
Egyiittmíĺkiidési megállapod ás

amely létľejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. keriĺlet Józsefvárosi Önkormńnyzat (a
továbbiakban: helyi ĺinkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 7357|5
statisztikai szám: 157357|5-84|I-3f1-01
bankszámlaszám: l0403387-00028570-0000000u
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

másrészľől a Jőzsefvárosĺ Szeľb Önkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi ĺinkormányzat)
székhely:
működési hely:
adószám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
15780r86-r-42
780 1 88

statisztikai szám: 15780186-84|1-37I-0I
bankszámlaszám: 10403387-00028606-00000008
képviseli: Szabó János elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőló 2011. évi CLXXX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazäs ,a|apján,
figyelemme| az źůlamhź.ztartásró| szó|ő 2011. évi CXcv. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
ái|amhánartásľól szóló törvény végľehajtásárő| sző|ő 368/20|l. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.), a nemzetiségi célú előirźnyzatokból nyujtott támogatĺísok ieltételrendszeréről és
elszímolásának rendjéľől szóló 4f8/20|2, (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet)' a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szćńő 370120||.
(xII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: M<itv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|ulirott
napon és helyen, az a|źhbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormányzat jelen egyiittműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkormányzati működés
személyi és Łárgyi feltételeit, tovźbbä gondoskodik a műkcidéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabáiyokból adódó kötelezettségek te[esítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi köziigyek és célok megvalósítasát. Jelen
megállapodásban a Felek ezen fe|adatok ľészletes szabáiyait határozzźtk meg.

2. A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének ťlgyelembe vétele
mellett _ önként vźi|a|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal történő elózetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működési hozz,źĄáru|źtsként pénzügyi
támogatást biĺosíthat, amelyľől tamogatottat elszámolási, míg támogatőt e||enórzési kötelezettség
terheli. A helyi ĺinkoľmányzatáĺ|tal a nemzetiségi önkormányzatrészére miĺködési hozzź!áru|ásként
nýjtható támogatási összegľől tĺámogatási szerződést kell kötni. Atámogatźls felhaszná|ása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság elve szeľint köteles eljáľni.

3. A helyi önkormányzat źůtzl nyujtott míiködési hozzźĄáruIźts tekintetében Felek rögzitik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi köztigyeinek ellátása céljából támogatást adhat külső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hog;l

a. ebben az esetben is a józsefuárosi szerb nemzetiségi polgároknak részesülniiik kell a
támogatott külső szerv źita| végzett tevékenység eľedményeiből,
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b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatoÍ| külső szervezeteket,
intézményeket' mind a nemzetiségi önkormányzatot terhe|i. A nemzetiségi önkormźtnyzat
elnöke köteles a külső szeĺl részéről benýjtott _ a továbbadott tźtmogatás felhaszná|ásáról
szólő _ elszámolási dokumentációt, valamint a tĺámogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatźú a benyújtĺást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Po|gármesteľi Hivatal (továbbiakban: Hivata|) pénziigyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzĹigyi feladatokat ellátó szervezeti
egység) részére źúadni'

4. A helyi önkoľmányzat źita| nyujtott miĺködési hozzź!źlru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles tárgyévet követő januáĺ 3|. napjźtig írásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáÍól. A Hivatal a pénnjgyi feladatokat e||źúő szervezeti egységen
kereszt{il köteles a működési támogatás felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kéľni.

5. A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi önkormtnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
e||źttásźtt szo|gźůó rendezvények megtaľtásźń _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett - a mindenkori költségvetésében elkülönített forrásból páůyánatás tńján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerzodés kötése mellett támogathatja, amelyről a tźtmogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

6. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban atervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszo|gáitatási és beszámolási feladatai e||áLtáLsźLrő|_ az elnök
közreműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabźiyozásokban, és
utasításokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7 . A nemzetiségi önkoľmányzat gazdáikodás rendjét szabźůyoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avľ., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szeľinti szabźiyzatokban -

rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

8. A támogatások fe|hasznáůásáva| kapcsolatban a Hivatal bármikoľ jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségĺ tinkoľmányzat míĺködésének személyi és tárgyi feltételei' műkiidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkoľmányzat biztositja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához sztikséges tźrgyi, technikai eszközökke| felszerelt helyiség ingyenes
hasznźiatát. A nemzetiségi ĺinkotmányzatnak az irodai munka során felmerĺilt mĺĺködési
költségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli.

2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktútźĄátva| kapcsolatban felmertilő ľezsiköltségeit, valamint kaľbantaľtási és

fenntaľtási költségeit a helyi tinkoľmányzat - a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli
amelyek aza|áhbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, ťutés dija, va|amint a víz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétszttllítási és kéményseprő dij;

b. a nemzetiségi önkoľmányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási dija, az
internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkozó ugyintézó źńtal' igénybevett telefon szolgźútatásának
dija, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testiileti tagjainak és tisztségviselőinek
te lefonhasz ná|atáb ő| eredő költsége it.

3. A helyi önkoľmányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerület,
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4.

Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.:356o4/N3) alattta|á|hatő |45,5 m2 alapterüIetű iľodahelyiséget
ingyenesen a Józsefoárosi Bolgár, Görög, Lengyel, ormény, Román' Ruszin, Szlovák, Szeľb,
Ukľán, Német Nemzetiségi onkoľmányzatkozös haszná|atba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat szÁmára munkaállomás bizosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbázis a|apján az ingat|an forgalmi
éľtéke: Bruttó 10.l52 e Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
Szlovák és Ruszin onkormányzatta| közösen tĺjľténik. A nemzetiségi önkormźnyzat haszná|ati
jogának gyakoľlásával a többi irodahelyiség haszná"|atára jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja'

Az irodahelyiség vonatkozásźtban a nemzetiségi ĺjnkormányzat részére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi ö'nkormányzatta| közös használatba átađott tá.ľgyi és technikai eszköz<ik
leltár szerinti nyi|vźntartźtsa jelen megállapodás e|vźiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tár szerint nyilvántartott eszközö'ket és helyiséget kizárő|ag
a|apfe|adatźnak ellátásához szükséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű
gazdá'|kodás szabźůyai szerint, a jó gazda gondosságával köteles kezelni, a hasznźiatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogátt másľa nem
ruhźvÁatja át. A helyi önkormányzat a hasznźiatba adott bármely ingóságot - a |e|tár szerinti
nyi|vźntaĺtátson töľténő átvezetés mellett - báľmikor indoklás nélkiil visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkoľmányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetíségi önkoľmányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őrźig nemzetiségi
önkoľmányzati fe|adate||átźtsához haszntúhatja. Az e pontban megielölt időľenden tul történő
helyiséghasznźůatra előzetes írásbeli kérelem alapjan a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedé|ye
a|apján van mód. Az írásbeli kéľelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség haszná'|attó| eltéró időszakban t<jľténő bent tartôzkodás. Az eltérő időpontú
helyiséghasznáůat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
haszná|ata állandó jelleggel is bizosítható. Azźi|andőjelleggel biĺosított e|térő helyiségfaszná|at
indokoltságát a je|en egyĺitfműködési megállapodás felülvizsgálatáva| egyidejiĺleg meg kell
vizsgá'|ni, és amennyiben arľa a továbbiakban már nincs szükség az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghasnźiat jogźlt mźsra nem ruházhatja źú. Az
ingyenes hasznźůatba adott irodahelyiségen felújítĺást, értaĺakitźLst, báľmilyen vźitoztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen hasmálatba adott iľodahelyiséget magźncé|ű hasznáiatra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
ö'nkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
fe|szó|ittsára a magźncélú haszná|atot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
haszná|atből eredő költségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszeriĺ hasznźůattő| eltérőn veszi igénybe' vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kívtil hagyvahasznáIja, úgy a helyi önkormányzat áita| önként
vállalt fe|adatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerből kizźľhatő.
A nemzetiségi ĺinkormányzatnak az źttadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
onkormźtnyzatĺal egyetemleges elszámolási, visszaszo|gá|tatási és káľtéľítési kötelezettsége á||
fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmányzat képviselője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott köteles leadni az irodahe|yiség e|hagyásakor. A nemzetiségi
önkoľmányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atára.
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5.

ó.

A helyi önkoľmányzat vźů|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||źúó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetóje fe|é

benyújtott igénybejelentés a|apjátn . a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivata| źita|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközö'k cseréjét, karbantartásźtt, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
iľodaszerek rendelkezésre bocsátását biaosítj a.

A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje, míg leltár szerinti hiánýalan
á||apotäért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

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

közfeladatainak ellátását nem akadźůyozza - ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erľe irányuló kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közreműk<jdését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek tobbletköltséggel
nem jáľ.

8. A nemzetiségí önkormányzat postaköltségét a helyi önkormányzat a Hivatal
k<iltségvetésének terhéľe - viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apjźn biaosítja a jelnyelv és a speciáĺis kommunikációs rendszer hasznźiatźnak
biztosítását, továbbá sziikség esetén tolmács a|ka|mazźsáú.

10. A helyi ĺlnkoľmányzat az je|en megállapodásban meghatttrozott költségeket a Hivata|
költségvetésén be|Ĺil tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása címen

1 1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkoľmányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keľesztül a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénzÍigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei|źtjá.ke|.

12, AHivatallal jogviszonyban ái|ó szemé|y(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos fe|adatok, részvétel az üléseken, az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat e|nökének, vagy tagsának infoľmárciői a|apján írásbeli

előteľjesĺések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek e|ozetęs

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzĺigyi feladataít e||źúő szervezeti egységei
részére,

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

e. a testĺileti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántartási, sokszoro sítás i és po stázás i feladatok e||átása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iratkezelési
feladatok ellátása"

ĄĄ\



h. a nemzetiségi önkorményzat elnökének fe|haÍa|mazása alapján a Nemzeti Jogszabźiytár
Törvényességi Feltigye|et lrásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer haszná|ata.

13. Felek rĺigzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleéľtve azárt ülést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbizottja a he|yi önkormányzat
megbízźsá.ŕ'ól és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testü|eti ülésein, és
jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségĺ önkoľmányzat ktiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok el|áúása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdá|kodtlsával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|é.ŕ,biak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdźúkodźlsról szóló határozat, a költségvetés teľvezés, annak

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

vezetése, az éves gazdźikodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat ťlgy e|mének fe lhívása a kö ltsé gveté s mó do s ításľa,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstárhoz töľténő benyújtásával kapcso|atos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a szttmviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénziigyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|vźnyrendeletek kiállítása, a
gazdaságivezętő által kÜelölt személyébenazérvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a köte|ezettségvál|a|ás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között e|térés esetén annak
je|zése,

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

ké s zíté s e a j o gszab ályban me gad ott hatáľid ő b etartásáv a|,
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámo|ók,
jelentések Magyar Allamkincstárhoztöľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok e||źttása,
a zár számadás szöve ge s részének e| ké szíté séhez se gítség nyúj tása,
banki és törzsadattári igyintézéshez kapcsolódó feladatok e||źttź.sa (bankszámla-szerzódés
módosítása, változások bejelentése), .
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA k<jrbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormźnyzattóI, pźiyźnatokbő|) a
bevételek és azok teľhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában,támogatásokelszámolásában,
támogatások fe|hasznźiźtsának pénzigyi e|szämo|ásáthoz segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzugyi,számviteliszabá|yzatokaktua|izálźsa,
elemi költségvetés és hatźrozat, költségvetési beszámoló és zárszátmadźls honlapra történő
feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetÍségĺ önkoľmányzat kii|tségvetése

1. A jegyzó a pénzugyi feladatokat el|átő szęrvezeti egység útján az źů|amhá.rrarńsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési törvényből adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat e|nökének közľemiĺkĺidése és adatszolgtitatása alapján
hatráridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatározatánaktervezetét, amelyet
megkü|d a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének.

h)

i)
i)

k)
r)

m)

n)
o)

ę
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f.

3.

A nemzetiségi onkormźnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatźnak az iľányadó jogszabályban
meghatźrozott szerkezet, tartalom szerint kell taľtalmaznia az e|őiráĺyzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hattrozatźń, elemi kĺlltségvetését, átmeneti
gazdá,|kodźlsról szóló határozatźtt az elnök . annak elfogadását követő három munkanapon
beliil _ íľásbarr nregküldi a pénzijgyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormrányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előiľányzatainak
vältoztatäsźra irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közľemĹĺködésével készíti elő.

Az e|őirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkoľmányzat képviselő-testülete - költségvetési
hatźrozatźtt módosító - határozaI1al dönt. E hatźrozat egy példányáú, va|amint az e|őirźtnyzat.
módosítás rész|etezését (az e|óirźnyzat-nyi|vántartáson történő átvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon belĹil juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szęrvezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat,va|amint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatźtrozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási e|óirányzatainak megá||apításáért és teljesítéséért, tovźtbbźt

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdáikodás biztonságáért a testiilet, a szabźůyszeriĺségéért az elnök
felel.

V. A nemzetiségi iinkoľmányzat kiiltségvetésének végľehaj tása

Felek rögzitík, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt sajźt költségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi ö'nkoľmányzat költségvetési, pénzügyi
gazdá|kodźlsának végrehajtása során a pénzigyi feladatokat e||źtő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kiflrzetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat forrźĺsai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott előirányzatok, illetve
a nemzet i s é g i önkoľm á ny zati hatźr o zatok a|apj án.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szęľvezeti egységen keľesztül látja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közreműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkoľmźnyzat
ĺinálló fizetési szám|a nyításźxa|, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartátsban szükséges módosításával, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében az adőszźlm igénylése, valamint a töľzskönyvi
nyi|vántartásban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
nemzetisé gi <jnkormán y zat önźi1.ő fi zetés i szám|źx a| rendelkezik.

A nemzetiségi önkoľmányzat aZ á||amháztartási információs rendszerhez a Magyar
Államkincstáron keľesztül a pénztigyi fe|adatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével
az a|źhbiak szerint kapcsolódik:
a, Információszo|gáitatźssa| az elemi költségvetésről: éves kci|tségvetéséről annak

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

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az ái|amháztartási információs rendszere felé
irányuló adatszolgtútatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja adatait az źilramhźtztartźsi
információs rendszeľ szźtmźr a.

6.

7.

4.

5.

1.

2.

