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Együttmű ktidésĺ megállapodás

amely létrejött egyrészro| a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkormányzat (a

továbbiakban : helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám: I5735.11,5-2-4f
törzsszám: 7357 |5
statisztikai szám: 157357|5-84||-3f|-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészrőI a Józsefváľosĺ Lengyel onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkoľmányzat)
székhely:
működési hely:
adószám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
t69f6r92-r-42
679198

statisztikai szám: I69f6|92-84||-37|-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028600-00000004
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ó fĺ|l. évi CLXXIX.
tĺirvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás ,alapján,
figyelemmel az államháztartásrő| sző|ő 201ll. évi cxCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
á||amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20|l. (Xu. 3l.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Avr.), a nemzetiségi cé|ú előirányzatokból nýjtott támogatások feltételrendszerérő| és

elszámolásának rendjéről szóló 4f8l20|2. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és belső el|enőrzéséről szóló 370lf01|.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaroľszág helyi ĺinkormányzataiľól szó|ó
201|. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulírott
napon és helyen, aza|źhbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

A helyi önkormányzat jelen egytittműk<idési megállapodas (a továbbiakban: megállapodás)

keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés

személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mĺĺkiidéssel kapcsolatos végrehajtási

feladatok ellátásáľól, ezzs| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó köte|ezettségek teljesÍtését

és a ktizösen megfogalmazott nemzetiségi ktĺzĺigyek és célok megvalósíLását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabá|yaithatźrozzźtk meg.

A táľgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat koltségvetési he|yzetének figyelembe vétele

mellett _ önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal t<irténő előzetes

egyeztetést követoen az adott évi költségvetési rendeletében műkodési hozzźĘárulásként pénzugyi

támogatást biĺosíthat, amelyről Ĺámogatottat elszámo|ási, míg tĺámogatót ellenőrzési köte|ezettség

terheli. A helyi önkormányzat źůtal a nemzetiségi önkormányzat részéľe mĺĺködési hozzáýáru|ásként

nýjtható támogatási összegrő|trĺmogatási szerződést kell kötni. A támogatás felhasználása során a

nemzetiségi önkormányzat a kĺĺltséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles e|járni.

A helyi ĺinkormányzat á|tal nyujtott működési hozzźýáru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a

nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi közĹigyeinek ellátrísa céljábó| támogatást adhat kiilső

szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosí lengyel nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a

támo gatott kü lső szerv á|ta| v égzett tevékenység eredményeiból,
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4.

5.

6.

7.

8.
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b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a tamogatott kĺ'ilső szervezeteket,
intézményeket' mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke köteles a külső szerv részéről benyujtott - a továbbadott tlĺmogatás felhaszná|ĺásáról
szóló _ e|számolási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatáú a benyujtast követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belÍil a Budapest
Főváros VIII. kertilet Józsęfuárosi Polgáľmesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi
feladatait ellátó- szervezeti egysége (továbbiakban: pénzugyi feladatokat e||áttő szewezeti
erység) részére źttadni.

A helyi önkormányzat által nyujtott míĺkĺjdési hozzájáru|ás tekintetében Felek rĺigzítik, hogy a
nemzetiségi önkormánýzat elntjke köteles tźtrgyévet követő január 3|. napjáig írásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül köteles a míiködési támogatás felhasználását e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kémi.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormźnyzat kote|ező és onként vállalt ktjzfeladatainak
ellátását szolgáló rendezvények megtartásźt _ köItségvetési helyzetének figyelembe véte|e
mellett _ a mindenkori kĺiltségvetésében elkülönített forrásból pźiyźztaÍás útján vagy egyedi
kérelem a|apjźn, támogatási szerzódés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkorm ányzat bevételeivel és kiadásaiva| kapcsolatban a tervezesi' gazdálkodási,
ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszolgáltatlási és beszámolási feladatai ellátásáľóI_ az elnök
k<jzreműködésével _ a vonatkoz,6 jogszabályokban, valamint a helyi szabá|yozźsokban, és
utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmánýzat gazdźllkodás rendjét szabźúyoző belső szabályzataiban - a szźtmvite|i
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá|yzatokban -
rendezi, arrrelyeket a jegyző és a nemzetiségi <ĺńkormányzat elntike hagy jóvá.

