfuocsi lDB

13138-7-07344 Memoľiakártya 1 GB MicroSD
010 Román tnkormányzat 1DB

Ôsszeselr: 1 31 38-7-07344 Memliakáftya 1 GB MicroSD lDB
13138-7-07347 Laptoptáska

010 Román tnkormányzat lDB
Osszesen.' 13138-7-An47 Laptoptáska lDB

,|3ĺ 38-7-07350 Memirĺakáľtya 4 GB
010 Román tnkoľmányzat 7DB

Osszesen: 131s8-7-07350 Memiriakáftya 4 GB 7DB
13138-7-07360 Telefon vezetékes {ana|óg)

0í0 Román tnkonnányzat 1DB
Összeseĺl. 13138-7-07360 Telefon vezetékes (anatig) lDB

13138-7,07361 Webkamera Genĺus
010 Román Önkormányzat 2DB

Összesen; 't3138-7-07361 Webkamera Genius 2DB
1 31 38-7-07381 TľaíT

010 Román Önkormányzat 1DB
Összesen.' r 31 38-7-07381 Tnfl 1DB

1 3138-7-07391 Kalneĺa
Román tnkormányzat lDB

Kamen

010

Osszesen: 13138-7-07391 lDB

Pĺogľam: Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Verzio: 2015.12.1 .1

2016.01.07 13:28:38
3 .oldal
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|3p' ĺ:cĺv. V|l|'ker' JófseĺVárosl ť)nkornlänyzat

ĺ]udäpest, 10ĺJ2
8.1. Fe|használói |e|tári ľészletező

Cĺkkszáln: -
Fe|haszná|ó:010.010

Raktárkód Felhasználó

Konyvc|ěs éVę. 2015

cikkszám

í 31 38-8-08047

Megnevezés anszam KészIet

1DB
Mikrofon

010 Román Önkormányzat

Osszesen: 13138-8-08047 Mikrofon lDB
131 38-8-08054 Diktafon

010 Román tnkormányzat 1DB
Összesen: 13138-8-08054 Diktafon lDB

1 31 38-8-08063 Akku tĺjltcj

010 Román tnkormányzal 2DB
Osszesen: 13138-8-08063 Akku toĺtő 2DB

í313B.8-08162 DiktafonPanasonic
0't0 Román tnkormányzat 1DB

tsszesen.' 1313&8-08162 DiktafonPanasonic 1DB
'13138-8-08341 Fényképezőgép digitá|is táskávaľCanon P

010 Román tnkoľmányza| lDB
Összesen: 131s8-8-08341 Féł.tyképezőgép digitális táskávalCanon Powershot 1DB

1 31 38-8-08345 DVD fe|vevő Phi|ipsĺlDD 160 DVD3570H
0í0 Román tnkormányzat 1DB

tsszesen.' 13138-8-08345 DVD felvevő PhilipsHDD 160 DVD3570H 1DB
1 31 38-8-08440 Mikrofon

010 Román Önkormányzaĺ 1DB
lsszesen: I 31 38-8-08440 Mikrotot't 1DB

Pĺogram: RaktáriKészlet
Ktíszĺtő: olahe
Verzió: 2015.12'1.1
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Bp' Fĺiv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormánvzat
Budapest, l082 8.1. FeIhaszná|ói le|tári részletező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 28-9-09098
Gyáriszám Készlet

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
lsszesen.' 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CH\PE lDB

13,í28-9-09158 Scanner (Canon Lĺde 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen; 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
1 3128-9-091 93 Számítógép Comod officelVi1 397/08/C

120
wt1397r08tc

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lsszesen.' I 31 28-9-091 93 Számítogép Comód officelV/1 397/08/C 1DB

13138-2-02002 ĺróasztaI
120 Nemzetiségĺ on kormányzatok 8DB

Összesen.. 13138-2-02002 ĺroasztal 8DB
13138-2-02003 GépĺróasäaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 13138-2-02003 Gépĺróasztal 1DB

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

Összesen; 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
í 31 38-2-02005 Aszta|tárgya|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Összesen.. 13138-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13',t38-2-02007 Ál|vány, po|c
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 2DB

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

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

13138-2-02013 Ál|ófogas
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

Osszesen; 13138-2-02013 Áttofogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Összesen.. 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa vegyes
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 2DB

lsszesen.' 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 Nemzetiségĺ onkormányzatok 4DB

Osszesen 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Pľogram: Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Verzió: 2016.1'í.0

2016.01.25 14:5020
1 .oldal 4-
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Bp. Főv. V||l.ker' Józsefuárosi Önkormánvzat
Budapest, 1082