3.
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4.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdźikodtsáxa| összefüggésben eleget tesz az źú|amhź.ztaftási
információs rendszere felé iľányulő adatszo|gźůtatźsi kö'telezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést éľintő határozatának elkészítéséérÍ., va|amint az
elfogadást követő adatszo|gá|tatások hatĺáľidőben töľténő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keresztül a pénzugyi feladatokat el|átó szervezeti erység a felelős.

vI. A nemzetiségi tinkoľmányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásÍ
kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának éves
alakulásáľól a zźrszźtmadźts keľetében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdáůkodźlsának éves alakulásáról sző|ó zárszálmadási előterjesztést és a hatátozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testtilet elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjźighatźiyba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzugyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormáłnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadott
kö ltsé gveté s se l ö s s zeh a son l íth ató mó don zźr s zám adźtsi határ ozatta| d önt.

vII. A nemzetiségi önkoľmányzat kiitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköľiik

A nemzetiségi önkormźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos rész|etes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és MÍĺködési Szabá|yzatának mellék|etét képezo, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése a|apjźn
gazdźikodásáxa| és pénze||átánáva| kapcsolatos minden pénzforga|mźtt a nemzetiségi
önkoľmĺányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkoľmányzatťlzetési száml'ź$źn bonyolítja.

A helyi ö'nkoľmányzat á|ta| adott támogatás folyósitása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi <lnkoľmányzat és a nemzetiségi önkoľmźnyzat közötti szerződésben
foglaltak szeľint történik. A támogatáts elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat miĺködési
költségeinek fedezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat áńta| - a központi költségvetési támogatáson feltil - folyósított támogatást külső
szerveknek (pI.: társadalmi szervezetek, a|apitványok, természetes személyek részéľe, stb.)
nyújtott pénzeszköz átadás céIjára hasznźůja fe|, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások át|źńhatőságáról szőlő f007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkoľmányzati költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi
önkormányzat a ttlmogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásárő| a pénzlügyi
feladatokat etlrátő szęrvezeti egységet írásban köteles tájékoztatni.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az źi|am által kiíľt páúyźnatokon
töľténő részvéte|re a nemzetiségi önkormányzat jogosu|t, annak elmulasztásáért a helyi
önkormányzat és a Hivatal fele|ősséget nem vállal.

A helyi ĺinkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus feliiletet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat e|eget tehessen az
infoľmációs önrendelkezési jogról és az információszabadságró| sző|ő20I|. évi CXII. törvényben
foglalt közzététe|i kĺjtelezettségének. Jelen pontban meghatarozottfe|adat el|átásáert_ a II. fejezet
11. pontjában meghatározott ijgyintéző adatszolgáitatźsa alapjźtn _ a Hivatal szęrvezési fe|adatait
e||átő szervezeti egység vezetóje a felelős.

l.

f.

l.
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6.

7.

A nemzetiségi onkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló <jnkoľmányzati forrásból biĺosított e|őirányzatok felhasznźiástra, az e|óirányzatok
teľhére kötelezettségek vźi|a|ására naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
vál asztások időpontj áho z igazítottan, időarányos titemezés szerint kerii lhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vaąyoni, számviteli nyilvántartásait elkü|önítetten
vezeti, az adatszo|gáitatás során köz<jlt adatok valódiságáéľt, a számviteli szabályokkal és

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezóségéért a Hivata| jegyzójén keresztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi ÖnkornállyzaL
elnöke együttesen felel.

vlil. Osszeféľhetet|enségi szabályok

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

Az érvényesitő ugyanazon gazdasźęi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvźi|a-

lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzijgyi ellenjeryzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés

igazo|ésźra iranyuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgari
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźttartozőja vagy maga javźlra |źLtrrá e|. A pénzĹigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetóje a kötelezettségvállalásra, pénzĺJ;gyi ellenjegyzésre, teljesítés

igazo|áséra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekról és aláiĺäs-mintź$ukról belső

szabźúyzataikbanfoglaltakszerintnaprakésznyi|vźntartźtstvezet'

Ix. A belső kontľol|ľendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a

Bkľ. előírásait, továbbá az źi|ambźtztartźsért felelős miniszter éůta| közzétett módszeľtani

útmutatókban leíľtakat' A belső kontrollľendszer kialakításáért a jegyzó a felelős, a nemzetiségi

önkormányzat elnökének észrevéte|ezési jogköľének figyelembe vételével.

A Hivatal kockápatkezelési és szabá|ýa|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat

kockázatkezelését, szabźůyta|ansági e|jráľások lefolytatĺísźń akiadott szabályozźsok alapján.

A Hivatal haüályos Szervezeti és MÍĺködésiSzabźiyzatźhan gazdasźęi vezetőként kijelölt személy a

nemzetiségi önkormányz at gazđasági vezetőj e is.

A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivata| belső ellenorzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
źL|ta|készítettbelsőellenőrzésikézikonyvszabá|yozza.

A nemzetiségi önkoľményzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzĺł hagyjajóvá, amelyet

tt!ékoztatásu| megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővźhagyásra vonatkozó
jogszabályi hatáľidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkoľmányzatokat érintő külső ellenőľzések nyi|vźntartásźń a belső

ellenőrzési feladatokat e||átó szervezeti egység végzi az elnök táĄékoztatása alapján'

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áirása napján lép hatályba és határozat|an időre szó|. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozött jelen megállapodást
megelőzően létrejött egytittműködési megállapodás, valamint helyiséghasznźńati és
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fenntartatási szerződés a közös feli'ilvizsgálat és azok egyesítésę eredményeként - jelen
m e gál lapodás hatályba lépésével _ hatá|y źtt veszti.

2. Fęlek ľögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmźnyzat a jelen együttműködési
megállapodást 2016, február 29. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi onkormányzat á|ta| _ önként vállalt feladatként _ biztosított
támogatásban nem rószcstil.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése soľán e megállapodás ľendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat míĺködési feltételeit.

4, Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmeľülo egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előíľások figyelembevételével járnak el, kölcsonösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente legkésobb
január 31-ig, általános vagy idoközi vá|asztás esetén az a|aku|ő ülést követő harminc napon
belül feltilvizsgáIják, és szükség esetén azt módosítják.

6, Felek rögzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Äht., Av,.,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esé|yegyenlőség e|ómozditásáľól szóló 2003, évi CXXV. torvény, illetve az egyéb
v o natko zó j o gszab á|yok rende lke zé sei az ir ány adő ak.

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

Melléklet: Az eszkoz |e|tár
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$.1. FeIhasználoi le|tárř ľészletező

BudaDest. 1082

Cikkszám

Cikkszám: '
Fe|haśználo: SZERB - sZERB

Raktáľkód Fe|haszná|óMegnevezés Gyáriszám

Kćinyil*iés ĺ!ĺre: 7.a1(}

Készlet

1 31 38-3-03076 Ví,zÍorra|p
Szeľb Önkoĺmányzat 1DB

Ö.:szesen; 1 3138.3'03076 Vĺzforraló 1 ;DB

Pr'ggram i Rąktä ľlKészlet
Kéśżĺtői' oĺahe
verłio; '2Q15.12'1'1

4:4

42p





::.ľ:.ľ[::r. 
Józsefuárosi tnkormányzat 

8.1. FeIhaszná|ói le|tári részletező
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 12o - 120

Raktárkód Felhasználó

Könyvelés éve: 2o15

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet
13'128-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

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

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

Osszesen.' 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód officelV/1 397/08/C

120
tvt1397t08tc

Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
tsszesen.' 13128-9-09193 Szá mítőgép Comód ofÍice lV/1 397/08/C lDB

13138-2-02002 íróasztal
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

Összesen.. 13138-2-02002 íróasztal 8DB
13138-2-02003 Gépĺróasztal

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 1s138-2-02003 Gépíńasztal lDB

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

tsszesen.' 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
13í38-2.02005 Aszta|tárgya|ó

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
tsszesen; 13138-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB

13138-2-02007 Á||vány, polc
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Összesen.. 1 31 38-2-02007 Áltvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csil|ár vegyes

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

13138-2-02013 Állófogas
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

Összesen; 1 31 38-2-0201 3 Áttofogas 4DB
13138-2-02017 Forgoszék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Összesen: 13138-2-02017 Forgószék 7DB

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

tsszesen; 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Osszesen: 13138-2-02031 Reprodu kc. képek, rézkarcok 4DB

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

tsszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas 4DB

Program: Raktár/KészIet
Készítő: oĺahe
Veĺzió: 2016'1 .1 '0

20'16.01.25 14:50:20
'| .o|daĺ
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Bp. Fĺiv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat c, ABudapest,1082 8.,|. Fe|haszná|ói leltári részletező Könyve|és éve: 2015

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Kész!et

Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 120 - 120

Rakúárkód Felhasználó
13138-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 13138-2-02035 Szekrény alacsony záĺható 1 polcos 2DB

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

ť)"s.sze.sen: 13138-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi állo

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Összesen.. 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIló 7DB

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

Osszesen: 1 31 38-2-020s0 Szék vegyes 28 DB

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

tsszesen.' 13138-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasáaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB
Osszesen.' 13138-2-02071 Számĺtogépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségĺ tn kormányzatok lDB

tsszesen.' 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB
13138-2-02078 Hűtőszekrény

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02078 Hűtőszekrény 1DB

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

Osszesen; 13138-2-02087 Görgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 2DB
Osszesen: 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB

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

Összesen.. 131 s8-2-021 59 Asztalilámpa 1DB
13138-2-02240 Szekrény .1 ajtós alacsony

120 Nemzetiségĺ on kormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB

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

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok ĺDB
Osszesen-' 1 31 38-2-02258 Lámpa kor.fénycsoves 1DB

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

2016.01 .25 14:50:20
2 .oldal
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::.ľ:=ľ[::r'Józsefuárositnkormányzat 8.1. Fe|használói leltári rész|etező Konyve|és éve: 2015

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Kész!et

Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó
.ĺ 3138.2-02363 HÜtőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen.' 13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi lDB

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

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
isszesen.' 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

lsszesen: 13138-20575 Szekrény 2 ajtos 2DB
13138-3-03't65 Mikrohu||ámÚ sÜtő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámu siitő 1DB

,ĺ 3138-3-03168 Mikrohul|ámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-505003 Ftjggöny nylon 5DB

í 31 38-5-05009 Zász|ó
'120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen; 13138.í05009 Zászló 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Ősszesen.. 13138-5-05064 Zászlo 1DB

13138-7-O7029 Függonytarto rÚd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-7-07029 Függönytańo rud lDB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.. 13138-7-07037 Pénzkazefta lDB
13138-7-O7059 Fa|i táb|a

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 2DB
lsszesen-' I 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

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

Osszesen; 131 38-7-07098 Porolto kész. 2DB
1 31 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Spirálozógép

't20

1DBÖsszesen 1 31 38-8-08035

Program: Raktár/KészIet
Készítő: olahe
Verzió: 201 6..ĺ .1 .0

2016.01 .25 14:50:20
3 .oldal





::.ľ:.ľ[:'. 
Józsefuárosi Önkormányzat 

8.1. Felhasználói te!táľi résztetező

Cikkszám

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktiárkód Fe|használó

Könyve|és éve: 2015

Megnevezés Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607sHARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
tsszesen; 13138-8-08072 Számológép SHARP 2607SHARP 2607 1DB

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

O-ssze.sen.' 13138-8-08277 DVD ĺri Lg 41638 oEM lDB
13138-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 131s8-8-08282 Papĺĺvágógép 1DB

't 3138-8-08295 Iratmegsemmĺsĺtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-8-08295 lratmegsemmisítő lDB
I 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségĺ tn kormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

Program : Raktár/KészIet
Készítő: oIahe
Yerzió: 2016'1 '1 .o

€
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Bp' Fóv. VIII,ker. JÓzsefuárosi onkormánvzat
Budapest, 1082

000190-111932 Te|efondij szám|á|ő(insta||álássa|)

000680-131 1922 Tárgya|őasztal fekete 2 db

001180-1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Gisszesen: sdb
Beá||ított szĹirési fe|téte|ek:

Minden nem torÖ|t eszktjz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkozok

1119

13139

73L29

13139

13129

Tárgyi eszktiziik |i
Felh. vagy szem. kődja és neve

120

120

I20

LZo

L20

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

taÉozékokkal

.\
Fa
Program: CT-EcoSTAT Tárgyi eszk z 2ot6'Ĺ.L.7

2004.11.10

2000.12.15 IV/605/00

2004.04.21

20L0.06.24

Készító: oláh Éva

Gyárt.ási /
helyrajzi szám

BruttÓ éľték Értétcsiirkenés NettÓ érték

Konyvelés éve; 2015

96 250

22 699

r44 220

391 375

429 t25

7 083 669

96 2s0

2f 699

I44 f20
391 375

429 125

7 083 669

c

0

0

0

0

2016.01.25 14:50:59
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Együttm ű ktidési megál|apodás

amely létrejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľosi Onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszám: |57357|5.2-42
törzsszźlm:. 7357|5
statisztikai szttm: 15735715-841I-321-01
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester

másrészről a
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adószám:
törzsszám:

Józsefváľosi Szlovák onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
1 s5083 r5-r-42
5083 19

statisztikai szttm: 155083 15-841 l-37l-01
bankszámlaszálm: 10403387-00028607-00000007
képviseli: Kápolnai Kázmér e|nök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szó|ő 201l. évi cLxxx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazźs ,a|apján,
ťrgyelemme| az áů|amhź.ztartásrőI szćl|ő 20|1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
źilamhánartásról szóló törvény végrehajtásźró| sző|ó 368/20|1. (XII.3l.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirányzatokból nýjtott támogatások feltéte|ĺendszeľéről és
elszámolásának renđjéről szóló 42812012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/20||.
(xII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő
20||. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|ilirotí
napon és helyen, az a|á'bbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi ö'nkoľmányzat jelen egytittműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkoľmányzat részére biaosítja a nemzetiségi önkormányzati miĺködés
személyi és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a míĺködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok e||źńásátrő|, ezze| segiti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kö'telezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi köztigyek és célok megvalósítĺását. Jelen
megállapodásban a Felek ezenfe|adatok részletes szabá|yaithatźrozzźlkmeg.

2. A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkormźtnyzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormányzatta| töfténő előzetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében mrĺkĺidési hozzá|áru|ásként pénzügyi
támogatást biztosíthat, amelyről támogatottat elszámolási, míg támogatőt e||enőrzési kötelezettség
terheli. A he|yi önkoľmányzat által a nęmz,etiségi önkormányzatrészére mĺĺködési hozzájánlIásként
nýjtható támogatási ö,sszegľől támogatási szerzódést kell kötni. Atámogatźts felhasználása során a
nemzetiségi önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint köteles eljáľni.

3. A helyi önkormányzat által nyujtott miĺködési hozzáýáru|źts tekintetében Felek rogzitik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi közügyeinek ellátĺása cé|jźlből támogatást adhat külső
szervezetekn ek, intézményeknek azza|, ho gy

a. ebben az esetben is a józsefuiáľosi szlovźlk nemzetiségi polgáľoknak részesülniük kell a
támogatott ktilső szerv źitat' végzett tevékenység eľedményeiből,

&ą,ę



4.

5.

6.

7.

1.

f.

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi onkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormźnyzat
elnöke köteles a kiilső szerv részéről benyujtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
sző|ő - elszámolási dokumentációt, valamint a tamogatási cél megvalósulásĺáľól szóló saját

nyiĺatkozatźú a benyujtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait el|átó szeľvezeti egysége (továbbiakban: pénziigyi feladatokat e||źúő szervezeti
egység) r észére átadni.