A támogatások felhasznáIásź*a| kapcso|atban a Hivatal báľmikor jogosu|t ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi łinkormányzat míikiidésének személyi és tárgyi fe|tételei, mĺĺködéssel
kapcsolatos végľehajtásĺ feladatok ellátása

Felek rogzítik, hogy a helyi ĺinkormtnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásĺához szükséges tárgyi, technikai eszközĺjkkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|attú. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerĺilt míĺködési
költségeit a helyi önkormányzat _ aHivatal költségvetésének terhéľe _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi <inkormányz atnak az ingyenes helyiséghas znáilattaí,
a helyiség infľastruktúrá!źxa| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és
fenntartási költségeit a helyi ĺinkormányzat _ a Hivatal köItségvetésének terhére _ viseli,
amelyek az a|á.ŕbiak.'

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valamint a viz-és csatornadíj, a ktjzös kö|tség,
továbbá a szemétszźlllítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat mtĺködéséhez szükséges eszkĺjzök kaľbantaľtási díja, az
internet hozzźÉérési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekke| foglalkozó ügyintéző által igénybevett telefon szo|gá|tatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testĹileti tagiainak és tisztségviselőinek
telefonhasználatából eredő koltségeit.

A helyi önkormányzat a II.l. pontban fogla|tak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerület,3.



Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 35604lN3) alatt találhato 145,5 m2 a|apteriiletíl irodahelyiséget

ingyenesen u lo'."ĺ-',ĺ.osi 
.Bolgár, 

co.og,'Ĺ"n|y"r, oľęn', Rornán, Ruszin, Szlovák' Szerb,

Ukrán, Német Nemzetiségi onkormán v,Zíuo,oá"nasznźúatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy

kell elosztanĺ, nogy.;in-dä n.*""tisé[i onkormáĺyzat szÍlmźĺa munkaállomás biztosított legyen'

A fentiekben megjelolt ingatlan tobb részből ĺtto hetyiségcsoport, am9|Y 4 irodahelyiségből,

köztekedőb ő|, galériźu,ől, mosdóból álL A;;gy",'Ĺutu'ĺĹĺ łdatbázis alapján azingat|an forgalmi

értéke: Bruttó 10.152 e Ft.

A nemzetiségi önkorm źnyzzt tudomásul veszi, hory az irodahelyiség használata a Józsefrárosi

Román onkormányzattal közösen torténik. n nJmzetiségi ilIlit.lľnlálĺyzat haszlálati jogának

. gyakorlás áva| atoübi iroaahe|yiség használatára jogosult nómzetiségi önkormányzatok munkáját

nem akadályozhatja.

ą:Azíľodahetyiségvonatkozásábananemzetiségiönkormányzatrészérekizárólagosan'valamint
a többi nemzetiségi onkormányzattal közös h]asználatba átadott tárgyi és technikai eszkozok

teltár szerinti nyilvántartása jelen ,""gáir"p"aás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A

nemzetiségi önkormán yzat a lęltár szerřnt nyilvántartott eszközoket és helyiséget kizárőIag

aĺapfetadatának ellátásához szükséges nlértékben vęlreti igénybe, azokat a rendes és ésszerű

gazdźĺ|kodás szabályai szerint, a jo gazda gondosságával kötęle; kezelni, a haszná1at jogát a helyi

önkormányzat érdekeit figyelembe ueu" gluto.olhĺja Az ingóságok használati jogát másra nem

rllházbatjaát. A he'yi onkormányzat a"használatbá adott bármeĺy ingóságot - a leltár szęrinti

nyilvántartáson to,teńo źfvezetés mellętt . bárrnikor indoklás né1kül visszavelreti, visszavonhatja,

rnódosíthat.j a azza|,lrogy e joga gyakorlása során nem veszélyeztętheti a nemzetiségi önkormályzat

feĺadatęllátását.