8.1. Felhasználói leltári részIetező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó

Konyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 38-2-02035

Megnevezés

Szekrény aĺacsony zárhato 1 po|cos
120 Nemzetiségi Önkormányzatok

Kész!et

2DB
Osszesen: 13138-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

tsszesen; 13138-2-02040 Szekreny vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi álló

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Összesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi álló 7DB

1 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 28 DB

Összesen.. 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

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

Osszesen.' 13138-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 Számítógépasztal

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Osszesen; 13138-2-02071 Számítogépasztal 3DB

13',t38-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB
13138-2-02078 Hűtőszekrény

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

13't38-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 1DB

Osszesen: 13138-2-02087 Gorgős konténer 1DB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos a|acsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtos alacsony 2DB

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

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

120 Nemzetiségi tn kormányzatok .I DB
Osszesen.' 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony lDB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen; 1 s1 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB
13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 13138-2-02258 Lámpa köiénycsőves 1DB

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

2016.01 .25 1450:20
2 .oldal 4,,





Bp. Fciv. V|||.ker. Józsefuárosl Önkormánvzat

Budapest, 1082 8.í. Fe|használói leltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

RakLárkód Felhasználó

Könyve|és éVe: 2015

Cikkszám Megnevezés
13138-2-02363 Hĺitőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Kész!et

tsszesen.' 1 31 38-2-02363 HÍitőszekrény Zanussi 1DB
13138-2-02408 Fémpolcí00X185X40 cm

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
lsszesen.' 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény .|0 ajtós fakkos
120 Nemzetiségi tnkormán;zatok 1DB

Összesen.. 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos lDB
13138-20575 Szekrény 2 ajtos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
lsszesen.' 13138-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB

13138-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 13138-3-03165 Mikrohullámú sütő 1DB
1 31 38-3-031 68 Mikrohul|ámú sÜtó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
tsszesen.' 13138-3-03168 Mikrohullámú sĹjtő 1DB

ĺ3138-5-05003 Fiiggöny ny|on
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB

Összesen.. 13138-í05003 FĹiggöny nylon 5DB
1 31 38-5-05009 Zász|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Osszesen.' 13138-+05009 Zászló 3DB

1 3í 38-5-05064 Zász|ó
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-5-05064 Zászlo lDB
13138-7-O7029 FÜggönytartó rúd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Összesen.. 13138-7-07029 FĹiggonytańo rud lDB

13138-7-O7037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-7-07037 Pénzkazefta 1DB
I 31 38-7-07059 Falitáb|a

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
lsszesen; 13138-7-07059 Falitábla 2DB

13'138-7-07098 Poroltó kész.
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Összesen: I 31 s8-7-07098 Porolto kész. 2DB
'13138-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetisé9i tnkormányzatok lDB
Spirálozogép

120

Osszesen: 1 31 38-8-08035 1DB

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

2016.01 .25 14:50:20
3 .oldal
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Bp. Fcĺv- V|||.ker. Józsefuárosi Önkormánvzat

Budapest,1082 8.1 . Felhasználói |eltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|hasznáĺó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó

Könyvelés éve: 2015

Cikkszám

1 31 38-8-08072
Kész|et

íDB
Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607

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

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

O.s.sze.sen: 13138-8-08277 DVD ĺro Lg 41638 oEM lDB
13í38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 13138-8-08282 Papíruágógép 1DB

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

Osszesen.' 13138-8-08295 Iratmegsemmisĺtő 1DB
13138-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 13138-8-08299 Telefax 1DB

Program: RaktáriKészlet
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016.1.,l .0
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Bp. Fóv. VIII.ker. Jőzsefuárosi Önkormányzat
Budapest, 1082

000190.1 11932 Te|efondíj számlá|ő(insta||á|ássa|)

000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180.1311912 NyomtatÓ HP u 11oo

002008-1311922 Kamera rendszer kiépĺtése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: 5db
Beá| |ított szÍĺrési fe|téte|ek:

Minden nem tĺiri|t eszkoz
( 120 - Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott felhaszná|őná| |évó eszkozok

1119

13139

13129

13139

L3L29

Tárgyi eszktiztik I

Felh. vagy szem. kĺídja és neve

120

L20

120

120

I20

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

a taftozékokkal

2004.11.10

2000.12.15

2004.04.21

2010.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

rvl60sl00

Konwe|és éve: 2015

96 250

22 699

LĄ4 f20
391 375

429 r25

, 083 669

96 2s0

22 699

144 220

391,375

429 lzs

7 083 669

c

0

0

0

0





EgyÍittmíĺködési megállapodás

amely létľejĺitt egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefváľosi onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63.67 .