A helyi önkormányzat źita| nyujtott működési hozzźljáru|źs tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi <inkoľmányzat elnöke kĺiteles tárgyévet követő januźlr 3|. napjáig írásban beszámolni a
műkĺjdési támogatás felhasználásárő|. A Hivatal apénnigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
kereszttil k<jteles a míĺködési támogatás felhasználásźlt e||enorizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kéľni.

A helyi önkoľmányzatanemzetiségi önkormźlnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szo|gźió rendezvények megtartásźú _ költségvetési helyzetének ťlgyelembe vétele
mellett - a mindenkori költségvetésében elkülönített forrásból páiyź"ztatés útján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerződés kĺjtése mellett támogathatja, amelyről a tämogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési' gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnanszíroztlsi, adatszo|gáltatási és beszámolási feladatai e||źńásźrő|_ az elnök
közreműködésével _ a vonatkoző jogszabźllyokban, valamint a helyi szabéůyozásokban, és

utasítrásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdáikodás rendjét szabtůyoző belső szabá|yzataiban _ a szźmvite|i
jogszabályok és az Ávr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabźúyzatokban -
rendezi, amelyeket ajegsĺzo és a nemzetiségi önkoľmźtnyzat elnöke hagy jóvá.

A támogatások felhaszĺźiásáva| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőľzést
végezni.

II. A nemzetiségi tinkoľmányzat működésének személyi és táľgyĺ feltételeĺ, műktidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatbiztositja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szükséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszeľelt helyiség ingyenes
hasznźńatźtt. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerült mrÍködési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghasznźúatta|,
a helyiség infľastruktúrźĄáva| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és

fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli,
amelyek aza|ź.Ďbiak.;

a. a villamos eneľgia, meleg víz, futés dija, va|amint a víz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétsztlllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźtnyzat miĺkĺjdéséhez szükséges eszközök karbantartźsi dija, az
internet hozzźférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
ĺinkormányzati ügyekkel foglalkoző ügyintézo źL|ta| igénybevett telefon szolgáltatásának
dija, kivéve a nemzetiségi ö'nkormányzat testületi tagiainak és tisztségvise|óinek
telefonh asz ná'|atźtb ő| eredő kö lts é ge it.

A helyi önkormányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerület,

i.
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Vajdahunyad u. l./b, szźtm (|vsz,:35604/N3) a|attta|á|hatő |45,5 m. a|apterĹilettĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Józsefuárosi Bolgár, Görög, Lengyel, Oľmény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatkozoshasznźůatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat számára munkaállomás biztosított legyen.
A fentiekben megjelö|t ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőbo|, ga|ériźlből, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbtlzis a|apján az ingat|an forgalmi
értéke: Bľuttó l0.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormźtnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
Szeľb és Ruszin Önkormányzattal közösen történik. A nemzetiségi onkormźnyzat haszná|ati
jogának ryakorlásával a többi irodahelyiség hasznáIatára jogosult nemzetiségi tinkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja.

Az irodahelyiség vonatkozásźtban a nemzetiségi önkormányzat részére kizáró|agosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös haszná|atba átadott tźrgyi és technikai eszközök
leltáľ szerinti nyil.váfiartása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a leltĺár szerint nyilvántartott eszközöket és he|yiséget kizźrőlrag
alapfe|adatának ellátasához sztikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeriĺ
gazdá,|kodźts szabályai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, a hasznźůatjogát a helyi
önkoľmányzat érdekeit firyelembe véve gyakoľolhatja. Az ingóságok használati jogát másľa nem
ruhévhatja át. A helyi önkoľmányzat a hasznttlatba adott báľmely ingóságot - a |e|tźr szerinti
nyi|vźtntaĺIétson töľténő éúvezetés mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosÍthatj aazza|, hogy e joga gyakorlása soľán nem veszélyeztethetí anemzetiségi önkoľmźnyzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzptiségi önkoľmányzat hétköznaponként reggel 8 óľától 20 őtźig nemzetiségi
önkormányzati fe|adate||źltásźthoz használhatja. Az e pontban megjelölt időrenden tul töľténő
helyiséghasznźĺatra e|őzetes írásbeli kérelem a|apjźln a Hivatal jegĺzójének íľásbeli engedélye
alapjźn van mód. Az íľásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szÍikséges a
szokásos helyiség haszná'|attő| eltérő időszakban töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időpontú
helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
használata állandó jelleggel is biztosítható. Az áú|andőjelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźńat
indokoltságźú a je|en együttmĺĺkĺidési megállapodás feliilvizsgálatźxa| egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben arÍa a továbbiakban már nincs szükség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormänyzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogát másra nem ruhĺázhatja éú, Az
ingyenes hasznáiatba adott iľodahelyiségen felújÍtást, źtta|akítást, bármilyen vźůtonatást eszközölni
csak tulajdonosi d<intéssel lehet.

Felek ľögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magtncél.ű baszná|atra
igénybe venni a nemzetiségi onkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól e|tér, űgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
fe|szó|ítttsára a magtncélri használatot haladéktalanul megszĹintetni, valamint e magán célú
haszná|atből eredő költségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi' hogy amennyiben az ingyenesen hasmálatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszeľű hasznáůattő| eltérőn veszi igénybe,vagy aztamásik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyvahaszná|ja, ĺlgy a he|yi önkormányzat által önként
vái|a|t feladatként a nemzetiségi önkoľmányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási ľendszerből kizźlrhatő.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a t<jbbi nemzetiségi
önkormányzatta| egyetemleges elszámolási, visszaszolgáL|tatáLsi és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi onkormányzat képviselője a
Hivatal portájźn veheti fe|, és ott köteles leadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkoľmányzat nem jogosu|t saját kulcs haszná|atźra.
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5. A helyi önkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat el|átó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi ö'nkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivata| źůta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, kaľbantaľtását, tová.ŕbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szĺikséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi önkormányzat ľendelkezéséľe bocsátott eszkozök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szeľvezeti egység vezetoje, míg leltáľ szerinti hiánýalan
źů|apotäért a nemzetiségi önkormányzat elnoke felel.

A he|yi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvaló sittsához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

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

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremiiködését, 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 önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apjźn biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ haszná|atźtnak

biztositását,továbbászĺikségeseténtolmácsa|ka|mazását.

10. A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban megllatfuozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok működtetése kö'ltségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az Onkormźnyzat koltségvetésében
a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi ĺlnkormányzatok épületeinek takaritźsa címen

1 1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
mĺĺködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztrativ feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
źi|ő szemé|y, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és ügyviteli, törvényességi'
pénzligyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják e|.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai kiilönösen:
a. a testĺileti iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az üléseken, az ülések

jegyzókonyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsának informäciői a|apjźtn írásbeli

előteľjesztések, döntések előkészítése, meghívók, foľgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgálatának keretében a jegyzokönyvek előzetes

megktildése a Hivatal törvényességi és pénzügyi feladatait e||źńő szervęzeti egységei
részére,

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

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkoľmányzat műk<jdésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok el|átása.
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h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnokének felhataLmazása a|apján a Nemzeti Jogszabáůytár
Törvényességi Feltigyelet Irásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus rendszęr hasznźilata.

13. Felek rögzítik, hogy anemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve azárt iilést is - a jegyzó
va1y a jegyzóve| azonos képesítési előíľásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásáhól és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi önkoľmányzat kti|tségvetésével, gazdálkodĺĺsával kapcsolatos feladatok ellátĺása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |túja e| az a|źhbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáúkodátsról szóló hatźrozat, a költségvetés tervezés, annak

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

vezetése, az éves gazdźńkodás és dĺjntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat ťlgy e|mének fe l h ívása a kö ltségvetés módo s ításra,

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

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénziigyi szakmai ellenőrzések e|látása, az uta|vźnyrendeletek kiá||ítźsa, a
gazdaságivezetó által kijelölt személyébenazérvényesítési feladatok e||áúása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a köte|ezettségvźi|a|ás nyilvántartásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
je|zése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
ké sz íté s e a j o gszab źiyb an m e gadott h atári dő b etartásáv a|,

havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések' költségvetési beszámolók,
jelentések Magyaľ Allamkincstárhoztöľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok e||źúźsa,
a zárszámadás sz<ĺveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattźri ijgyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szeruodés
módosítása, változások bejelentése),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, teleptilési önkoľmányzattő|, péůyázatokbő|) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
ny1|vźntartátsa, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozata|álban,tźtmogatásokelszámolásában,
támogatások fe|hasznáiátsának pénzugyi e|számo|źsźlhoz segítségnyújtás (sztm|źlk,
bizonylatok másolása' kimutatások elkészítése),
pénzugy|számviteliszabá|yzatokaktua|izá'|ása,
elemi költségvetés és határozat, kö'ltségvetési beszámoló és zárszttmadźts honlapra töľténő
feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetĺségĺ önkoľmányzat költségvetése

1. A jegyzó a pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység iltján az á|lamháztartźlsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési töľvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködése és adatszolgá|tatása a|apjźn
hatĺáľidőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésihatfuozatźnaktervezetét, amelyet
megkiild a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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A nemzetiségi önkoľmźnyzat a kö|tségvetését önállóan, kĺiltségvetési határozatban til'apítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatźnak az irányadő jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szeľint kell tatalmaznia az e|őkányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetési határozatát' elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodásról szóló határozatát az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül - íľásban nregküldi apénztgyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat e|nöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak
váLtoztatására irányuló előteľjesztést a pénzügyi feladatokat e||źtő szervezeti egysćg
közreműködésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáľól a nemzetiségi <inkoľmányzat képviselő.testtilete - költségvetési
határozatźń módosító - határozattal dönt. E határozat egy példánytú, va|aminÍ. az e|oirźlnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|oirányzat-nyi|vántaľľáson történő źú:lezetés céljából) a nemzetiségi
ö'nkoľmányzat elnöke a döntést követő 3 napon belü| juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat' valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatérozata
töľvényességéért, bevételi és kiadási e|óirányzatainak megá||apítźsáért és teljesítéséért, továtbbźt

kötelezettségváilra|ásaiértéstartozásaiéľtnemfelelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biaonságäért a testĹilet, a szabźůyszenĺségééľt az elnök
felel.

V. A nemzetiségi łinkoľmányzat ktiltségvetésének végľehajtása

Fe|ek rögzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját kĺiltségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzügyi
gazdéůkodźlsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keľesztiil az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi önkormányzat fonásai terhére készpénz,
valamint źttuta|źs formźĄáhan teljesíti a költségvetésében meghatźrozott előirányzatok, illetve
a n emzeti sé g i önkorm á ny zati hatfu o zatok a|apj án.

A jegyző a pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| látja e| - a nemzetiségi
ö'nkormányzat elnökének közremÍĺködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormźnyzat
öná|ló ťlzetési szám|a nyitásával, töľzskönyvi nyilvántaľtási adatainak tĺiľzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosítźtsáva|, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adősztlm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosítások źúvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
nemzeti sé gi önkormán y zat öntů|ő fi zetési szám|áv a| ľende lkezik.

Ą nemzetiségi önkormányzat az źú|amháztartási infoľmációs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresz1ĺij| a pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével
az a|ź.ŕbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi k<!ltségvetésľől: éves kĺiltségvetéséľől annak

elfogadását követően adatot szo|gá|tat az źú|amháztartás információs rendszerc számźta.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végľehajtása soľán lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az á||amháztaĺtási infoľmációs ľendszeľe felé
irányuló adatszoLgá|tatási k<itelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjeIentésseĺ: a költségvetése végľehajtásával
összefi'iggésben a méľlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az á||amháztartási
információs rendszeľ számára.

6.

7.

1.

f.

a
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4.

d. Kĺiltségvetési elemi beszámo|ó készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdźůkodźsźxa| összefüggésben eleget tesz aZ á|lamháztartási
információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatźrozatának elkészítésééľt, vaĺamint az
elfogadást követő adatszo|gáltatások hatĺáridőben töľténő teljesítéséért a Hivatal jegyzójén
keresztül apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A nemzetiségi ön ko ľmán y zatok gazdá|ko dáłsával kapcsolatos beszá molásĺ
köteIezettség

A nemzetiségi önkoľmźtnyzat elnöke a nemzetiségi önkorményzat gazdźúkodźtsának éves
alakulásáról a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdá|kodźlsának éves alakulásáľól sző|ő zárszámadási előterjesztést és a hatźrozatteruezetét a
jegyzo készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjesa
úgy, hogy az a képviselő-testiilet elé teľjesĺését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźiyba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt előterjesĺéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzngyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadott
kö ltsé gv etés s e l ö s szeha son l ítható m ó don zár számadźlsi határ o zattal d ö nt.

vII. A nemzetiségi önkoľmńnyzat kiitelezettségválla|ásaival kapcsolatos hatáskiiľiik

A nemzetiségi önkormźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos ľészletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabźilyzatźlnak mellék|etét képezó, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, sajźt hatáskörben hozott döntése a|apjźn
gazdźůkodäsźxa| és pénzel|źtźlsźna| kapcsolatos minden pénzforga|mtú a nemzetiségi
önkoľmányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatťlzetési száml.ź!źn bonyolítja.

A helyi önkormányzat źital adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével . a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozötti szerződésben
foglaltak szerint történik. A tźmogatáts elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat míĺködési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat źůta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást kĹilső
szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyrijtott pénzeszkoz źńadźs cé|jára hasznáIja fel, a nemzetiségi <inkoľmányzat köteles a
közpénzekbőĺ nyrijtott támogatások áú|źúhatőságáról szőlő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési ľendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
ö'nkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|szźlmolás elfogadásáľó| a pénziigyi
feladatokat ellátó szerv ezeti egy séget írásban köteles tź|ékoztatni.

A központi kö|tségvetési támogatási igény benyújtására, az ti|am által kiít pályźnatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásźLért a hę|yi
önkormányzatés a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részéľe elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e\eget tehessen az
információs önrende|kezési jogról és az infoľmációszabadságrő1' szől'ő 20||. évi CXII. törvényben
foglalt közzététe|i kötelezeffségének. Jelen pontban meghatározott feladat e||źúźstÉrt - a II. fejezet
l1. pontjában meghatfuozott ijgyintéző adatszolgáitatása a|apjźn _ a Hivata| szeľvezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetője a felelős.

l.