Ahelyiségetanemzetiségiönkormányzat|.létkoznaponkéntreggel8órától20őrźignemzetiségi
i ĺínkormán yzati fe|adatellřtásához ľ,u,"náinuqu . Az ę pontbaň megje|olt idorenden túl tt'rténő

hetyiséghas n,,antra e|ozetes írásbeli ŕ;i;; atapján á Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye

alapján varl mód. Az írásbeli kérelemben meg kelljäloni acé|t és az okot, amely miatt szükséges a

szokásos lrclyisóg haszná|attól cltéro. idős;kba; torténo bent tartózkodás. Az eltérő időpontú

helyiség1ras znźl|a{ állandó vagy eseti řri"gŕr udlujó:. Indokolt kérelęmre a helyiség e|térő

hasznáIaÍaállandó i"ii"eg"l is'biĺosíthai o' šł ananaó jelleggel biztosított eltéro helyiséghasznźiat

indokolts ágát ajelen együttműktidési m"gĺĺlupoaĺs felüĺvizsgátatával egyidejíĺleg meg kell

vizsgálni, é, "*;;;;;#;;;.;;ábbiakbaŕmár 
nincs szükség, az engedé|ý vissza kell vonni.

A nernzetiségi önkonn ányzat u" ingy"n", helyiséghasználat jogát másra nęm ruházhatja áÍ.. Az

ingyenes liasznelaiua adott irodah"ý..;;;; i"ríiĺtĺít, átalakítást, bármĺlyen vá|toztatást eszközolni

".äĹ 
tulu.jdonosí dĺjntésse| lehet. :

Felekrögzítik,hogyazingyenesenhasználatbaadott.irodahelyiségetrnagáncé|űhasznźúatra
igénybe u"nni 

-u..nemzetiš3gi 
cinkormányzat nem jogosult. Aňennyiben a nemzetiségi

önkormány zat az e pontban ľoglaltuĹtái 
,e|tér, 

ilgy Ĺtĺi"l"s a hetyi onkormányzat írásbeli

felszólításár a a magáncélú használatot haladéktalňul megszüntetni, valamint e magán célú

használatból 
","aä 

ŕE lt.égeket a he lyi önkormányz aÍ részére megtéríteni.

A nemzetiségĺ onkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott

irodahelyiséget a rendeltetésszerű használaĺól eltéřón veszi igényb 
",,u,gy 

azt a másik nemzetiségi

tinkornráItyzatok érdekeit Ĺrgyelllrelr l.ĺutii l,ugyuu használja' ňgy a lrelyi cinkonnányzat źLIÍa]l önként

vátlatt feladatként a nemzetiségi onkormáíyzatok résiére ňyuJtott nemzetiségi önkormányzati

támogatási rendszerből kiárható.
A nemzetiségi onkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi

önkormány zaÍÍa| egyetemleges "r,,ĺ*oúł, 
uis,,ň.álgáltatásí és kártérítési kötelezettsége áll

fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahetyiség kulcsát a nemzetiségi onkormányzat képviselője a

Hivatal portájil;eheti fe[, e, ott toi"i"Ĺ l.äa"i az iľodahelyiség ethagyásakor. A nemzetiségi

önkormányzat nem j o gosult saj át ku l cs h aszná|atár a.
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5. A helyi önkormányzat vállalja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezetiegység (továbbiakban: be|sď el|átási feladatok"i 
"iř'o .szervezeti egység) vezetője fe|ébenyújtott igénybejetentés alapján --'1 nemzetiségi önkormányzat feladateIlátása soránjelentkező szĺikséges mértékig..- a Hivatal á|ta|a bíztosĺtott einas',uĺJaon, leselejtezetteszkĺizök cseľéjét, karbantařását, továbbá a nemzetiségi ĺ"luaui.iůie,ľ,o" szükségesirodaszerek rende lkezésre bocsátását b iztosítj a.

6. A nemzetiségi <ĺr.rkoľm ányzat rendelkezésére bocsátott eszköziik számvite|i nyilvántartásáéľt aHivatal pénzť.gyi feladatÁkat el|átó szervezeti egység vczctőjc, míg letĺáľ ,)".intĺ hiányta|aná||apotáért a nemzetiségi ĺinkormányzat e|nĺike ťelel.