adószám: |57357|5-2.42
törzsszám: 735715
statisztikai szám: |57357|5-84II-321-0I
bankszámlasztĺm: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a JőzseÍvárosi Ruszin onkoľmányzat (a továbbiakb an: nemzetiségi ĺinkoľm ányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
működési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: |6924217-|-42
törzsszám: 679|76
statisztikaiszám: 16924217-8411-371-0I
bankszámlasztlm: l0403387.00028605-00000009
képviseli: dr. Szabó János elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi cLXXx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80' $ (2) bekezdésében fogla|t felhatalmazás alapjźn,
figyelemme| az ái1'amhánaŕtźsrő| sző|ő 20|l. évi CxcV. tö'rvény (a továbbiakban: Áht.), az
źi|amhánartásľól szóló töľvény végrehajtásźról sző|ó 368lf0|l. (xII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú előirźnyzatokból nyujtott támogatások feltételľendszeľéľől és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Koľm.
rendelet), a költségvetési szeľvek be|ső kontľollrendszeľéről és belső ellenőľzéséről szóló 370l2O||.
(XII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Bkľ.), a Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| szó|ő
20|1. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alu|irott
napon és helyen, azalź"ŕbi feltételekkel.

1.

I. Pľeambulum

A helyi önkoľmányzat jelen egytithniĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzati mÍĺködés
személyi és táľgyi feltételeit, tovźhbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabttlyokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi köztigyek és cé|ok megvalósítrását. Jelen
megáIlapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabáůyaithatározzźtk meg.

A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal töľténi5 e|őzetes
egyeztetést követően az adotlévi költségvetési rendeletében működési hozzźjźru|źtsként pénzügyi
támogatást biztosíthat, amelyľől tiámogatottat elszámolási, míg támogatót e||enőrzési kötelezettség
terhęli. A helyi önkormányzat źita| a nemzetiségi önkormányzat részére miĺködési hozzáĄźtru|ásként
nyujtható támogatási összegről tĺámogatási szerz(5dést kell kötni. Atźmogatáts felhasználása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint kö'teles eljáľni.

A helyi önkoľmányzat źt|ta| nyujtott miĺködési hozzźĄźrullźĺs tekintetében Felek rögzítik' hogy a
nemzetiségi ö'nkormányzat nemzetiségi közĺiryeinek ellátása céljából támogatást adhat kiilső
szervezetekn ek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuĺĺrosi ľuszin nemzetiségi polgároknak részesiilniiik ke|l a
támogatott külső szerv álta| végzeft tevékenység eredményeiből,

a
1



4.

5.

6.

7.

8.

b. elszárnolási és beszámolási kotelezettség mind a támogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi ĺinkormányzat
elnoke köteles a külső szerv részéről benyujtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a támogatźsi cél megvalósulásĺáról szóló saját
nyi|atkozatźú a benýjtast követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzijgyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti
egység) részér e átadni.

A helyi önkoľmányzat áita| nýjtott műkĺjdési hozzźĘźttulrźts tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles tźrgyévet kĺivető január 3|. napjálig írásban beszámolni a
míiködési támogatás felhasználásáÍól. A Hivatal a péruligyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztiil köteles a műkĺjdési tĺámogatás felhasználásźú e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elsámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat anemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vá||alt közfeladatainak
e||źtásźt szolgáló rendezvények megtaľtźtsźtt _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elktilĺjnített fonásból pá|yáztatźs útján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja, ame|yről a tźtmogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźlĺyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdźikodási,
ellenőrzési, finanszírozĺsi, adatszo|gá,|tatási és beszámolási feladatai e||źúásźtő|_ az elnök
közreműködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabźiyozźsokban, és
utasítĺásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazđźúkodás rendjét szabźiyoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avľ., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabźiyzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhasznźńásáva| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult el|enórzést
végezni.

Ir. A nemzetĺségi önkoľmányzat mÍÍkiidésének személyi és táľgyi feltételei' műktidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek ľögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi ö'nkormźnyzat nemzetiségi
köztigyeinek el|átásához sztikséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszeľelt helyiség ingyenes
haszná|atźú. A nemzetiségi önkormélnyzatnak az irodai munka során felmertilt működési
költségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhéľe - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktrirájźxa| kapcsolatban felmeriilő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és

fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére - viseli,
amelyek az a|ź.ł:biak:.

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valamint a viz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétszźtllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat működéséhez szükséges eszközök karbantartźsi díja, az
internet hozzźfétési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati ügyekkel foglalkoző ljgyintézo áita| igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testü|eti tagjainak és tisztségviselőinek
te lefonhasz nźiatáb ól eredő kö ltsé ge it.

A helyi ö'nkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerület,
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4.