2.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkoľmányzat rendelkezésére
álló önkormányzati foľľásból biztosított e|őirányzatok felhaszntútstra, az e|oirányzatok
terhéľe kötelezettségek vá||a|ására naptźtrí éven be|til a nemzetiségi önkoľmányzati
válasaások időpontjáhozigazítottan' időarányos ütemezés szerint kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartźsait elktilĺjnítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való taľtalmi egyezóségéért a Hivata| jegyzőjén keresztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egységvezetője és a nemzetiségi cinkormányzat
elnöke egytittesen felel.

vilI. osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzętiségi ĺinkormźnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanaz on gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezetts égváiLa-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igam|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjeryzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ására irányuló feladatot nem végezhetí az a személy, akí ezt a tevékenységét a Polgári
Töľvénykönyv szerinti közeli hozzátartozőja vagy maga javźra |źmá e|. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezstője a kötelezettségvállalásľa, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|źsźlra, éľvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-minüájukról belső
szabźůyzataikbanfoglaltakszeľintnaprakésznyi|vtntartźtstVezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkoľmányzat belső kontrollrendszerének kialakításánál ťlgyelembe kell venni a
BkÍ. e|őirásait, továbbá az ái|amhźtztar1źsért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakítźsźÉrt a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének észĺevéte|ezési jogkiirének figyelembe vételével.

A Hivatal kockéaatkezelési és szabźúytalansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
kockázatkezelését, szabáiyta|ansági eljráľások lefolýatastLt akiadott szabźůyozźsok alapján.

A Hivatal hatĺályos Szeľvezeti és Műktidési Szabźůyzatźban gazdasźęi vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi ö'nkoľmányzat gazdasźęi vezetője is.

A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
álta| készitett be lső e l lenőrzé s i kézikönyv szab źůy ozza.

A nemzetiségi önkorményzatra vonatkozó éves ellenőľzési teľvet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
tźtjékoztatásu| megküld a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének a jővźhagyásra vonatkozó
jogszabźůyi hatáľidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő kiilső ellenőrzések nyilvántaľtását a belső
ellenőrzési feladatokat e||źtő szervezeti egység végziaz elnök tájékoztatásaa|apjän.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre szól. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozöttjelen megállapodást
megelőzően létľejĺĺtt együttmiĺködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

2.

aJ.
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4.
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fenntartatási szerződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
m e gál l ap o d ás hatá|yb a l ép é s é v e l _ hatá|y át v e s zti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a jelen együttműködési
megállapodást 2016. február 29. napjáig nem íľja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ onként vä||a|t feladatként _ biztosított
támo gatásban nem ľé szesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás ręndelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi onkormányzat működési feltételeit.

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

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egytittműködési megállapodást évente legkésőbb
januáľ 3l-ig, általános vagy időkozi vá|asztás esetén az a|aku|ó tilést követő harminc llapon
belül felülvizsgá|jtk, és szükség esetén azt módosítják.

6' Felek rögzítlk, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Áht., Áur.,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódľól és
az esélyegyenlőség e|őmozditásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény' illetve az egyéb
v on atko zó j o gszab á|yok ľend e l ke zé s ei az ir tny adő ak.

7. Jelen megál|apodást, amely 9 oldalon 6 erędeti példányban magyar nyelven késztilt, Felek
elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jovćhagyó|ag aláírták.

Melléklet: Az eszköz |e|tár

Budapest, 2016.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

poIgármester

Józsefu árosi Szlovák onkormányzat
képviseli:

Kápolnai Kénmér
elnök

Dátum: Budapest,2016.Fedezet:

Pénzi'igyileg ellenj egyzem

Páľis Gyuláné
p énzijgy i ugy o szttilyv ezető

Jogi szempontból ellenje gyzęm
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és mesbízásából

dľ. Mészár Erika
a|jegyző
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s.1. Fe|használai le|táľi ľéselętaző

t]udapest, 10ŕ]2 
Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 006 - 006

Cikkszám Megnevezés Raktárk.ód Fe|használó' Gyáriszám

Kc'nyveiôs éVe: 2015

Kész|et
13118-7-O7223 MobiĺTELEFoN

Sz|ovák Onkormányzal 1DB
ossżesen: 1311,8:7':07223 Mobi|TELEFAN 1DB

Progľam: RaktáriKészlot
Kéęeitő: -olahe
Veraĺó: 2015.12.1i1

/
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Bp. Fov. V||ł.ker. Józsefvárosi Onkormánvzat

Budapest, 1082
8.1. Fe|használói |eltárl rész|etező

Cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 120 - 12o

Raktĺárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

I 31 28-9-09098

Megnevezés

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségi tnkormányzatok

nszam Készlet

íDB
Összesen.. 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH\PE lDB

13128-9-09158 Scanner (Canon Lĺde 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
í3128-9-09,|93 Számítógép Comód offi ce|V/í 397/08/C

120
|vl1397l08ĺc

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lsszesen.' 13128-9-09193 Szá m ítógép Comód officelV/l 397/08/C 1DB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

Összesen.. 13138-2-02002 íróasztal 8DB
1 3í 38-2-02003 GépíróasáaI

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

13138-2-02004 Asäa| vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
1 31 38-2-02005 Aszta|tárgya|ó

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
tsszesen: 13138-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB

13',138-2-02007 Á|lvány, polc
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

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

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

13138-2-02013 Állóĺogas
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 4DB

Osszesen; 1 31 38-2-0201 3 Állófogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Összesen.. 13138-2-02017 Forgoszék 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
Osszesen; 13138-2-02031 Rep rodukc. képek, rézkarcok 4DB

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

Összesen; 131 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





Bp. Főv. V|||.ker. Jozsefuárosi tnkormányzat o l
Budapest, 1082 o.-|. Fe|haszná|ói |eltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 120

cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám

Kcĺnyvelés éve: 2015

KészIet
I 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárható .1 polcos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 13138-2-02035 Szekrény alacsony záĺható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Összesen; 13138-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Összesen.. 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIló 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
Nemzetiségi onkormányzatok 28 DB

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

'r3138-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

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

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB
Osszesen; 13138-2-02071 Számítógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB

tsszesen: 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

lsszesen; 13138-2-02078 Hűtőszekrény 1DB

13',t38-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-2-02087 Görgős konténer 1DB

13138-2-02132 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 Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok .ĺ DB

tsszesen: 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony 1DB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB

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

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

Osszesen.. 13138-2-02258 Lámpa korfénycsóves lDB

Pľogram: Raktár/Készlet
Készítő: olahe
Yerzió: 2016.1 .1 .o

2016.01 .25 14:50:20
2 .oldal +, 3+





Bp. Fov' V|ĺl.ker. Józsefuárosi Önkormánvzat

Budapest, 1082
8.1 . Felhasználói leltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó

Könyvelés éve: 2015

Gikkszám

13138-2-02363 Htitőszekrény Zanussi

anszam Készlet

íDB120 Nemzetiségi Önkormányzatok

Osszesen.' I 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 1DB
13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Összesen.. 13138-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen; 13138-2-02442 Szekńny 10 ajtós fakkos lDB
13138-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
lsszesen.' 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB

13138-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok íDB

Ősszesen.. 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő 1DB
13138-3-03168 MikrohuIlámú sÜtő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138-3-03168 Mikrohullámú st|tő 1DB

13138-5-05003 Függöny ny|on
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

lsszesen: 13138-+05003 Függony nylon 5DB
13138-5-05009 Zász|o

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
tsszesen.' 1 31 38-5-05009 Zászló 3DB

1 31 38-5-05064 Zász|o
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-+05064 Zászlo 1DB
13',t38-7-07029 Függönytartó rúd

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen: I 31 38-7-07029 Ftiggonytaĺto rud lDB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-7-07037 Pénzkazetta 1DB
1 31 38-7-07059 Fa|itáb|a

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

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

Osszesen; 13138-7-07098 Porolto kész. 2DB
ĺ 31 38-8-08035 Spirálozógép

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-8-08035 lDBSpirálozogép

120

j&

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Yeĺzió: 2016.,ĺ.1.0
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Bp. Fov' V|l|.ker. Józsefuárosionkormányzat 
8.1. Fe|használói leltári résztetező

Budapest,1082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkod Felhasználó

Könyve|és éve: 2o15

Gyáriszám Készlet
13138-8-08072 Számo|ógép SHARP 26075HARP 2607

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lsszesen; 13138-8-08072 Számoligép SHARP 2607SHARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 4í638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Ôsszesen.. 1 31 38-8-08277 DVD ĺri Lg 41638 oEM 1DB
't3138-8-08282 Papírvágógép

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

í3138-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen: 13138-8-08295 lratmegsemmisítő lDB
í 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 131s8-8-08299 Telefax 1DB

Program: Raktár/Kész|eĺ
Készítő: olahe
Yerzió: 2016.1 .1 '0
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Bp. Fóv. VIII'ker. Jőzsefoárosi Önkormányzat
Budapest 1082

000 190-1 1 1932 Te|efondíj szám|álő(instal|á|ással)

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

002008-1311922 Kamera rendszer kiépÍtese

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

Cisszesen: sdb
Beá|lított sz rési fe|téteIek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkĺizok

1119

13139

13L29

13139

T3L29

Felh. vagy szem. kődja és neve

eszkiiziik listája taÉozékokkat

120

120

120

L20

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzďiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

6o
Program; CT.EcoSTAT Tárgyi eszk z 2oL6.Ĺ.I.7
Készí|ó: o!áh Éva

2004.11.10

2000.12.1s rv/60s/00

2004.04.2L

2010.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

BruttÓ érték Étékcsiikkenés Nettő érték

K nyve|és éve: 2015

96 250

22 699

r44 220

39Ĺ 375

429 L25

7 083 669

96 250

22 699

IĄ4 2z0

391 375

429 125

iĺ [. (\ć\ /\ \. r..\z- .-''Ą V.,^--

7 083 669

C

0

0

0

0
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ii

Egyĺittműktidésĺ megá||apodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ önkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám.. I57357I5-f-42
torzsszám: 735715
statisztikai szám: |5735715-84I|-32I-0|
bankszámlaszäm: l04U3387-UU02E570-U0U00000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a JőzseÍvárosi Ukrán Önkoľmányzat (atovábbiakban: nemzetiségi önkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: 1692966-|-42
törzsszám: 679208
statisztikaiszám.. 16927966-84|I-37|-0|
bankszámlaszttm.. 10403387-00028608-0000000ó
képviseli: Pospisek Katalin elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLxXx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazés ,alapjźn,
figyelemme| az ái|amhá.ztartásról. szó|ő 20Il. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
źů|amháztartásról szóló törvény végrehajtásáľól szóló 368/2011. (XII. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|óirányzatokból nýjtott trámogatások feltételrendszerérő| és
elszámolásának rendjéről szóló 42812012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a kĺiltségvetési szeľvek belső kontrol|ľendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370l20IL.
(xII. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaľországhe|yi önkormányzatahó| sző|ő
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|ított
napon és helyen, az alźbbi feltételekkel'

I. Pľeambulum

l. A helyi önkormányzat jelen egyĹittműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkoľmĺányzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzati működés
személyi és tráľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok e|léLtáLsź!Íó|, ezze| segiti a nemzetiségi jogszabá|yokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok megvalósítrását. Jelen
me gál lapođásban a Fe lek ezen fe|adatok részletes szabźůy ait határ ozzák meg.

2. A tźrgyi évľe vonatkozőan a helyi önkormźtnyzat költségvetési he|yzetének figyelembe véte|e
mellett _ önként véů|a|t feladatként - a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal történő előzetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési ľendeletében műk<jdési hozzź|źtru|źlsként pénzügyi
támogatőst biztosíthat, amelyrőĺ támogatottat elszámo|ási, míg támogatőt ellenorzési kötelezettség
terheli. A helyi önkormányzat źůtal' a nemzetiségi önkormányzat részére működési hozzź$áru|ásként
nyujtható támogatási összegről támogatási szerződést kell kötni. Atámogatás felhasználása során a
nemzetiségi önkormányzat a kö|tséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles eljámi.

3. A helyi önkormányzat á|ta| nýjtott működési hozzź$áru|źs tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi köziigyeinek ellátása céljából támogatást adhat külső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi ukrán nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a
támogatott kĺilső szerv źůta| végzett tevékenység eredményeiből,
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4.

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szervezeteket,

intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot tęľheli. A nemzetiségi onkormányzat

elnöke köteles a külsó szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról

szóló - elszámolási dokumentációt, valamińt a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját

ny1|atkozatát a benyújtast k<jvető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest

Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hiva.tal (továbbiakban: Hiva.tal) pénzügyi

feladatait ellátó szerv ezeti egység" (đ"ĺuuiakban: pénztigyi feladatokat e||á./rő szervezeti

egység) részére átadn i.

A helyi önkormányzat á|ta| nýjtott működési hozzźĄźru|ts tekintetében Felek rögzítik, hogy a

n",nái.égi önkorňányzat elntlÉ kĺiteles tárgyévetkövető január 31.napjźtig íľásban beszámolni a

működési támogatás fělhasználásáľól. A Hiváial a pél:Ejíjgyi feladatokat ellátó szervezeti egységen

kereszttil kiiteles a működési támogatás felhasználásái e||enorizni, amelyhez jogosult minden

adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormány zat a nemzetiségi ĺĺnko rmźnyzat kiitelező- és önként vźi|a|t közfeladatainak

ellátását szolgáló rendezvények ňegtaľtźsétt _ költségvetési helyzetének ťrgyelembe vétele

mellett _ a mindenkoľi költsógvetéséĚen elkülönített forrásból pźůyánatás űtján vagy egyedi

kérelem a|apján, támogatási łzerz(5dés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat

elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatbaĺ atervezési, gazdálkodási,

ellenőrzési, finanszkozźtśi, adatszo|gźńtatźsi és beszámoläsi feladatai e||źńäsźról_ az elnök

közreműk<jdésével - a vánatko ző jogszabályokban, valamint a helyi szabźiyozásokban' és

utasításokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormány zat gazdáikodás rendjét szabźůyoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli

jogszabályok és az Á;'" ;uiá'int a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szerinti szabźiyzatokban -
","íde"i, 

amelyeket a jegyző és a nemzetiségi iinkormányzatelnöke hagy jóvá.

A támogatások felha sznźúásźtva| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőľzést

végezni.

II. A nemzetiségĺ tinkoľmányzat működésének személyĺ és táľgyÍ feltételei, műkiidéssel

kapcsolatos végľehajtásĺ feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi

közügyeřnek ellátášához szükséges tźigyi, technikai eszkdzökkel felszeľelt helyiség ingyenes

haszn6|atáú. A nemzetiségi önřormáiyzatnak az irođai munka során felmerült műkodési

költségeit a helyi önkormáňy zat _ aHivatal költségvetésének terhéľe _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,

a helyiség infrastľuŕiii,i:ííuĺ kapcsolatbän felmeriilo rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és

fenntartási költségeit a helyi onkormány zat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe - viseli,

amelyek aza|ź"ŕbiak:.

a' a villamos energia, meleg víz,futés díja, valamintavíz-és csatornadíj, a köz<js koltség,

továbbá a szemétszállítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkorm źnyzat mĺtlaesenez szükséges eszközök karbantaľtási díja, az

internet hozzźférési lehetőség költségeinek biz1osítása, valamint a nemzetiségi

önkormányzati ügyekke| foglalřoző iigyintézo źńta|.igénybevett telefon.szolgáltatásának

dija, kivéve a íemzetiséli önkormZnyzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek

te lefonhasz nźiatź-ŕ, ő| eredő költsé geit.
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7.