7. 
ľ."ä."jĹ]"i#ľ,#:#:Ä:-i,ullT,",',ugi 

<ĺnkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
a) a Hivatal helyiségét - amennyib"n.:', a Hivatal, 

.il|etve a helyi önkormányzat egyébközfeladatainak eltátását nęm akadá|yozza - iáLigl.n"."n, ingyenesen rende|kezésrebocsáthatja, azza|, hogy az er*e irányu|á kJámet i"gulĺuu l5 nappáI a kért időpont előľt e|kelI juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.
b) a helyi cinkoľmányzai-uulu,n"nnyi költségvetési szervének, gazdasági táľsaságainak

Í:í:ľ:*.,ését, 
segítségét kérheti, u,n"nnyib""n ęz az érintett,'".ř"m.Ĺ_tibbletköltséggel

8. A nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a. helyi önkormányzat a Hivatalkoltségvetésének terhére - vise|i. 
-.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és e|őzetes írásbelibejelentés a|apj,án,biztosítja a jelnye|v e. u ,p""iĺlis l.o,,.,nunitĺciós ľendsze r hasznáiatánakb i zto s ítását, továb bá szü kség 
","tän 

tá l mecs a|ka|mazźls át.

l0. A helyi őnkormányzat az je|en megállapodásban meghatározott kö|tségeket a Hivata|költségvetésén betül tervezi ň"g' u nemzetiségi cinkormányzatok műkcidt",?," toloegvetésicímen, és a hivatal műkĺidtetése k"oltsegvetesi cím-en, továbbá az tnkormányzat kcĺ|tségvetésébena Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi ě"mńĺ"ŕář# ffi t"in"l. takarítása címen

l l. Felek rögzítik, logy a helyi önkormányzat biztosítja. a nemzetiségi önkormányzatműködéséhez szükséges alapvető s'"melýi,i"ňe"i"l"i.'oly 
.módon. hoey a nemzetiségicinkormányzat míikődéséhez Ŕapcsolódó admin isztratív ieladatokat a Hivataital jogviszonybaná||ő személy, illetve. a Hivatal je gyzojén keresztül u ."".u",e,i és ügyviteli, törvényességi,pénzugyi, ellenőrzési és a belső éllätĺ.i feladatokat 

"liĺto .,",u" zeti egységei látják el.
|2. A Hivatallal jogvis zonyban á1|ő szemé|y(ek) admini sztratív feladatai kĹilönösen:a. a testületi üIések előkészítésével kapcśolatos ĺ"laaaiot, részvéte|az üléseken, az ülésekjegyzőkonyvezĺése,

b. a nemzetiségi önkormányzat elncikének, .yuęy tagjának információi a|apján írásbelielőterjesztések, döntések előkészíté'", 
'"!ľ,ĺuđŕ, roffioton'""l.."ĺ.jš'ĺ,e'äc. a beteľjesztéste aIkalmasság vizsgáIaĺźnal. 

,k".3Juen 
a jegyzőkĺinyvck clőzctcs

ä::ľľou." 
a Hivata| tcirvérlyességi és pénzügýi ĺ"iuaut"i' 

"ŕIá.tá;;."".ŕzeti egységei
d. 

3"[:läälí|||x1x'.lľt",!]ességi 
észrevételeinek tovább ítása a jegyző és a nemzetiségi

e. a testÍileti és tisztségvise|ői döntéshozatalhoz kapcso|ódó (pl. jegyzőkcinyvek)nyilvántartási,.sokszorosítási és postázási ťe|adatok eI|áiasa,f. a nemzetiségi <inkoľmányzat 
. 
működéséve| l."p","Ĺ,", nyilvántartási, iratkezelésifeladatok e||átása, 

rl*ťvJvrolvJ rrJ/rrvall.arTasl'



h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének fe|hata|mazása alapján a Nemzeti Jogszabá|yttr
Törvényességi Felĺigye|et Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszet haszná|ata.

l3. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat ĺilésein - beleértve azźrtu|éstis - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési e|őíľásoknak megfelelő megbizottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi iilésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetiségi tinkonnányzat kiittsĘvetésével, gazdálkodĺĺsával kapcsolatos fe|adatok ellátĺása

1. A nemzetiségi önkormtnyzat kĺi|tségvetésével és gazdźikodátsával kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źtja e| az a|áhbiak szerint:
a) a költségÝetésről, átmeneti gazđźilkodásról szóló határozat, a k<ĺltségvetés tervezés,