Vajdahunyad u. 1./b' szám (hľsz.: 35604lN3) a|attta|tt|hatő |45,5 m2 alapterĺiletű irodahelyiséget
ingyenesen a Jőzsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatkiőzos hasznźllatba adja azzal, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat számára munkaállomás biaosított legyen.
A fentiekben megjelĺilt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbźnis a|apjáĺ az ingat|an forgalmi
értéke: Bruttó l0.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormźtnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahe|yiség hasznźl|ata a Józsefuáľosi
Szerb és Szlovák Önkormányzatta| közł5sen tĺirténik. A nemzetiségi önkormányzat használ|ati
jogának gyakor|ásával a tĺibbi irodahelyiség hasznźůatára jogosult nemzetiségi önkoľmányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja'

Az irodahelyiség vonatkozásźtbana nemzetiségi önkoľmányzatrészére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzat1a| közös haszná|atba átadott tźtrgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás e|vźiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a |e|tár szerint nyilvántaľtott eszközöket és helyiséget kizárő|ag
a|apfe|adatźtnak ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerÍĺ
gazdálkodás szabźiyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles keze|ni, ahasznźůatjogát a helyi
önkormányzat éľdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingősáęok használati jogát másra nem
ruházhatja át. A helyi önkormányzat a haszná|atba adott bármely ingóságot - a leltáľ szerinti
nyi|vźntartźtson töľténő átfuezetés mellett - bármikor indoklás nélktil visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkormźnyzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmźnyzat hétköznaponként ľeggel 8 órátó| 20 őráig nemzetiségi
ĺinkoľmányzati fe|adate||źúásźthoz hasznáůhatja. Az e pontban megjelö|t időrenden tú| történő
helyiséghasznáůatra előzetes írásbeli kérelem a|apján a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
a|apjźtn van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség haszná|attő| eltérő időszakban töľténő bent tartózkodás. Az eltéľő időpontu
helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kére|emre a helyiség eltérő
hasznźiata állandó jelleggel is biztosítható . Az ái|andőjelleggel biztosított eltérő helyiségfasná,|at
indokoltságát a jelen eryüttmiÍködési megállapodás feltilvizsgálatépa| egyidejűIeg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aITa a továbbiakban már nincs szüksé g, az engedélý vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghaszná|atjogát másra nem ruházhatja élt. Az
ingyenes hasznźiatba adott irodahe|yiségen felújíŁást, ttta|akitétst, bráľmilyen vá|toztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott iľodahelyiséget magáncé|ű hasznźiatra
igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltéľ, úgy köteles a helyi önkormányzat íľásbeli
felszólítására a magáncé|ű hasnźtlatot haladéktalanul megsziintetni, valamint e magźtn céItl
haszná|atből eredő költségeket a helyi ĺlnkoľmányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen haszná,|atba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattól eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kíviil hagyvahaszná|ja, úgy a helyi önkoľmányzat źL|ta| önként
vá||a|t feladatként a nemzetiségi cinkoľmányzatok részéľe nyujtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerből kizáĺhatő.
A nemzetiségi ĺinkormányzatnak aZ źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
ĺinkormányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszolgźútatźsi és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal porrź!án veheti fel, és ott köteles leadni az irodahe|yiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs hasznźůattra. 
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7.

A helyi önkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső el|átási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apjźn . a nemzetiségi önkoľmányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivata| át|ta|a biztosított elhasználódott, lese|ejtezett
eszközök cseréjét, karbantartásáú, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítj a.

A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli nyilvántaľtásáéľt a
Hivatal pénzíigyi fe|adatokat ellátó szervezeti egység vezetóje, míg leltár szeľinti hiánýalan
źi|apotáért a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke felel.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi ĺinkormányzat egyéb

közfeladatainak elĺátását nem akadátlyozza _ 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 önkormźnyzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasźryi táľsaságainak
közľeműködését' segítségét kérheti, amennyiben ez az ériĺtett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

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

9. A helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapjźn biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer haszná|atának
biztosítását, továbbá szükség esetén tolmács a|kal.mazźsźú.

10. A helyi önkoľmányzat az jelen megál|apodásban meghatiáľozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen' továbbá az onkoľmányzat költségvetésében
a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi <ĺnkormányzatok épületeinek takarítása címen

l l. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keľesztül a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénziigyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. AHivatallal jogviszonyban ál1ó személy(ek) adminisztratív feladatai kĺilönösen:
a. a testtileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ü|ések

jeryzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének, vagy tagsźtnak informźrciői alapján írásbeli

előtedesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesrtésre alkalmasság vizsgźůatźnak keretében a jegyzokönyvek előzetes

megküldése a Hivatal t<ĺľvényességi és pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a koľmányhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzo és a nemzetiségi
önkormányzat elnö'ke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v ántartźls i, so kszoľos ítási és postázás i fe ladatok e l látása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iratkezelési
feladatok ellátása.
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h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnokének felhata|mazása a|apján a Nemzeti Jogszabá'|ytźr
Tĺĺľvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektľonikus rends zer hasznźiata.