8.
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3. A helyi önkormányzat a ĺI.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. keriilet'
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4.

Vajdahunyad u. l ./b, szám (lvsz,: 35604l N3) a|att talźt|ható 145,5 m2 alapterületű iľodahelyiséget
ingyenesen a Jőzsefvárosi Bolgáľ, Görög, Lengyel, oľmény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi Önkormányzatközöshasznźůatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi ö'nkoľmányzat szźtmtlra munkaĺállomás biztosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből áIló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból á1l. A vagyonkataszteri adatbázis alapján azingat|an forgalmi
éľtéke: Bruttó 10.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahe|yiség haszná|ata a Jőzsefuárosi
Örmény és Görög onkormányzattz| közösen töľténik. A nemzetiségi önkormźnyzat hasznźl|ati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség haszná|atára jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja.

Az irodahelyiség vonatkozásátban a nemzetiségi önkormányzat részére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatia| közös hasznźiatba átadott tźrgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodäs e|vá|aszthatatlan me|lék|etét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tźtr szerint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kizárólag
a|apfe|adatźtnak elláĺásához szükséges métékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszenĺ
gazdálkodás szabźiyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahasmźiatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit ťrgyelembe véve gyakorolhatja. Az ingőságok használati jogźú másra nem
ruhźnhatja át. A helyi önkormĺányzat a haszná|atba adott bármely ingóságot - a leltáľ szerinti
nyi|vźntartźlson t<jrténő źúvezetés mellett - báľmikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti anemzetiségi ĺinkormtnyzat
feladatellátĺását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 óľától 20 őrźig nemzetiségi
önkoľmányzati feladate||źtźsához hasznáihatja. Az e pontban megjelölt időľenden tul történő
helyiséghasznźůatra előzetes ínásbeli kérelem a|apjźn a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelĺjlni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség haszná|attő| eltérő időszakban tĺjrténő bent tartózkodźs' Az eltérő időpontú
helyiséghasznźůat állandó vagy eseti jellegge| adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
haszná|ata állandó jel|eggel is biztosítható . Az á||andőjelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźúat
indokoltságát a jelen eryüttműködési megállapodás felülvizsgálatźpa| egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍra a továbbiakbanmtlr nincs szĺikség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi ĺinkormźnyzat az ingyenes helyiséghaszná'Iatjogát másra nem ruhĺízhatja źt. Az
ingyenes hasznźńatba adott irodahelyiségen felújítĺást, źúa|akítźst, bĺármilyen vá|toztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznáůatra
igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, ligy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
fe|sző|itására a magáncélú használatot haladéktalanul megsztintetni, valamint e magán célú
használatból eredő költségeket a helyi önkoľmányz at részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi' hogy amennyilben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattól e|térőn veszi igénybe, vagy azt a mźsik nemzetiségi
önkormányzatok érĺlekeit figyelmen kíviil hagyva használja, ťlgy a helyi cinkormányzat á|ta| <inként
vállalt feladatként a nemzetiségi önkoľmányzatok részére nyujtott nemzetiségi önkoľmányzati
támo gatási rendszerből kizźlrhatő.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az átadott varyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzatia| egyetemleges elszámolási, visszaszolgáitatäsi és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az iĺgyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselóje a
Hivatal portáján veheti fel, és ott kö'teles leadni az irodahelyiség elhagyásakoľ. A nemzetiségi
önkoľmányzat nem jogosult saját kulcs használatéra.
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5. A helyi önkoľmányzat vźů|a|ja' hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője fe\é
benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező sztikséges mértékig - a Hivata| źita|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi fe|adatellátáshoz sztikséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi ĺinkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli nyi|vántartttsáért a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hiánýalan
állapotáéľt a nemzetiségi önkormányzat elnöke fele|.

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

közfeladatainak ellátását nem akadźiyozza _ ideigtenesen' ingyenesen ľendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erľe iľányuló kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont e|őtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremiĺködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jáľ.

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

9. A helyi <inkormányzat _ a Hivatal kö|tségvetésének terhére _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés a|apjźn biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ hasznźiatźnak
biztositźtsátt,továbbászükségeseténtolmácsa|ka|mazásźÍ.

10. A helyi önkormányzat az jelen megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén beliil tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok miĺködtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, tovźhbá az onkormányzat kĺiltségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épüIeteinek takarítása címen

1 1. Felek rögzítLk, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi <inkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltéte|eket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat mĺĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló szeméIy, illetve a Hivata| jegyzójén keresztül a szervezési és ügyviteli' törvényességi,
pénzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. A}Jivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ feladatai kiilönö'sen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az üléseken, az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsétnak információi alapján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókĺinyvek elkészítése
c' a beterjesztéste alka|masság vizsgźiatźnak keľetében a jegyzokönyvek előzetęs

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzügyi feladatait ellátó szewezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbitása a jegyző és a nemzetiségi
ĺinkormányzat e|nöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyi lvántartás i, sokszoros ítási és po stázási feladatok e|láúása,

f. a nemzetiségi önkormányzat miĺködésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iratkeze|ési
feladatok ellátása.
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h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének fe|hata|mazása a|apjźn a Nemzeti JogszabáLytźr
Törvényességi Felügyelet Iľásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer hasznáiata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein - beleértve azárt ülést is - a jegyzó
vaw a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi ĺinkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és
jelzi, anrennyiben töľvényséftést észlel.

III. A nemzrtisĘi iinkoľmányzat költségvetéséve|'gazdáůkodĺĺsával kapcsolatos fe|ađatok elláü{sa

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénziigyi feladatokat e||źúő szervezeti egysége |źtja e| az a|ábbiak szerint:
a) a kö|tségvetésről, átmeneti gazdá|kodásról szóló hatźrozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkészitése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok ana|itikus nyilvźntartásźnak

vezetése, az éves gazdáůkodźts és döntések soľán amennyiben szÍikséges a nemzetiségi
önkormány zat ťlgy e|mének felhívása a kö ltsé gvetés mó d o sításra,

c) a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetését megalkotő hatźrozatban foglaltak szeľint a
költségvetés Magyaľ Allamkincstźrhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabá|yok szeľint a szttmviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|vźnyrendeletek kiá||ítźsa, a
gazdasági vezető által kÜelölt személyében az érvényesítési feladatok e||átása,

e) költségvetési fedezetellenőľzéssel egyidejiĺleg a kötelezettségvźú|a|źls nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
je|zése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
készítése a jo gszabáiyban megadott határidő betaľtásával,
havi, negyedéves p,énzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Allamkincstárboztörténő benyújtásával kapcsolatos feladatok e||átźsa,
a ztrszttmadás szöveges ľészének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és töľzsadattári ijgyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bej elentése),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, telepüIési önkormányzattő|, pá|yźnatokbő|) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvźntartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
me gh o zatal źtb an, tźtmo gatás ok e l s zám o lás ában,
támogatások fe|hasznźiásának pénzügyi e|szátmo|ásźlhoz segítségnyújtás (szźm|źtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
p énzigy i, s zámv ite l i szab źůy zatok aktual izál ás a,
elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zźľszámadás honlapra töľténő
feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi önkoľmányzat kö|tségvetése

l. A jegĺző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az źi|amháztaľĺásról szóló
jogszabályok rendelkezéseiľe ťlgyelemmel a költségvetési törvényből adódó részletes infoľmációk,
valamint a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének közľemtĺködése és adatszolgźůtatása a|apjźn
hatĺáľidőben előkészíti anemzetiségi önkormányzat költségvetési hatarozatálnaktervezetét, amelyet
megkiild a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

Đ
s)

h)

Đ
j)
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m)
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A nemzetiségi önkomźłnyzat a koltségvetését önállóan, ktiltségvetési hatfuozatban ái|apítja
meg. A nemzetiségi <inkormányzat költségvetési határozatának az irányadő jogszabálybarr
meghatározott szerkezet, taľtalom szerint kell taItalmaznia az e|őirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatátrozatttt, elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodátsról szóló hatźrozatát az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül - írásban megküldi a pénzĹigyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési előirányzatainak
vá|toztatźsźna iľányuló előteľjesztést a pénzijgyi feladatokat e||źtó szeruezeti egység
kiizreműködésével készíti elő.

Az e|őirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkoľmanyzat képviselő-testülete - költségvetési
határozatźlt módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát, va|amint az e|őirányzat-
módosítás rész|etezését (az előirźtnyzat-nyi|vźtntartáson tĺirténő źfi,ĺezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatźrozata
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megáń|apítźtsáéľt és teljesítéséért, továbbá
kötelezettségvállalásaié rt és tartozátsaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdźůkodás biztonsägźÉrt a testiilet, a szabźiyszerűségééľt az elnök
felel.

V. A nemzetiségi önkoľmányzat kiiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját kö|tségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzügyi
gazdźůkodélsának végrehajtása soľán a pénzigyi feladatokat e||átő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat forĺtsai terhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározoff előirányzatok, illetve
a n em zeti s é gi önko ľmá ny zati határ o zatok al apj án.

A jegyző a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| |źLtja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnĺjkének kö'zremíĺködése és információi alapján - anemzetiségi önkormányzat
ö,nálló fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartásban szükséges módosításźxa|, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében az adószám igénylése, valamint a tö'rzskönyvi
nyi|vátntartźłsban szükséges módosítások źttvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
n e m zeti s é g i ö nkorm án y zat önźil'ó fizetési szźtm|źx a| ren de lkezik.

A nemzetiségi önkormányzat az źůIamhánartási információs rendszerhez a Magyar
Államkincstáron keresztu| a pénzligyi feladatokat ellátó szeľvezeti egység közreműködésével
az a|ź.}biak szerint kapcsolódik:
a, Információszo|gtútatássa| aZ elemi költségvetésľől: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gáńtat az á||amhánartás információs rendszere számára.
b. Időközi k<iltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzfoľgalmával összefüggésben eleget tesz az ái|amháztartási információs rendszere felé
irányuló adatszolgáitatási k<jtelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végľehajtásával
cisszefüggésben a méľlegjelentéseket összeállítja és biĺosítja adatait az á||amhźtztartási
infoľmációs rendszer szźlmár a'

6.

7.

l.

2.
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d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodźsźxa| összefüggésben eleget tesz az á||amhźntartási
infoľmációs rend szere fe l é irányuló adatszo l g źůÍatźsi kötelezettsé gének.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetést érintő határozatźtnak elkészítéséért, valamint az
elfogadást követő adatszolgá|tatasok haŁáridőben történő teljesítésééľt a Hivata| jegyzójén
kereszttil a pénzügyi feladatokat ellátó szeľvezeti egység a felelős.

vI. A nemzetiségi iinkoľmányzatok gazdá|kodálsáva| kapcsolatos beszámolási
ktitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának éves
alakulásáról a zźrszźtmadźts keretében számol be. A nemzetiségi ĺjnkormźnyzat
gazdźikodźtsának éves alakulásárő| sző|ő zárszźtmadási előterjesztést és ahatározattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviseĺő-testület elé terjeszt
rigy, hogy az a képviselő-testtilet elé teľjesĺését követő harminc napon belü|, de |egkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjźńghatá|yba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzligyi
feladatokat e||átő szervezeti egységen keresztiil a jegyzó készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az e|fogadot1
költségvetéssel összehasonlítható módon zárszátmadźtsihatározattal dönt.

vII. Á, nemzetiségi iinkoľmányzat ktitelezettségválla|ásaival kapcsolatos hatáskłiľök

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabáůyzatźnak mellékletét képezó, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnĺike, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatásköľben hozott döntése aĺapján
gazdtůkodásźxa| és pénze||źńźsźxa| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatťlzetési szám|ájźn bonyolítja.

A helyi ĺinkormányzat źita| adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi onkormźtnyzat közötti szerződésben
foglaltak szerint töľténik. A támogatźts elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat miíködési
költségeinek fedezetét binosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
<inkormányzat źůta| - a kö'zponti költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást kĹilső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, a|apítvtnyok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz tltadź.s céljtra haszná|ja fel, a nemzetiségi onkormtnyzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások źt|źthatősźryfuő| sző|ő 2007. évi CLXXXI' törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi
önkormányzat a tźtmogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|szátmolás elfogadásárő| a pénzugyi
feladatokat e|láúő szervezeti egységet írásban köteles tájékoztatni'

A központi költségvetési támogatási igény benyújtásár a, az ći|am źilta| kiírt pźiyáľzatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkoľmźnyzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi ö,nkormányzat e|eget tehessen az
infoľmációs önľendelkezési jogľól és az információszabadságrő| szó|ő2011. évi CXII. töľvényben
foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatáľozott fe|ađat el|ěLtź.sáért _ a II. fejezet
11. pontjában megllatározott ügyintéző adatszo|gá'|tatźsa a|apjźn _ a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egĺségvezetője a felelős.
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A nemzetiségi önkormźnyzati vá|asztások évében a nemzetiségi onkormányzat rende|kezésére
áltó önkormźnyzati forrásból biztosított e|őirányzatok felhaszná|ásära, az e|oirányzatok
terhére kötelezettségek vá||a|ásźra naptáľi éven belül a nemzetiségi onkormányzati
választások időpontjáhozigazitottan, időaľányos ütemezés szerint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gáltatás során kozĺjlt adatok valódiságáéľt, a szárrtviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerľel való tartalmi egyezóségéért a Hivatal jegyzójén keresztül aZ

adatszo|gá|tatási feladatokat ellátó szeľvezeti egységvezetője és a nemzetiségi önkormźnyzat
elnöke együttesen felel.

vilI. Osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzat tekintetében a köte|ezettségvállaló és a pénziigyi e||enjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében źrzonos személy nem lehet.

Az érvényesitó ugyanazon gazdasägi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségsźůla.
lásľa, utalványozásľa jogosult és a teljesítést igazol'ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, éľvényesítési, uta|ványozási és teljesítés
igazo|ásźra irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgáľi
Töľvénykönyv szerinti közeli hozzźltartozőja vagy maga javára látná el. A pénzĺigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásľa, pénzĺigyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|źsára, éľvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról belső
szabźůyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántaľtást vezet.

Ix. Á' belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrol|rendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
Bkr. előíľásait, továbbá az á|lamhźtztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszeľ kialakítźsáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének ésnevéte|ezési jogköľének figyelembe vételével.

A Hivatal kockźnatkezelési és szabźiyta|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabáiyta|ansági eljárások lefolýatrását a kiadott szabáiyozások alapján.