évközi módosításának elókész ítése, az elemi koltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat koltségvetési előirányzatok analitikus nyilvźntartásának

vezetése, az éves gazdálkodás és döntések soľán amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkorm ány zat fi gy e|mének fe l h ív ása a kö | tsé gveté s módos ításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a

költségvetés Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzijgyi szakmai ellenőľzések ellátása, az uta|vtnyrendeletek kiállítása, a
gazdasźęivezető által kijelölt személyébenazérvényesítési feladatok e||źúása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kotelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény közĺjtt eltéľés esetén annak
jelzése, . .

a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, kĺiltségvetési beszámolók
készítése a jogszabályban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves p,énzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, koltségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Államkincstárhoz torténő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,

a zárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és torzsadattári iigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentése) ) -

Apa.-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési ĺinkormányzattő|, pźiyźnatokbőI) a

bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a kö|tségvetési döntések

meghozatalában, támogatások elszámo lásában,
támogatások felhasználásának pénzügyi e|számo|ásélhoz segítségnyújtás (számlák,

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
p énzugy i, számv ite l i szab źily zatok aktual i zál ása,

elemi kĺjltségvetés és hatáĺozat' költségvetési beszámo|ő és zárszźtmadás honlapra tĺjľténo

feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi önkoľmányzat kłilĹségvetése

l. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az á||amháttartźlsró| szóló
jogszabályok rendelkezéseiľe figye|emmel a költségvetési t<ĺrvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat e|nökének k<izremíĺködése és adatszolgá|tatása alapján

hatĺłľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvętésihatározatánaktervezetét amelyet

megktild a nemzetiségi <inkormányzat elnökének.
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A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban á|lapítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésí hattrozatźtnak az irźnyadő jogszabályban
meghatátrozott szerkezet, tarta|om szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkormanyzat költségvetési határozatźtt, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźilkodźtsról szóló határozatát az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belü| _ íľásban megkĹildi a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi řinkormányzat e|nöke a nemz-,eÍiségi ĺinkormányzat kiiltségvętési előiľányzatainak
vá|tonatásźra irányuló e|őterjesĺést a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közremíĺködésével készíti elő.

Az előirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testĹilete - kö|tségvetési
határozatźú módosító - határozattal dönt. E hatźrozat egy példányát, valamint az e|őirányzat-
módosítás részletezését (az e|őirányzat-nyi|vántaľtáson történő źtfuezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a dĺintést kĺivető 3 napon belül juttatja ę| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A he|yi onkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak mbgállapitásáért és teljesítéséért, tovźlbbá
kötelezettségvállalásaiért és taľtoásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdźúkodás bizonstryźÉrt a testlilet, a szabźúyszenĺségéért az elnök
felel.

V. A nemzetiségĺ iinkoľmányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat önállóan dönt saját költségvetési
eloirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénziigyi
gazdá|kodásának végľehajtása során a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztü| az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a n e m zeti sé g i önkormá ny zati határozato k a|apjźn.

A jegyző a pénzĺigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keľesztül lźúja el - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közreműködése és infoľmációi a|apján - a nemzetiségi önkormányzat
öná|ló ťlzetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyilvántartásban sziikséges módosítźsáva|, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosítások źúvezettetése a megalakulást követően megtĺĺrtént. A
n emzeti sé gi önkormányzat ĺiná| ló..$ zetési szäm|.źn a| rendelkezi k.

3. + nemzetiségi cinkormányzat az á||amháztartási infoľmációs ľendszerhez a Magyar
AIlamkincstáron keresztül a pénztigyi feladatokat ellátó szęrvezeti egység kozľemíĺködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésľól: éves kö|tségvetéséről annak

elfogadását követĺíen adatot szolgá|tat az źi|amháztartás információs rendszere számára.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzfoľgalmával összefiiggésben eleget tesz az á||amhánartási információs rendszere felé
i rányu l ó adatszo lgáltatás i kötelezettségének.

c. Időkozi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentésse|: a kö|tségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegie|entéseket összeállítja és biztosítja adatait az á||amháztartźsi
információs rend szer számára.
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d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezeĺséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásáva| összefüggésben eleget tesz az źů|amháztartási
információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségérrek.