l3. Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve a zźrt ĺ'i|ést is - a jegyző
vagy a jegyzove| azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbizottja a helyi önkormányzat
megbizásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľmányzat testü|eti ülésein, és
jelzi, amennyiben tĺirvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségi łinkoľnrátryzat kiĺltsĘvetésével, gazdálkrldásával lĺapcstllatĺrs feladatok eltátása

1. A nemzetiségi önkotmányzat költségvetésével és gazdźůkodátsával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzĺigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége látja e| az a|ábbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá,lkodźtsról szóló határozat, a költségvetés teľvezés, annak

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

vezetése, az éves gazdźikod,ás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat fi gy e|mének fe| h ívása a kö ltsé gveté s módosításra,

c) a nemzetiségi önkormtnyzat költségvetését megalkotó hatźrozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyaľ Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsólatos feladatok
e||átźsa,

d) a számviteli szabályok szerint a szźlmviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőľzések ellátása, az uta|vźnyrendeletek kiźů|itása, a
gazdasźrytvezető által kijelölt szeméIyébenazérvényesítési feladatok eL|źttźsa,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,
a kiťlzetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
k é sz íté s e a j o gszab á|y b an m e gad ott határ id ő b etartás án a|,
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyaľ Allamkincstátrhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok e||źúźsa,
a zźr számadás szöve ges ľészének el ké szítéséhez se gítség nyúj tása,
banki és törzsadattári ijgyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerzódés
módosítása, változások bejelentése) ) ,
AFA-bevallások, Szja bevallások készítése, AFA k<irbe való bejelentés'
támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormányzattől, páiyázatokbő|) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyi|vźntartása, mely segíti a nemzetiségi önkoľmányzatokat a költségvetési dclntések
meghozata|źtban,tźtmogatásokelszámolásában,
támogatások felhasznźůźsának pénzügyi e|számo|ásáthoz segítségnyújtás (szám|źtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzugyi,számviteliszabźiyzatokaktua|izá'|ása,
elemi költségvetés és hatźrozat, költségvetési beszámolő és zźrszámadás honlapra történő
feltétele érdekében intézkedés.

Iv. Á. nemzetiségi önkoľmányzat ktiltségvetése

l. A jegyzó a pénzugyi feladatokat el|átó szervezeti egysé g tltján az źů|amhźztarĺĺsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési törvényből adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közľeműködése és adatszolgźůtatása a|apjźn
határidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatźrozatźnaktervezetét, amelyet
megkiild a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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A nemzetiségi ĺinkormźnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban źit'apitja
meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabźiyban
megbatźrozott szerkezet, tartalom szerint kell taľtalmaznia az e|őirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát, elemi költségvetését' átmeneti
gazdźńkodźlsról szóló határozatźú az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül _ írásban megküldi apénzugyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységnek.

A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési e|ofuźnyzatainak
vá|toztatźsára irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egység
közremiĺködésével készíti elő.

Az e|óirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testtilete - költségvetési
határozatát módosító - hatźrozattal dönt. E hattrozat egy példányát, valamint az e|őirźnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-nyi|vántaľtáson történő túvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon beliil juttatja e| apénzigyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási e|óirátnyzatainak megá||apításáért és teljesítéséért, tovźbbá
kötelezettségvá||a|źsaiértéstartozźtsaiértnemfelelős.

A nemzetiségi önkoľmányzati gazdá|kodás biztonsźryáért a testtilet, a szabźiyszerííségéért az elnök
felel.

V. A nemzetĺségi önkoľmányzat kö|tségvetésének végrehajtása

Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat önállóan dönt saját költségvetési
előirźnyzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzugyi
gazdtt|kodźtsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat ę||źtő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat fonásai terhére készpénz,
valamint átutalás foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a n em zeti s é g i ö n korm á ny zati határ o zatok a|apj źn.

A jegyzó a pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztül látja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének k<jzremĺĺködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormźnyzat
<jnálló fizetési szźlm|a nyitásával, töľzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartásban szükséges módosításával, az adószám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vźntartźlsban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
nem zetis é gi önkoľmány zat onáil|ő fi zetés i szźtmlźry a| rende lkezik.

+ nemzetiségi önkormányzat az źů|amhäztartási infoľmációs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáľon keresztij| a pénzügyi feladatokat e||átő szetvezeti egység közreműkö'désével
az a|thbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gźútat az áú|amhźztaľtás információs rendszere szźtmáta.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végľehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tęsz az áů|amhánartási információs rendszere felé
irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
ö'sszefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az źúl'amhźtztartási
infoľmációs ręndszer számár a.
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7.
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4.

1.