A Hivatal hatalyos Szeľvezeti és MűködésiSzabźúyzatźtban gazdasźryivezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányz at gazdasźęi vezetőj e is.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső ellenőruését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait el|átó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési e|jźrási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
áńta|készítettbelsőellenőrzésikézikönyvszabźiyozza.

A nemzetiségi <inkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
tźtjékoztatésu| megktild a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővźthagyásra vonatkozó
j o gszab źůy i határidot k<jvetően 5 napon b e lü l.

A nemzetiségi önkormányzatokat éľintő külső ellenőrzések nyi|vántartásźú a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatźtsa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áirása napján lép hatá|yba és batározat|an idóre sző|. Ezze|
egyidejíĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozőttjelen megállapodást
megelőzően létľejött együttműködési megáIlapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

t.
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fenntartatási szeľződés a közös felĺilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
me gáll apodás hatályba lépésével _ hatá|y át veszti.

2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a jelen egyĹittműködési
megállapodäst 2016' februáľ f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkoľmányzat áita| _ önként vźi|a|t feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e měgállapodás ľendelkezéseiľe
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmeriilő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabźúyi előírások figyelembevételével jáľnak el, kölcsönosen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmiĺködési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időközi vá'|asztás esetén az a|aku\o ĺ'ilést követo harminc napon
belül felülvizsgźĺ|jék, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben az Aht., Avr.,
Bkľ., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódľóI és
az esé|yegyenlőség e|őmozd'ításáľól szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab á|yo k ľende l ke zé sei az irányad ó ak.

7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eľedeti példányban maąyar nyelven készült, Felek
e|olvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben me3egyefőtjóvähagyólag a|áírták.

Melléklet: Az eszkoz |e|tźr

Budapest,20l6.

Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuáľosi onkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Józsefváľosi Ukrán onkormányzat
képviseli:

Pospisek Katalin
elnĺjk

Dátum: Budapest,2016.Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem

Páris Gyuláné
pénzügyi ugy osńä|yv ezető

Jogi szempontból ellenje gyzem
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dr' Mészáľ Erika
aljegyzo
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Cikkszám lVlegneve

s.1. FeIhasäná|ii |eltáľi részleteeő
Cikkszám: -

Félhasználi; Đ62-og?

is Raktáľkód Fe|használó

Konyvelés éve: 2ł15

13138-2-02129

Készlet

2DBUkrán onkormánýeá-t

Összesen: 13138-2:02129 Pilcktjný'ves 2DB

P rqgląn.i Ralítáľ1Kész|e(
Késżĺkí: obhe
Veľziól .2g75j!.l'1 4,
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Bp. Főv- V||l'ker. Józsefuárosi onkormányzat

Budapest,1082 8.í. Fe|használói !e|táľi részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó

Konyve|és éve: 2015

Gikkszám

13128-9-09098

Megnevezés

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok

anszam Készlet

1DB
tsszesen.' 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XTĘVD 128mb TV out żHIPE lDB

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

Összesen.. 13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
13128.9-09í93 Számítógép Comód officelV/1 397/08/C

120
|vl,|397l08ĺC

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lsszesen.' 13128-9-09193 Számítógép Comód officelV/1 397/08/C lDB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen.. 13138-2-02002 íĺóasztal 8DB
13.ĺ38.2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lsszesen.' 13138-2-02003 Gépíroasztal lDB

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

Összesen.. 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
13138-2-02005 Asäaltárgya|ó

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

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

Összesen: 13138-2-02007 Átlvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csĺ|ĺár vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB
Összesen: 13138-2-02010 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Állofogas
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB

Összesen: 13138-2-02013 Ällofogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 7DB
Összesen.. 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

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

lsszesen.' 131 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 4DB
Ősszesen.. 1 31 38-2-02031 Rep rod u kc. ké pe k, rezka rcok 4DB

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

Osszesen.' 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: o|ahe
Verzĺó: 2016.1 .1 '0

2016.01 .25 14:50:20
1 .oldal 4.
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Bp. Fov. V||l.ker. Józsefuárosi Önkormányzat C, .
Budapest' ,ĺo82 ö.1. Fe|használói |e|táľi rész|etező

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 12o - 120

Gikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|használó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

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

120 Nemzetiségi on kormányzatok 2DB
Osszesen: 13138-2-02035 Szekreny alacsonyzárható 1 polcos 2DB

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

Összesen; 13138-2-02040 Szekrény vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Összesen.. 13138-2-02042 Szekrény kicsi állo 7DB

13138-2-02050 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

tsszesen.' 13138-2-02069 Szekrény alsĹfelső 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámítógépasáaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB
Összesen.' 13138-2-02071 Számítogépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok .I DB

Osszesen.' 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós 1DB
13138-2-02078 Hűtőszekrény

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen.' 13138-2-02078 Htitőszekrény 1DB

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

lsszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB

13138-2-O2',t32 Szekrény 2 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB
13138-2-02159 Aszta|i|ámpa

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

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

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

Osszesen; 13138-2-02258 Lámpa köÍénycsőves 1DB

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: o|ahe
Verzió: 2016'1 .1 .o

2016.01.25 14:50:20
2 .oldal +
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::.ľ:"ľ[['. 
Józsefuárosi Önkormányzat 

8. 1 . FeI hasznátói !eltári részletező Kcinyve|és éve: 2015

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet

Cĺkkszám: -
Fe|használó: 12o - 12o

Raktarkód Felhasználó
13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

120 Nemzetĺségĺ onkormányzatok 1DB
Összesen.. 13138-2-02363 HÍitőszekreny Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpoĺc.ĺ 00X.ĺ 85X40 cm
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Összesen.. ,ĺ3138-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

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

13138-2057s Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen.' 13138-20575 Szekreny 2 ajtós 2DB
13138-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
tsszesen.' 13138-3-03165 Mikrohullámú sütő 1DB

13138-3-03't68 Mikrohu||ámú sütő
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok íDB

Összesen.. 13138-3-03168 Mikrohullámú sĺjtő 1DB
1 31 38-5-05003 Függöny ny|on

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

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

Összesen.. 13138-5-05009 Zászló 3DB
13í38-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen; 13138-+05064 Zászló 1DB

13138-7-07029 Függönytartó rúd
120 Nemzetiség i tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 13138-7-07029 FĹlggónytaftó rud lDB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen: 13138-7-07037 Pénzkazetta 1DB

1 31 38-7-07059 Fa|i táb|a
120 Nemzetiségi Ön kormányzatok 2DB

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Összesen.. 13138-7-07098 Poroltó kész. 2DB

1 31 38-8-08035 Spirálozógép
Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Spirálozőgép

120

Osszesen.' 1 31 38-8-08035 lDB

Program: Raktár/Kész|e|
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016..|.í.0

2016.01.25 14:50:20
3 .oldal

ly
4r3





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

Budapest,1082 8.1. Fe|használói le|tári részletező
Cĺkkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná!ó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 38-8-08072

Megnevezés

Számológép SHARP 2607SHARP 2607
120 Nemzetiségi Önkormányzatok

Készlet

1DB
Osszesen.' 13138-8-08072 Számologép SHARP 26079HARP 2607 lDB

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

Összesen.. 13138-8-08277 DVD ĺro Lg 41638 oEM 1DB
1 31 38-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 13138-8-08282 Papíruágogép lDB

13138-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-8-08295 lratmegsemmisĺtő lDB
1 31 38-8-08299 Telefax

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

Program: Raktár/KészIe|
Készítő: oIahe
Verzió: 2016.1.1.0
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Bp. Fóv' VIII.ker. Jőzsefuárosi onkormányzat
Budapest 1082

000190.111932 Te|efondíj szám|á|ő(insta||á|ássa|)

000680-131 1922 Tárgya|őasztal fekete 2 db

001180.1311912 Nyomtatő HP U 1100

002008-1311922 Kamera rendszer kiéoítese

002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

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

Minden nem t<irĺi|t eszkoz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott felhasználőná| |évó eszkozok

1119

13139

13129

13139

13129

Tárgyi eszkłiziik l
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

L20

120

120

120

120

Nemzetiségi

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

a taftozékokka|

kormányzatok

_\
4r. la

Program ; CT.EcoSTAT Tárgyi eszkiiz 2oL6.L.1.7
Készító: otáh Éva

2004.11.10

2000.12.1s rv/60s/00

2004.04.2L

?0L0.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő érték Értékcstikkenés Nettő érték

Kĺinyve|és éve: 2015

96 250

22 699

L44 220

39L 375

429 125

r, o83 669

96 250

22 699

I44 2f0
391 37s

429 r25

/\N

(ĺ [l (\ć
V\-^" e-,-------

I 083 669

2016.01.25 14:50:59
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amely létrejött
onkormányzat (a

székhely:
adőszám:
torzsszám..
statisztikai szám:
bankszámlaszźtm:
képviseli:

E gyüttmííkiidési megállapodás

egyrészről a Budapest Főváľos
továbbiakban: helyi önkormányzat)

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
r57357rs-2-42
735715
15735715-8411-321-01
I 04033 87-00028s70-00000000
dr. Kocsis Máté polgármester

VIII. keľiilet Józsefvárosi

másrészről a Jĺizsefváľosi Roma onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszám:
torzsszźlm:
statisztikai szám:
bankszámlaszám:
képviseli:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.

1 5508308- 1 -42
508308
I 5508308-841 t-371-01
I 04033 87-00028603 -0000000 1

Benga-oláh Tiboľ eln<jk

kozött (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőlő 20|t. évi
CLXxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás
a|apján, flrgyelemmel az ál|amháztartásrő| szóló 20l|. évi CXCV. töľvény (a

továbbiakban: Aht.;, az á||amháztartásrőI szőIő tcirvény végrehajtásáról szóló 36812011.

(XII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Ávľ.), a nemzetiségi célú e|óirźnyzatokból
nyujtott tiímogatások feltételrendszeréről és elsziímolásanak rendjéľől sző|ő 42812012. (XII.

29.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Tźm. Korm. rendelet), a kĺiltségvetési szervek belső

kontrollrendszeľéről és belső e|Ienőrzéséľől szóló 370/20|1. (XII. 31.) Koľm. rendelet (a

továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| szőIő 20||. évi
cLXXxx. ttirvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az ahiíroÍt
napon és helyen, az alźtbbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)

keľetében a nemzetiségi önkoľmźnyzat tészére biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzati
mfüĺiđés személyi és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műk<jdéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásaÍól, ęzze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó

kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok tész|etes szabályait

/"
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2.

határozzźlkme5

A tárgyi évľe vonatkozőarl a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének ťrgyelembe
vétele mellett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormanyzattal történő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében múködési
hozztĄáru|ásként pénzĺigyi támogatást biztosíthat, amelyľől támogatottat elszámolási, míg
támogatót ellenőrzési kĺitelezettség terheli. A helyi ĺlnkoľmanyzat á|ta| a nemzetiségi
önkoľmányzat részére mfüödési hozzájźtrulásként nyujtható támogatási összegről
támogatási szerzódést kell ktitni. A támogatas felhasználása során a nemzetiségi
önkormányzat a költséghatékonyság és kĺlltségtakarékosság elve szeľint köteles eljámi.

A helyi önkoľmanyzat źita| nyújtott működési hozzajaru|ás tekintetében Felek rogzitik,
hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat nemzętiségi közügyeinek ellátása cé|jábőI támogatást

adhat kiilső szervezeteknek, intézményeknek azzal, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi roma nemzetiségi polgároknak részesülnifü kell a
támogatott külső szerv źlLta| végzeÍt tevékenység eredményeiből,

b. elszámolási és beszámolási kĺjtelezettség mind a tźtmogatott kiilső szervezeteket,

intézményeket, mind a nemzetiségi önkormźnyzatot teľheli. A nemzetiségi

önkoľmányzat elnöke köteles a külső szerv részéről benyujtott _ a továbbadott

támogatás fe|haszná|ásrĺról szóló _ elszámolási dokumentáciőt, valamint a támogatási

cél megvalósulásáľól sző|ő saját nyi|atkozatát a benffitást kĺivető leghamarabb, de

legkésőbb 30 napon belül a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiĺrosi Polgáľmesteri

Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénz.jgyi fe|adatait ellátó szewezeti egysége

(továbbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység) részére átadni.

A helyi cinkormlányzat á|ta| nyujtott mfüĺjdési hozzájźrulás tekintetében Felek rcgzitik,
hogy a nemzetiségi önkormanyzat elnöke köteles tźrgyévet ktjvető januar 3|. napjáig
íľásban beszámolni a múktidési támogatás fe|haszná|ásáľól. A Hivatal a pénzugyi

feladatokat ellátó szervezeti egységen keľesztül köteles a miiködési támogatás

feIhasználását ellenőrizli, aĺne|yhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valamint
jogosult az e|számolás kiegészítését kéľni.

A helyi ĺinkoľmányzat a nemzetiségi ĺĺnkormányzat kötelező és tinként vállalt
közfe|ađatainak el|átását szolgáló rendezvények megtaľtását _ kĺiltségvetési helyzetének

figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elkül<lnített forrásból
pá|yáztatás ritján vagy egyedi kérelem alapján, támogatási szerzódés kötése mellett

támo gathatj a, amelyrő l a támo gat ottat e|számolás i kötel ezettsé g terhe li.

A nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési'
gazdálkodási, ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszo|gźitatási és beszámolási feladatai

ellátásaról _ az elnök közremfüĺjdésével _ a vonatkozó jogszabályokban, valamint a helyi

szabźiyozásokban, és utasításokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

3.

4.

5.
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A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodás ľendjét szabtĺLyozó belső szabáLyzataibarl _ a
számviteli jogszabá|yok és az Avt., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabáIyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyzó és a nemzetiségi <inkormányzat elnöke hagy
jóvá.

A támogatások felhasznźiźsźxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi iinkormányzat műkiidésének személyi és tárgyi feltételei'
műkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi ĺĺnkormányzat biztosítja a ĺemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszkĺizökkel felszerelt
helyiségek ingyenes hasznáIatźi. A nemzetiségi onkoľmányzatnak az irodal munka
során felmeľült miĺködési költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźlnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznáIattal, a helyiség infľastruktűrź$áva| kapcsolatban felmerülő
rezsikĺiltségeit, valamint karbantartási és fenntartási ktiltségeit a helyi ĺinkoľmányzat _

a Hivatal kcĺltségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|ábbiak

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a kcizös

kö lt s é g, tov źlbb á a szemétszél|ítási é s kémény s epľő díj ;

b. a nemzetiségi önkormányzat mrĺködéséhez sziikséges eszkĺiz<ik karbantartási díja,
az internet hozzźÉérési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati Ĺigyekkel foglalkozó iigyintézó źita| igénybevett telefon
szo|gáItatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi onkormáĺyzat testületi tagjainak és

tisztségviselőinek telefonhas zná|atábő| eredő költségeit.