A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő határozattnak elkészítésééľt, valamínt az
elfogadást követő adatszolgáltatasok hatĺáridőben történo teljesítéséélt a Hivatal jegyzójén
keresztül apénzligyi feladatokat ellátó szeľvezeti egység a fe|elős.

vI. A nemzetĺségi iĺnkormányzatokgazdálkodátsával kapcsolatos beszámolási
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnĺjke a nemzetiségi önkormányzat gazdtikodźtsának éves
alakulásáról a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi ĺinkormányzat
gazdálkodásának éves alakulásáról szó|ó zárszámadátsi előterjesztést és ahatározattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testü|et elé terjesĺ
úgy, hogy az a képviselo-testĺilet elé terjesztését k<jvető harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba |épjen.

A VI.l . pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzugyi
feladatokat ęllátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
kö ltsé gvetés se l ö s szehason l ítható mó don zár szttmadás i határo zatta l dönt.

vil. A nemzetiségi tĺnkoľmányzat kiĺtelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköľök

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatáskörĺiket a

nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatának mellék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző álta| kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése a|apjźn
gazdá|kodásával és pénze||áttásáva| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai teľhére a nemzetiségi önkormányzatťlzetési szźm|ájźn bonyolítja.

A helyi önkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a kozponti költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzat kozötti szerzĺĺdésben
foglaltak szerint történik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi tinkormtnyzat mtĺködési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
<inkormányzat éL|ta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)

nyújtott pénzeszkoz źúadźLs cé|jára hasznźija fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a

közpénzekből nyújtott támogatások át|áúhatóságárő| szőlő 2007. évi CLXXK. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati kĺiltségvetési rendelet szerint eljárni' A nemzetiségi
önkoľmányzat a tźlmogatott cél megvalósulásáról szó|ó e\szźlmolás elfogadásáról a pénzügyi
fe l adato kat e I látó sze rv ezeti e gy sé get írásban kö te les tájékoztatni.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az á||am által kiírt pźilyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi cinkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkoľmányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önľendelkezési jogról és az információszabadságról szóló f01|. évi CXII. törvényben

foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározott feladat ellátáSáért - a II. fejezet
l l. pontjában megýlatźromtt úgyintéző adatszolgáltatása a|apján - a Hivata| szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetője a felelos.
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A nemzetiségi önkormányzati vá|asztások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľe
álló örrkormányzati fonásból biztosított e|óirźnyzatok felhaszná|ására, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek váń|a|ására naptári éven belül a nemzetiségi önkoľmányzati
választások időpontjáhozigazítottan, időarányos titemezés szerint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elktilönítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai ľendszerre| való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzojén keresztĹil az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi onkormźnyzat
elnöke együttesen felel.

VIII. Osszeférhetetlenségiszabályok

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

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

A kötelezettségvállalási, pénzugyi e|lenjegyzési' érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására iľányu|ó feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźttartozőja vagy maga javára |átnźL el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezstóje a kötelezettségváIlalásra, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult szemé|yekľől és aláírás-mintájukró| belső
szabźiyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

Ix. A belső kontľollrendszer és a be|gő el|enőrzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figye|embe kell venni a
Bkr. eloírásait, továbbá az á||amháztartásért fe|elős miniszter által kozzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belso kontrol|rendszęr kialakítźsáért a jegyző a felelos, a nemzetiségi
önkormányzat e l nökének észr ev éte|ezési j o gköľének fi gye lembe véte léve l.

A Hivatal kockázatkezelési és szabźiyta|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabá|yta|ansági eljárasok lefolýatĺását a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal haĹĺlyos Szervezeti és Működési Szabźiyzatźtban gazdasáąi vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazlasági vezetóje is.

A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belsĺí ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső el|enőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső e|lenőrzési vezető
źůta| készített be l ső e l l enőrzés i kézikö nyv szabá|y ozza.

A nemzetiségi önkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jóvá, ame|yet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi ĺjnkormányzatokat érintĺĺ külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végziaz e|nök tájékoztatása a|apján.