2.

d. Kĺĺltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásźna| összefüggésben eleget tesz az źůlamháztarttsi
információs rendszeľe felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő határozatának elkészítéséért, valamint az
elfogadást követő adatszo|gźútatások hataridőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keresztül apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

VI.A nemzetiségĺ iinkoľmányzatokgazdáikodátsával kapcsolatos beszámolási
ktitelezettség

A nemzetiségi önkoľmányzat elnĺike a nemzetiségi önkoľmányzat gazdźikodźtsának éves
alakulásáľól a zźrszźtmadás keľetében számol be. A nemzetiségi önkoľmányzat
gazdá|kodźtsának éves alakulásáľól sző|ő zźrszámadási e|őterjesztést és a hatźrozattervezetét a
jegyzo készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé tedeszt
ligy, hogy az a képviselő-testület e|é terjesztését követő harminc napon beltil, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjźńghatáiyba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előteľjesĺéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzijgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen kereszti| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámo|ő a|apjźn évente, az elfogadott
kciltségvetéssel összehasonlítható módon zźtrszámadźlsihatározattal dönt.

vII. A nemzetiségi łinkoľmányzat ktitelezettségvá|lalásaiva| kapcsolatos hatásköľtik

A nemzetiségi önkorményzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkoľmányzat Szetvezeti és Műk<'dési Szabźůyzatźtnak mellékletét képezo, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése a|apján
gazdálkodásával és pénze||źttttsáva| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkoľmányzat foľrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatťlzetési szźm|áján bonyolítja.

A hetyi önkormányzat áita| adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szerint történik. A tźtmogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat működési
k<iltségeinek fedezetét bizosída. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat źita| - a k<ĺzponti költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszkoz áúadás céljáľa hasznźt|ja fel, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles a
közpénzekből nyrijtott támogatások át|źthatősátgáró| sző|ó 2007. évi CLXXXI. töľvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
cinkoľmányzat a tźtmogatott cél megvalósulásáról szó|ő e|számolás elfogadásáról a pénzügyi
feladatokat ellátó szervezeti egységet írásban köteles téĄékortaffii.

4. A k<izponti koltségvetési támogatási igény benyújtásáľa, az á||am által kiírt pźiyázatokon
töľténő részvételre a nemzetiségi önkoľmźnyzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi
önkoľmányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat e|eget tehessen az
információs önrendelkezési jogról és az infoľmációszabadságró| szóló 201I. évi CXII. törvényben
foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meg}latźrozott feladat e|lźLtź.sźIéÍt _ aII. fejezet
l1. pontjában meghatźrozott ugyintéző adatszo|gáitatása a|apjän - a Hivatal szervezési feladatait
eIIátó szeľvezeti egységvezetője a felelős.
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6.

7.

A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormátnyzatí forrásból biĺosított e|óirźnyzatok felhasznźúásära, az e|'őirányzatok
terhéľe kötelezettségek vźůla|ásźľa naptári éven beliil a nemzetiségi önkoľmányzati
választások időpontjáhozigazitottan,idóarźnyos ütemezés szeľint kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszolgźůtatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzójén keľesztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szeľvezeti egység vezetője és a nemzetiségi ĺinkormányzat
elnöke együttesen felel.

v[I. Osszeféľhetetlenségĺszabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi e||enjegyzo
ugyanazon gazdasźąi esemény tekintetében źrzonos személy nem lehet.

Az érvényesíto ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségválla-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazolő személlye|.

A kötelezettség:lá|la|ási, pénnigyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|ványozźsi és teljesítés
igazo|ására irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźtaltozőja vagy maga javźra |áÍĺ:rá e|. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezstóje a kötelezettségvállalásra, pénzugyi ellenjeryzésre, teljesítés
igazs|ź.sálra, éľvényesítésre, utalványozátsra jogosult személyekről és aláínás-mintĺíjukról belső
szabáiyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartĺást vezet'

Ix. A belső kontľo|lľendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormźtnyzat belső kontrollľendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a

Bkr. előírásait, továbbá az źi|amháaartásért felelős miniszter által közzétett módszeľtani
útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszer kialakításźÉrt a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnĺjkének észrevéte|ezési jogköľének figyelembe vételével.

A Hivatal kockźzatkezelési és szabźiyla|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockźnatkezelését, szabźůyta|ansági eljárások lefolytatását a kiadott szabtiyozások alapján.

A Hivatal hatĺályos Szervezeti és Működési Szabźůyzatźban gazdasági vezetőként kijelölt szemé|y a
nemzetiségi önkormányz at gazđasági vezetoj e is.

A nemzetiségi tĺnkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait e||átő
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási ľendet a Bkr. és a belső ellenórzési vezető
źúta|készitettbelsőellenőrzésikézikönyvszabá|yozza.