A nemzetiségi önkoľmányzat mfüödéséhez sztikséges ingyenes helyiséghaszná|atot a helyi
önkoľmanyzataBudapest VIII. kerület, Vajdahunyadu.14. szźm(hrsz:3559010lN|) alatt

ta|źt|hatő, összesen 125,5 m2 alapteriiletĺĺ, ebből 10,80 m2 alapteľületri o|tozo' a 16,70 m2

alapteľĹiletrĺ mellékhelyiség és a 98 m2 aIapteruletĺi irodai helyiség źúadásáxa| biztosítja. A
vagyonkataszteri adatbázis szennt azingat|an becsült éľtéke 17 .394.000,-Ft.

A helyi ĺinkoľmlínyzat ingyenes használatba adja továbbá a nemzetiségi önkormźnyzat
mfü<jdéséhez sztikséges Budapest VIII. keľĹilet, Vajdahunyad u. |4. szźlm (hĺsz:

35590l0lN2) alatt ta|źihatő összesen 292,6 m2 a|apteruletű _ ebből 8,2 m2 oltoző,25,2 Ín2

mellékhelyiség, l5,4 m2 raktár és 243,8 m2 bemutató és előadó tér _ helyiséget. A
vagyonkataszteľi adatbźlzis szeint az ingatlan becsült értéke: 40'448.000'-Ft.

A nemzetiségi ĺinkoľm ányzat ingyenes hasznźůatźha adotthelyiségen 20|4. évben végzett

felújítás során beépítésre keľĹilt gźzberendezési taryyak (gazkonvektorok) a helyi

3.
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önkoľmányzatkizárő|agostulajdonátképezik.

A helyi ĺlnkormányzat a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal díszteľmét a nemzetiségi
önkormányzat nagyobb szabású renđezvényeihez amennyiben ez a Józsefuaĺosi
Polgáľmesteri Hivatal, illetve a helyi önkoľmanyzat egyéb feladatait nem akadályozza _
ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre bocsátja azza|, hogy az eľľe irányuló kérelmet
legalább egy héttel akéĺt időpont ęlőtt ęl kell juttatni a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal
jegyzłSjéhez.

Az irodahelyiség vonatkozźlsában a nemzetiségi önkoľmźnyzat részére źttadott tárgyi és
technikai eszkĺiztik leltár szerinti nyilvántaftása jelen megállapodás elválaszthatatlan
mellékletét képezi. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a leltaľ szerint nyilvrántartott eszközöket
és helyiségeketkizźnőlag alapfeladatának ellátásźthoz szfüséges ménékben veheti igénybe'
azokat arendes és ésszerű gazdá|kodásszabá|yai szerint, ajő gazđa gondosságával kĺjteles
keze|ni, ahasznźt|at jogát a helyi önkormźnyzat éľdekeit figyelembe véve gyakoľolhatja.
Az ingóságok használati jogát másra nem ruhĺĺzhatja źi. A helyi onkormźnyzat a
hasznź]atba adott báľmely ingóságot - a leltar szeńnti nyilvantaľtáson töľténő átvezetés
mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatj a azzal, hogy e
joga gyakorlása során nem veszélyeztetheti a nemzetiségi önkormźnyzat feladatellátását.

A nemzętiségi <ĺnkormźnyzat az ingyenes helyiséghasznáiat jogźlt mésra nem rvházÁatja át.

Az ingyeĺes használatba adott irodahelyiségen, a nemzetiségi önkormanyzat á|ta|hasznźit
egyéb helyiségen felújítást, źtalakitást, báľmilyen vźitońatźst eszkcjzölni csak tulajdonosi
dcjntéssel lehet.

Felek rogzítik, hogy az ingyenesen hasznáIatba adott irodahelyiséget magancélú

haszná|atta igénybe venni a nemzetiségi önkormźnyzat nem jogosult. Amennyiben a

nemzetiségi ĺinkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi
ĺĺnkoľmlányzat írásbeli fe|sző|ításáĺa a magáncé|íhaszná|atot haladéktalanul megszĹintetni,

valamint e magáncé|ű haszná|atból eredő költségeket a helyi ĺinkormźnyzat részére

megtéľíteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen

hasznáIatba adott irodahelyiséget ľendeltetésszerű hasznźialtől eltérőn veszi igénybe, úgy a

helyi tinkotmźnyzat által ĺjnként váI|a|t feladatként a nemzetiségi önkormźnyzatokrészére
nyújtottnemzetiségiönkormĺĺnyzatitźmogatásirendszerbő|Y'tzźrhatő.
A nemzetiségi ĺlnkormányzatnak az átađott vagyonnal kapcsolatban a tĺibbi nemzetiségi

önkormányzatta| egyetemleges elszámolási, visszaszo|gá|tatási és káľtérítési kcitelezeÍtsége

áll fenn.

A helyi önkoľmányzat vźúl'a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezetí egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szetvezeti egység)
vezetóje felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormźnyzat
feladatellátása során je|entkező szükséges méľtékig - a Hivata| áIta|a biztosított
e|hasznźiődott, leselejtezett eszközök cseľéjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátźshoz sztikséges irodaszerek ľendelkezésre bocsátását biztosítja.

5.
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A nemzetiségi ĺinkormányzat rendelkezéséľe bocsátott eszközĺik számviteli
nyilvántartásáétt a Hivatal péĺlnigyi feladatokat e||átő szervezeti egység vezetoje, mig
leltár szerinti hiánytalan á||apotáélt. a nemzetiségi önkoľměnyzat elnĺike felel.

A helyi önkormányzat anemzetiségi ĺinkormányzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
programjainak megvalósítźĺsźthoz a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési
szervének, gazdasági társaságainak közľeműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez
az érintett szeľveknek többletköltséggel nem jáľ.

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

9. A helyi tinkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapjáĺ biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer

hasznáIatźnakbinosítźlsát,továbbászĹikségeseténtolmácsa|ka|mazáséú.

10. A helyi tinkotmányzat a jelen megállapodásban meghatźrozott költségeket a Hivatal
kclltségvetésén belĺil tervezi meg: a nemzetiségi ĺinkoľmĺányzatok műktjdtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfütidtetése költségvetési címen, továbbá az
onkoľmanyzat költségvetésében a Polgĺĺľmesteľi Hivatal és nemzetiségi önkormanyzatok
épiileteinek takaľítlísa címen.

1l.Felek rögzítik, hogy a helyi önkormźlnyzat biztosítja a ĺemzetiségi ĺinkoľmányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat míĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban á1ló szemé|y, illetve a Hivatal jegyz(5jén keľesztül a szervezési és

iigyviteli, törvényességi, pétuugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei látják eI.

|2. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai ktilönösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az uLéseken, az

iilések j e gy zőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének, vagy tagiának információi a|apján íľásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókĺinyvek elkészítése
c. a beterjesztésľe alkalmasság vizsgźůatának keretében a jegyzőkĺinyvek előzętes

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzngyi feladatait ellátó szervezeti
egységei tészéte,

d. a kormányhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkormány zat e|nöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői dĺjntéshozata|hoz kapcsolódó (p1. jegyzőkonyvek)

nyilvántaľtás i' sokszoro sítási é s po stázási fel adatok eI|źńása,

f. a nemzetiségi önkorményzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok ellátása.
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g. gazdasźLgi feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítésę,
elszámolásokban ľészvétel),

h. a nemzetiségi ĺjnkormányzat
J ogszabźůytźr Töľvényességi
rendszer haszná|ata.

kĺjrbe való bejelentés,
települési önkormányzattő|,

hozott d<intések, valamint a
mely segíti a nemzetiségi

meghozata|étban, támogatások

elnökének felhata|mazása a|apján a Nemzeti
FelĹigyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus

13. Felek rcgzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat u|ésein - beleértve a zárt ülést is - a
jegyző vagy a jegyzóve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
onkormányzat megbizásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormtnyzat
testtileti ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észle|.

III. A nemzetiségi iinkormányzat kiiltségvetésével, gazdáikodálsával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkoľmányzat kĺiltségvetésével és gazdáIkođéséxal' kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szeruezeti egysége lźltja e| az a|ź.ł:biak
szeľint:
a) a kĺiltségvetésľől, átmeneti gazdtikodásról szóló határozat, a költségvetés tervezés,

annak évközí módosításának előkészítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkorményzat kĺiltségvetési e|őírányzatok analitikus

nyilvántaľtásának vezetése, az éves gazdźikodás és dĺintések során amennyiben
szükséges a nemzetiségi tinkormányzat figyelmének felhívása a költségvetés
módosításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat ko|tségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szeľint a ktiltségvetés Magyar Allamkincstárhoz tĺjľténő benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellźńź.sa,

d) a számviteli szabályok szeľint a szźtmvite|i-péĺzigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzések e||átása, az utalványľendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelĺilt személyében az érvényesítési feladatok
e1látása,

e) kĺiltségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejrĺleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, akotelezettségvállalás és a tényleges kiťrzetési igény közĺitt
eltérés esetén annak j elzése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzfoľgalmi jelentések, méľlegjelentések, költségvetési
b e sz ámo l ók ké s zíté s e a j o gszab źl lyb an m e g ado tt határi dó b etartás áv a|,

havi, negyedéves pénzfoľgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési
beszámolók, jelentések Magyaľ Allamkincstźrhoz történő benyújtásával
kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása'
banki és törzsadattáľi ĺigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szer zo đé s mó do s ítás a, v á|tozás ok b ej el enté s e),

k) ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA
l) támogatásonként (központi költségvetésből,

pźúyázatokbőI) a bevételek és azok terhére
felhasználások analitikus nyilvántaľtása,
önkoľmányzatokat a kĺiltségvetési dĺjntések
elszámolásélban.

Đ
s)

h)

i)

i)
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m) támogatások felhasznźiésának pénzngyi elszámolásához segítségnyújtás (szém|ttk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) p énzü g y i' számv ite l i s zab ál y zatok aktua|izá|'ás a,
o) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zárszźtmadás honlapra

tĺjrténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetis égi iinkorm ányzat kiiltségvetése

1. A jegyző a pénzigyi feladatokat eLl'átő szervezetí egység tltjáĺ az źilan.ilĺráztartásrő|
szóló jogszabétlyok rendelkezéseire ťrgyelemmel a kĺiltségvetési törvényből adódó
részletes információk, valamintanemzetiségi önkormźtnyzat elnĺikének közreműkĺjdése és

adatszo|gáltatása alapjan hatráridőben előkészíti a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
hatźrozatźnaktervezetét. amelyet megküld a nemzętiségi önkoľmĺĺnyzat elnökének.

2. A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését ĺinállóan, ktiltségvetési hatáľozatban
á|Iapitja meg. A nemzetiségi önkormanyzat költségvetési határozatźtnak az irányadó
jogszabályban meghatározott szerkezet, taľtalom szerint kell tafta|maznia az
előirányzatokat.

3. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetésihatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodásrőI szóló határozatát az elnĺik - annak elfogadását kĺivető három
munkanapon belül _ írásban megküldi a pénzugyi feladatokat ellátó szetvezęti
egységnek.

4. A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat kĺiltségvetési
e|óírányzatainak vá|toztatásźlra irányuló előteľjesztést a pénzĺj;gyi feladatokat e||átó
szerv ezeti e gysé g kĺizreműködésével ké szíti elő.

5. Az e|oirźnyzatok módosításárő| a nemzetiségi önkoľmźnyzat képviselő-testtilete
költségvetési határozatát mődosító - hatźtrozattal dönt. E hatźtrozat egy példányát,
valamint az e|őirźlnyzat-módosítás rész|etezését (az e|łőirányzat-nyi|vántaľtáson tcĺrténő

átvezetés céljából) a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnĺike a döntést követő 3 napon beltil
juttatja el apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

6. A helyi önkormanyzat, va|aĺĺlint a Hivata| a nemzetiségi önkoľmanyzat kĺiltségvetési
hatátozata tĺiľvényességéért, bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak megá||apításáéľt és

teljesítésééľt, továbbá kötelezettségvállalásaiéľt és tartozźsaiéľt nem felelős.

7. A nemzetiségi <inkormźnyzatí gazdá|kodás biĺonságáért a testület, a szabályszenĺségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetiségi iinkoľm ányzat köItségvetésének végrehajtása

.T
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t. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat onáIlőan dönt saját kĺiltségvetési
e|óirányzatainak fe|haszná|ásáľól. A nemzetiségi önkorményzat koltségvetési, pénzügyi
gazdá|koďásának végľehajtása során apénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen

keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére

készpénz, valamint átutalás fotmájábaĺ teljesíti a k<iltségvetésében meghatátozott
e|ok źny zato k, i 1 1 etve a nemzeti s é g i ö nko rm ány zati hatźt ozatok al apj án.

A jegyző a pénzugyi feladatokat e|Iźto szervezeti egységen keľesztül Lźúja e| - a
nemzetiségi önkormányzat e|nokének közremiĺktjdése és informáciői alapjáĺ - a
nemzetiségi ĺinkormányzat onáLLő ťlzetési szźtm|a nyitásával, tĺirzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzsk<inyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az adőszám
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
aďőszźtm igénylése, valamint a töľzskönyvi nyilvántaľtásban sziikséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtĺiľtént. A nemzetiségi önkormányzat cinálló
fi zetési szźtml'éx a| rendelkezi k.

A nemzetiségi önkormźtnyzat az áI|amhź.ztartźsi információs rendszeľhez a Magyat
Áilamkincstáron keľesztül a péĺlzngyi feladatokat ellátó szetvezeti egység
közreműkö dé sével az a|źhbiak szerint kapcsolódik :

a. InformációszoIgáLtatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását kĺivetően adatot szolgźůtat az á|Iamhźztaľtás információs rendszere
számára.

b. Időközi kĺiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végľehajtása során lebonyolított
pénzforga|mźxa| összefüggésben eleget tesz aZ źiLamhźztartási információs
rendszere fel é irányul ó adatszo l gá|tatási kĺitelezettsé gének.

c. Időkĺizi mérlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával ĺisszefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá||amháztartásiinformációsrendszeľszámáta.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kĺitelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazđá|kodásáva| összefüggésben eleget tęsz az á||amháztartási
informáci ó s rendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettsé gének.

A nemzetiségi onkoľmźtnyzat költségvetést érintő határozatának elkészítéséért, valamint

az e|fogadást kĺivető adatszo|gá|tatások határidőben töľténő teljesítéséért a Hivata|
jegyzojén keresztül apénzĺj.gyi feladatokat e||átő szeruezeti egység a felelős.

vI. A nemzetiségi önkoľm ányzatok gazdálkod ásával kap csolatos b eszámolási
kiitelezettség

1. A nemzętiségi <inkormányzat elnöke a nemzetiségi ĺinkoľmányzat gazdá|kodásának

éves alakulásáról a zźrszámadás keľetében számol be. A nemzetiségi önkormźnyzat
gazdá|kodásának éves alakulásáról szolő zárszźtmadási előterjesztést és a határozat

tervezetét a jegyzokésziti elő, melyet anemzetiségi ĺinkormányzat eln<lke a képviselő-
testtilet elé terjeszt úgy, hogy az a képviselő-testtĺlet elé teľjesztését követő harminc

napon belĺil, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötđđik hónap utolsó napjaig
hatá|ybalépjen.