X. Zárő ľende|kezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírźsa napján |ép hatźúyba és határozat|an id&e sző|, Ezze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatközött jelen megállapodásĺ
megelőzően létrejĺitt egytittműködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

l.

2.

2.

1

4.

5.

6.



fenntartatási szerződés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése eľedményeként _ je|en

m e gál l apodás hatályba l épésével _ hattĺ|y át veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműködési
megál|apodást 20l6. február 29. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat tL|ta| - önként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesĺil.

3. A helyi önkoľmányzat az éves kĺjltségvetése tervezése során e megállapođás ľendelkezéseíre
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormźtnyzat mtĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, Irogy a gyakorlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előíľások figyelembevételével járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egytittműk<idési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időközi vá|asztás esetén az a|aku|o ülést követő harminc napon

belĹil felĺĺ|vizsgá|jźk, és szükség esetén azt módosítják.

6, Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben az Áht., Áu..,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és

az esélyegyenlőség elomozdításáró| szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó j ogszabályok rendelkez éseí az iľányadóak.

.7. Jelen megá||apodást' ame|y 9 o|dalon 6 eredeti példányban magyar nye|ven készült' Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minĺJęnben ĺnegegyezőt jóváhagyő|aga|áilták.

Melléklet: Az eszköz |e|tár

Budaoest.20l6.

Budapest Fováros VIII. ker[ilet
Józsefvárosi tnkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem

Páris Gyuláné
pénzü gy i ugy o sztá|y v ezető

Jogi szempontbó| el lenje gyzem
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és mesbízásábó|

dr. Mészár Eľika
a|jegyző

Józsefvárosi Lengyel onkormállyzat
képviseli:

Nagyné Trzcinska Renata
eljrttk

Dátum: Budapest, 20l6.
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ff p. ĺ: dr,. V j ĺ |' lieI. .lůzĺeĺváĺĺsi ()ľlkon,iräiliĺ;ii
Budapest, i082

Gikkszáľn

8.1. Fęlhasználói teltári résztetező
cikkśŹáľn; .

Felhasiná|ó: 060 - 060

ŕônyvolcs ěve: Ż015

Meghevezés Raktárkód Fejhas.znátó Gyáriszám
13118:7-A7223 MobitTEI.EFON

Ą'!,,sszesen.. =ĺ31,18-7-072.23 MobilTELEFa.N

í 31'28.9-09186

Le Rgyeĺ Nem z.etísÉ.,gi' Ön k. íDBťjśszesen.. Ęlza+"oxaa :Peą DŕiÝé 1DB

P'|o'grąm':- Rak,tä,r/|śészjet

Késżí.kíJ q|ąhe
V.e.ŕł|ój: żals,||:ż,4,'{

,1/



BÚdapeśt,10B2

Cíkkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Készlet
ĺ 31 28-9-0909B VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CHIPE I Ut7

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

Osszesen.' I 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
1 31 28-9-091 93 Számítigép Comód otfice|Y t 1 397 to1|C

120
|vĺ1397ĺ08lC

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen. I 31 28-9-091 93 SzámÍtigép Comód officelV/l 397/08/C 1DB

13138-2-02002 íriasztaĺ
120 Nemzetíségi onkormányzatok BDB

Összesen 1 31 38-2-02002 íriasztal BDB
ĺ 3 1 3B-2-02003 GépĺróasztaI

120 lr|am:ałi.Á^; /\^ĺ.^._:^.'--.-,.I tv' t l49t|ocvt vĺ |NU| |||d| |yZđIUÁ ,i DB
Összesen; 1 s1 38-2-02003 Gépíróasztal ĺDB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Összesen 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes lDB
1 31 38-2-02005 AsztaI tárgyaĺó

tzu Nemzetiségi onkormányzatok 5DB
Összesen 1 s1 38-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

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

Osszesen: 1 s1 38-2-02007 Allvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 9DB
Osszesen 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 A||ófogas
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 4DB

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
1ZO Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Összeselr I 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

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

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

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

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: oIahe
Verzió: 2016.1 .1 .0

2016.O1 .25 14:50:20
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Bp. Főv. Vĺĺ|.ker' Józsefuárosi onkormányzat ô 1
Budapest, 1OB2 FeIhaszná|ói le|tári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o.120