A nemzetiségi önkoľmźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásu| megküld a nemzetiségi ö'nkoľmányzat elnökének a jóvźhagyźtsra vonatkozó
jogszabályi határidót követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő kü|ső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységvégzi az elnök tájékoztatásaa|apján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an idore sző|. Ezze|
egyiđejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzatközött jelen megállapodást
megelőzően létrejött egyĺittműködési megállapodás, valamint helyiséghasznźúati és
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fenntaľtatási szeľződés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
m e gál l apod ts hatźiyb a l épésével _ hatźiy át veszti.

2. Felek rögzitlk, hogy amennyiben a nemzetiségi önkorm ćnyzat a jelen egyĺittműködési
megállapodást 20|6. február 29. napjáig nem íľja a|á, vagy az abban fóglaltakai nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ önként vá||a|t felaáatként _ biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi olrkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormánýzat műkcjdési feltételeit.

4' Felek megáIlapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmeľülő egyéb feludat*"gvalósítások
soľán a vonatkozó jogszabźiyi előíľások figyelembevételével járnak el, kölcsonösen segítve
egymás munkáját.

5. Fe|ek megállapodnak toväbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente legkésőbb
januáľ 31-ig, általános vagy időkozi vá|asztás esetén az a|aku|ó ülést követo haľmině napon
belül felülvizsgźiljź'k, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht.' Avr.,
Bkr., Tám. Korm' rendelet, M<itv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|(5 bánásmódľól és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 ' évi CXXV. töľvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabá|yok rendelke zései az irányadóak.

7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készült, Felek
elolvasás és érte|mezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót jőváhagyő|ag a|áírtźk.

Melléklet: Az eszkijz |e|tár

Budapest,20l6.

Budapest Főváros VIII. kerüIet
Józsefuárosi onkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Józsefu áľosi Ruszin tnkormányzat
képviseli:

dr. Szabó János
eInök

Dátum: Budapest,2016.Fedezet:

Pénzügyi leg e l lenj egyzem

Páris Gyuláné
p énzugy i ugy o sztá|yv ezetó

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

dr. Mészár Erika
aljegyző
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Budaĺ]est' 10ü2 ě,..|. Felhaszná!ói leltári rész|etező Könyve|ěs éve- 2a15

eikkszám; .

Fe|haszná|ó: 01 1 - 01 í
cik|(sfám Megnevpzés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszäm Készlet

1312s-9-09í 86 Pen.'Drive
011 l Ruszin Önkoimnyza| 1DB

Összese4l 13']!'f&g|i)9;ĺ8ti. Pen Drive 1ĐB
13138-8-08063 Akku tĺi|tő

o1.1 Ruszin Önko-rmnyzat 1DB
Ősszesen: 13:łc8-8"08o63, Akku tć)Itö lDB

1.3:138.8-08349 ovo.Feívevó.Sonv
01,1 Ruszin Önkonnnrzal 1DB

Ö. 'ś.gzesbn: 1 31.38'8.08í49 DVD. F,eÍvevo Sony lDB

Program : Raktár/Késztet
KéŚíłtö: qlahę
Verzĺti:: .20,}5.12,.1.1

Loldai
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Bp. Ftĺv' V||l.ker. JÖzsefuárosi Ônkormánvzat
Budapest''ĺ082 8.1. Felhaszná|ói le|tári részIetező

Cikkszám: -

Fe|hasznáĺó: 120 - 12o

Rakkárkód Felhaszná|ó

Konyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 28-9-09098
Megnevezés

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi Önkormányzatok

Kész|et

1DB
Osszesen.' 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CH\PE 1DB

.ĺ 3128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

lsszesen.' 13128-e-091 58 Scanner (Canon Lide ?5) lDB
13128-9-09193 Számítógép Comód officeIV/1 397/08/C

120
|vl'|397l08ĺC

Nemzetiségi Önkormányzatok .ĺ DB
lsszesen: 13128-9-09193 Számítógép Comód officelV/1 397/08/C 1DB

13138-2-02002 ĺróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

lsszesen.' 13138-2-02002 íroasztal 8DB
'ĺ3138.2-02003 GépíroasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02003 Gépíroasztal lDB

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

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

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen: 13138-2-02005 Asztal tárgyaló 5DB

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

Osszesen: 13138-2-02007 Átlvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 9DB
Összesen.. 13138-2-02010 Csilĺár vegyes 9DB

13138-2-02013 Ál|ófogas
120 Nemzetiséli tnkormányzatok 4DB

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 7DB
lsszesen: 13138-2-02017 Forgószék 7DB

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

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
lsszesen: 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc' ké pek, rézka rcok 4DB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016.1'1.0