2.

3.

4.
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2. A VI.1. pontban foglalt előteľjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat apénzĺjgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keľesztül a jegyzó készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel ĺlsszehasonlítható módon zárszźtmadásihatározattal dönt.

vII. A nemzetiségi iinkoľmányzat kötelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatásktĺrtik

A nemzetiségi ĺinkormányzat kĺitelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásktiröket a ĺemzetiségi ĺlnkormányzat Szervezeti és Műkĺ'dési SzabáIyzatźtnak
mellékletét képezó' a nemzetiségi önkormányzat elnĺĺke, valamint a jegyzo á|ta|
kiadott ktizös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormźnyzat - korábbi, saját hatáskĺirben hozott döntése a|apján -

gazdálkod ásáv a| és pénzell átásáv aI kapcsolatos minden péĺufor ga|mát a nemzetiségi
onkormźnyzat forrásai terhére a nemzetiségi ĺjnkormźnyzat fizetési szám|áján
bonyolítja.

A helyi cinkoľmányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a kozponti költségvetési
támogatás kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormźnyzat kĺlzötti
szerződésben foglaltak szeńnt tĺjľténik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi
cinkormiĺnyzat műkĺidési kĺiltségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi
önkoľmányzat a helyi önkormányzat źital - a központi költségvetési támogatáson felül -

folyósított támogatást külső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, a|apítványok,
természetes személyek részére' stb.) nyujtott pénzeszkoz źltadás céIjárahasznáIja fel, a
nemzetiségi ĺĺnkoľmźnyzat ktlteles a közpénzekbőI nyujtott támogatások
át|áthatősźlgárő| szőIó 2007. évi CLXXXI' törvény, valamint a hatályos ĺinkormányzati
költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a tétmogatott cél
megvalósulásáról sző|ő elszámolás elfogadásáról a pénzugyi feladatokat ellátó
szetv ezeti e gy s é get írásb an kci tel e s táj éko ztatni .

A ktizponti ktĺltségvetési támogatási igény benyújtására, az źilam źůta| kiíľt
pźiyázatokon történő ľészvételre a nemzetiségi ĺinkormźnyzat jogosult, annak
elmulasztásáért a helyi önkormźnyzat és a Hivatal felelősséget nem vá11a1.

A helyi ĺinkoľmányzat kĺjteles a nemzetiségi <inkormányzat részéte elektľonikus
felületet (honlap) biztosítani annak érđekében, hogy a nemzetiségi cinkormányzat
eleget tehessen az ínformációs ĺinľendelkezési jogról és az infoľmáciőszabadságról szóló
20||. évi CXII. tĺ!ľvényben foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban

meghatĺíľozott felađat e||átélsáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatźlrozott ugyintézĺĺ
adatszo|gáItatása a|apjźn _ a Hivatal szervezési feladatait ellatő szervezeti egység vezetoje
a felelős.

1.

2.
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l.

2.

a1

6. A nemzetiségi cjnkoľmźnyzatí választások évében a nemzetiségi önkormźnyzat
rendelkezésére álló ĺinkormányzati forrásból biztosított előiľányzatok fe|haszná|ására,

az elófuányzatok terhére kötelezettségek vállaIástra naptári éven beltil a nemzetiségi
önkormányzati választások időpontjához igazitottan, időarányos ütemezés szerint
kerülhet sor.

7. A Hivatal a nemzetiségi ĺinkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkiilcjnítetten vezetí, az adatszolgáltatás során kĺjzölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai ľendszerrel való taľtalmi egyezóségéért a
Hivatal jegyzójén keľesztül az adatszolgáltatási felađatokat ellátó szervezeti egység

vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke együttesen felel.

vilI. osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi ĺinkoľmányzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzngyi ellenjegyző

vgyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyaÍLazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a

ktjtelezettségvállalásľa, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kĺjtelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, ltalványozási és teljesítés

igazolásźra irányuló feladatot nem végezheti az a szeméIy, akí ezt a tevékenységét a

Polgáľi Tĺirvénykcinyv szeľinti közeli hozzźúartozőja vagy maga javźna |źLtná e|. A
pénziigyi feladatokat ellátó szeruezeti egység vezetője a kĺjtelezettségváIla|ásra,
pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazo|ására, érvényesítésre, uta|vényozásra jogosult

személyekrő| és a|áírás-mintájukról belső szabályzataikban foglaltak szerint naprakész

nvi lvĺĺntaľt ást v ezet.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi önkoľmányzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figyelembe kell
venni a Bkĺ. előírásait, továbbá az á||anhá^artásért felelős miniszter á|ta| kozzétett
módszeľtani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyzó a

felelős, a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének észrevételezési jogkĺirének figyelembe
vételével.

2. A Hivatal kockazatkezelési és szabá|ytalansági felelőse biztosítja a nemzetiségi

önkoľmányzat kockazatkeze|ését, szabá|ytzlansági eljĺĺľások lefolytatását a kiadott

szab áIy ozás ok alapj rĺn.

3. A Hivatal hatályos Szervezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatźlban gazdastryi vezetőként kijelölt
személy a nemzetiségi cinkoľmanyzat gazdasági vezet<ĺ.je is.

hĺ
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4.

5.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szetvezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási ľendęt a Bkľ. és a belső
ellenőrzé si v ezető áIta| készitett b el ső el l enőrzés i kézikönw szab álv ozza.

A nemzetiségi önkoľmélnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,

amelyet tźtjékoztatásul megkiĺId a nemzetiségi tlnkoľmányzat elnökének a jóvahagyásra
vonatkozó jogszabályi határidőt kĺjvetően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkormźnyzatokat érintő kiilső ellenőrzések nyilvántartźsát a belső
ellenőrzési feladatokat e|Iétő szervezeti egység végzi az e|nok tájékoztatálsa alapján.

X. Zárő ľendelkezósek

l. Jelen megállapodás annak aláírása napján lép hatáIyba és határozat|an időre szól.
Ezze| egyidejrileg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzat kozottjelen
megállapodást megelőzően létrejött együttműködési megállapodás, valamint
helyiséghasznźůati és fenntartási szeruódés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályátveszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben
együttmiĺkĺidési megállapo dź.st 20|6.
abban foglaltakat nem teljesíti abban
cinként vállalt feladatként _ biztosított

a nemzetiségi önkormányzat a jelen
február 29. napjáig nem ítja a|á, vagy az
az esetben a helyi önkoľmányzat áIta| _

támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkoľmányzat aZ éves költségvetése tervezése soľán e megállapodás
rendęlkezéseire figyelemmel kĺiteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi
ĺj nkormán y zat mll'kod ési feltétel eit.

4. Felek megállapođnak abban, hogy a gyakorlatban felmerĹilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi előírások figyelembevételével
járnak el, kĺilcsönösen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyĹittműktidési megállapodást évente
legkésőbb jarluźtt 31-ig, általános vagy időkcizi vźůasztéls esetén az a|aku|ő ülést követő
harminc napon beliil felülvizsgáIják, és szükség esetén azt mődosítják.

Felek ńgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabét|yozott kéľdésekben az Aht.,
Ávr., Bkľ., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rende|kezései, valamint az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításárő| szóló 2003. évi CXXV. törvény,
illetve az egyéb vonatkozó jogszabźiyok rendelkezései az irźnyadőak.

5.

6.
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7. Jelen megállapodást, amely 12 oldalon 6 eredeti példányban magyaľ nyelven készült,
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyó|ag aláiĺák.

Melléklet : Az eszkoz le|tár

Budapest,20l6

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefurírosi Roma Önkoľmanyzat
Józsefuarosi Önkoľmĺĺnyzat képviseli:

képviseli: Benga-olah Tibor
dr. Kocsis Máté elnök

polgáľmesteľ

Fedezet:

Dátum: Budapest,2016

Pénztigyileg ellenj egyzem

Paris Gyulané
péĺlzugy i ü gyo sztályv ezető

Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr.Mészár Erika
a|jegyző
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Üp' ř ŕ,lv. Víĺl' kgľ' jůxstĺváľłgi íJnkĺľmäĺlyzai
Budąpest. 1082 8.1. Felhaęuná|ói |e|táľi rĺász|etező

Cikkszám: .

Fethasznä|ô: 600 - 600

Raktáľkód Fe|haszná|ó

Kcinyvełés tive 2015

đikkszám

13128-9-09283
nevezes

Számĺtógép DTK P5|Vi1 52o/o9c
600

Gyáriszám

lvt1 zuagc
KészIet

Roma,tnkormányzat lDB
lssZesen; 13128-9-09283 Szá mÍ ti 8ép ĐTR P 5ĺ V/1 520/0 9c lDB

,Í3.128-9.09ż87
Szám itógép DTK P5|Vi1 524l09c

600 Roma tnkormányzal
tvt1524!A9C

1DB
Osszesen 1312:8-9.09287 Száimĺtrgép DTR P5ĺV/1 524ia9a lDB

13138-2-02001 Dohányzi asztat
600 Roma Önkoľmányzat 1DB

Összesen; 13138'?-02001 Dahán.yzó aszta! lDB
í3138-2.02003 Gépĺróasztal

Roma Önkoľmányzat lDB
lsszesert 131s8-2-0200s GépÍróąsztal lDB

13138-2-02004 Asztal vegyes
600 Roma Ön|iorméinyzat 26 DB

Összesen. 1 31 38^2-020a4 Asztal vegyes 26 DB
1 3í 38-2.02005 Asztäĺtärgya|ó

600 Roma Önkormányea| 2DB
Öśszesen,. 1 31 38-2,A2005 AisztaLlárgyató 2DB

1i31'58.2;AZAAT Á|lvány, po|c

600 Romalt.nkormányzaI 1ĐB
Összesen'' 13138-2.02007 Átłvany', polc 1DB

í3138:2'020:ł13 Ál|0ĺogas
600 Roma Önkormányaat 1DB

Összesen; I 31 38-2:0201 3 Állĺ,tągas 1DB
13138-2,Af02f Karňis

600 Roma Önkoľmányza| 10 DB
Összesen; 1.,31,39"2=A2022 Kąmis 10 DB

13138-2,O20t24 Lámpa Vegyes
600 Rama tnkormányzat. 1DB

Ö.sszesen; ,ĺ31:38-2.02024 Lámpa Vegyes 1DB
13138-2-02iJ5A Széĺĺ vegyes

600 Roma Önkormányzat 120 DB
lsszesen; 13138-2.02050 Szék Vegye.s 120 DB

13138-2-02066

600 Roma Önkoĺmányzal 7DB
Osszeseir ,t3,138-2-A2066 Ttikor 7DB

13138^2-02fr71 SzámĺtógépasztaI
600 Roma' Önkormányzat 2DB

Összesen.' 13138-2.020v1 számĺtągđpasztal 2DB
13138-2-02122 TV á|lvány fa|i

Romä Önkormányzat 1DB
TV:áĺ|vány';fali'Ôsszeseli.. I 31 38-2-021 22 lDB

Progľam; Rąktáľ/Készĺet
Készĺtő: o|ähe
Veľzió: 2015.12.1'1

2016.01.02 1f:45:10
1 .oĺda| lr
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Bp. Fov. V|||.ker' JozseÍváľosi ollkĺrľłnáĺyzaĺ
Budapest' ĺ082

Cikkszám

B,1. Felhasználói |eltáľi rész|etezćj
Cikkszám: -

Felhaszná|o: 600 - 600

Raktárkód FeIhaszná|ó

Kölryvc|és éve: 2015

Megnevezés
13138-2-02165 ĺriasztaI

600 Roma Önkormányzat 2DB

Készlet

Osszesen.' 13138-2-02165 iroasztat 2DB
13138-2-02224 Szekrénysor 4 db.os

600 Roma tnkormárryzat 1DB
C)sszesen; 1 31 38-2-02224 SzekÉnysor 4 db-os lDB

13138-2-02225 Ü|őgarnitúra

Roma Önkormányzat 1DB
Összesen: 1 31 38-2-02225 Ülőgarnittira 1DB

13',t38-2-A2232 GázkonvekÍor
600 Roma Önkormánvzat íDB

Osszesell: 'r3138-2-02232 Gázkonvektoľ lDB
13138-2-02245 Venti||áĺoros csi|lár

Roma tnkormányzaĺ 15 DB
Osszesen; I 31 38-2-02245 Ventillátoros csĺlláľ 15 DB

1 31 38-3-03085 Kävéfőző
600 Roma tnkormányzal 1DB

Összeselr. 13138-3-0308s Kávéfőzó lDB
13ĺ38-3-03í 13 Mikrohul|ámu sütö

600 Roma tnkormányzat íDB
Osszesen: 1 31 38-3-031 I 3 MikrohullánlÚ stjtő lDB

13138-3-03,t96 Borsőrlő
600 Roma Önkormányzat 1DB

Osszesen. 1 31 38-3-03196 Borsörlő lDB
1 31 38-5-05002

600 Roma tnkormányzat 8DB
tsszesen; 1 3I 38-5-05002 AI)rosz 8DB

1 3138-5-05003 Függöny ny|on

600 Roma Önkormányzat 6DB
tsszeseri.' 1 sI 38-5-05003 FÍiggony nylon 6DB

13138-7-07057 Akku videokameľához

Roma tnkormállyzat 1DB
Osszesen; 1 31 38-7-07057 Akku videol<amerához 1DB

1 31 38-7-07098 PoroIti kész'
600 Roma onkormányzat 4DB

Összeselt.. 13138-7-07098 Poroltl kész. 4DB
13138-7-O7273 Mozgás érzéke|ő

Roma Önkormányzat 3DB
Összesell.. t 31 38-7-A7273 Mozgás étzékelő 3DB

I 31 38-8-08063 Akku tÖ|tő

Roma onkormányzal 1DB
Akku töltő

600

Osszesen.' 1 31 38-8-08063 1DB
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lJ|)' |:ÖV. Vi||.keľ. Jozseívárosi tnkotlriállyzal
Buclapest,1082

Megnevezés
1 31 3B-B-08273

8.1. Fe|haszná|ói |e|tári rész|etező
cĺkkszám: -

FeIhaszná|l: 600 -600

Raktáľkód Fe|használó

Könyve|és éVe: 2015

Készlet

Roma Önkormányzat 1DBtsszesen; 13138^8-08273 re,léiĺzlo lDB
1 3138-8-08356 Canon fénymásologép

Roma lnkormányzat 1DBÖsszesełr.. 13138.8-08956 ći,*- fé,y,á*ligép 1DB

t (,.u ii-
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