2016.01 .25 14:50:20
1 .oldal 4,,,





Bp. Fciv. Vl||.ker' Józsefuárosi tnkormánvzat
Budapest.'1082

Cĺkkszám

8.1. Fe|használói leltári részletező Könyve|és éve: 2o15

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Készlet
13'138-2-02035 Szekrény a|acsony zárhatő 1 po|cos

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

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

Összesen; 13138-2-02040 Szekrény Vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi ál|o

120 Nemzetiségi Ön kormányzatok 7DB
Osszesen.' 13138-2-02042 Szekrény kicsi állő 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 28 DB

Osszesen: 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB
.ĺ 3138-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós

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

13138-2-02071 SzámítógépasäaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen; 13138-2-02071 Számĺtógépasztal 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-2-02078 Hűtőszekrény 1DB
13138-2-02087 Görgős konténer

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,ĺ DB
Osszesen.' 13138-2-02087 Gorgős konténer lDB

't3138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 2DB

Osszesen: 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB
13138-2-02159 Aszta|i|ámpa

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 3138-2-021 59 Asztalilámpa lDB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi on kormányzatok 1DB

tsszesen.' 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES 1DB

't3138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

iĺ

Osszesen; 1 31 38-2-02258 Lámpa köffénycsőves 1DB

Program: RaktáriKészlet
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016j .1.o

2016.01 .25 14:50:20
2 .oldal
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Bp. F<iv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormánvzat

Budapest, 1082
8. 1 . Fe| használói |e|tári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

RakLárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Gikkszám

1 31 38-2-02363

Megnevezés

Hütőszekrény Zanussĺ
Készlet

1DB120 Nemzetiségi Önkormányzatok
Összesen.. 13138-2-02363 Htitőszekreny Zanussi lDB

13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm
120 N emzetisé g i on kormá nyzatok 3DB

lsszesen: 13138-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB
13138-2-O24r'2 Szekrény í0 ajtós fakkos

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

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen; 13138-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
13138-3-03í65 Mikrohu||ámú siittĺ

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-3-03165 MikrohullámÚ sĹjtő lDB

1 31 38-3-031 68 Mikrohul|ámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen; 1 31 38-3-03168 Mikrohullámú sĺjtő lDB
1 31 38-5-05003 Függöny nylon

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
lsszesen: 13138-&05003 Ftiggony nylon 5DB

1 31 38-5-05009 Zász|ó
120 Nemzetíségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen.' 13138-&05009 Zászló 3DB
13,ĺ 38-5-05064 Zász|ő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-+05064 Zászló 1DB

13138-7-07029 FÍ.iggönýartó rúd
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-7-07029 Függonytarto rud lDB
13138-7-07037 Pénzkazetta

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

13.ĺ 38-7-07059 Fa|i táb|a
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

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

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 2DB
Összesen; 13138-7-07098 Porolto kész. 2DB

1 31 38-8-08035 Spirálozogép
Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-8-08035 lDBSpirálozigép

120

&nou
Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 2016.1 .1 .0
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Bp. F<ĺv. V||l.ker. Józsefuárosi Önkormányzat

Budapest,1082

cikkszám Megnevezés

8.1. Fe|használói |e|tári ľész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Konyvelés éve: 2015

Készlet
ĺ3138-8-08072 Számo|ógép sHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lsszesen.' 13138-8-08072 Számologép SHARP 26079HARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen: 13138-8-08277 DVD ĺri Lg 41638 oEM lDB
13138-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
Osszesen.' 13138-8-08282 Papíruágógép 1DB

13138-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-8-08295 lratmegsemmisítő lDB
13í38-8-08299 Telefax

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

Program: Raktár/KészIet
Készítő: oIahe
Yeĺziő: 2016.1 .1 'o
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Bp' Fóv. VIII.ker. Jőzsefuárosi Önkormányzat
Budapest, 1082

000 190-1 1 1932 Te|efondĺj szám|á|ő(insta||á|ással)

000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180-1311912 Nyomtatő HP U 1100

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

Cisszesen: 5 db
Beá||íttott szíirési fe|téte|ek:

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

1119

13139

13129

13139

L3T29

Felh. vagy szem. kődja és neve

eszk zfik !

120

L20

r20

120

L20

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

taftozékokkal

-\\s
Program: cT.EcosTAT Tárgyi eszktiz 2ot6.Ĺ.Ĺ.7
Készí|ŕj; o|áh Éva

2004.11.10

2000.12.1s rv/60s/00

2004.04.2L

20L0.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

BruttÓ éÉék Értélĺcstikkenés Nettő érték

Konyve|és éve: 2015

96 250

22 699

L44 220

391 375

429 r25

t 083 669

96 250

2f 699

144 2f0
391 375

429 125

/\T

ĺĺ [l (\ć
V\-:'Q-,----

7 083 669

c

0

0

0

0
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