Rakťárkód Felhaszná!ó

Könyve|és éve: 2o15

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám KészIet
1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhato,ĺ po|cos

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen: 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB

Osszesen,' 1 sl 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ló

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 s8-2-02042 Szekrény kĺcsi állo 7DB

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

Osszesen 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
.ĺ3,ĺ 38-2-02069 Szekrény aĺso-fe|só 2 ajtos

41^ ľiemzeiiségi onkorrnányzaiok 6DB
Összesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtÓs 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasztaI
'120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen 1 s1 38-2-02071 Számĺtógépasztaĺ 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény kony h a i mo sog ato s lDB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Osszesen. 1 31 38-2-02078 Hlitiszekrény 1DB
13138-2-02-087 Görgős konténer

tzv Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer lDB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa lDB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

tsszesen. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

't3138-2,02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 'ĺ DB

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa koĺfénycsoves ĺDB

Program : Raktár/Készĺet
Készítő: oIahe
Veĺzió.. 20'|6.1 .1 'o

2016 01 .25 14:50.20
2 .oldal Jl
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Cikkszám

rJ. l. ĺ E|ttdszĺ|alUt le|tart resz|etezo
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o.12o

'NUrlyvetes eve: zQ15

Megnevezés Raktárkid Felhasználó Gyáriszám Készlet13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi
120 Nemzetiségi onkormányzatok I tJĎosszesen.. 13138-2-02363 uata,,ul,nny zun*ĺ lDB

13138-2-02408 Fémilolc100i1 85X4o ;
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

osszesen.. 13138-2-02408 Fé,p.I"l00X185X4o "- 3DB
13138-2-02442 Szekrény ĺo ajtos ĺarĺ.os

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
osszesen.. 13138.2-02442 s,"r,e,j1o ą6Jłxl,o, - 1DB

ĺ3138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 2DB

osszesen; 1313B-2o575 s,"x,e,vżi,6, 2DB
í3138-3-03165 nĺlkrohu|lámú sütő

1DB
osszesen.. 13138-3-03165 MĺkrohullámÚ sútl 1DB

13.t 38-3-03168 lr,likrohu||ámú sÜtcĺ

120 Nemzetĺségĺ onkormányzatok 1DB
osszesen.. 1 3138-3-03168 Mikrohullámú sütő 1DB

I J I JÖ-c-UcUUĺ Függöny ny|on

120 ĺ Ńemzetiségi tnkormányzatok 5DB
osszesen.. 13138-5-05003 FÚggony nylon 5DB

13138-5-05009 Zászlo
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

osszesen'. 1313B-5-o5O0g Zásztó J UI7

13138-5-05064 - . Zász|o
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

osszesen.' 13138-5-05064 Zásztó lDB
13138-7-07029 Függönytarti rúd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,ĺ DB
Osszesen.. 13138-7-07029 Függonytarto rud 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

osszesen.. 13138-7-07037 Pénzkazetta lDB
13,|38-7-07059 Faĺi táb|a

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
osszesen; 131 38-7-O7o5g FaIi tábla 2DB

13138-7'07098 Poro|ti kész.
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 2DB

osszesen.' 131g8-7-O7og8 Porotti kész. 2DB
13í 38-8-08035 Spirálozigép

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB

:

!

..

Összesen'. 13138-8-08035 Spiraĺozogép I UtJ

Program: Raktár/Kész|et 20í6.0.ĺ.25 14'.5o.2O
Készítő: olahe 3 .olda|
Verzió: 2016. í 1.0
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Bp. Fciv. V||l.ker' Józsefvárosi onkormányzat 6 1Budapest, 1oB2 u.r. Fe|haszná|ói |e|tári résztetező
Cĺkkszám: -

Felhaszná|ó: 12o.12o

Könyve|és éve; 2o15

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám1 31 3B-B_08072 Számo|ógép SHARP 26o7sHARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDBOsszesen.-

13138-8_08277 DVD író Lg a163B oEM
lDB

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesen.-

1 31 38-8_08282 Papírvágó9ép
lDB

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen-' 131@
13,ĺ 38-8-08295 lratmegsemmĺsítő

-1 DB

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DBOsszesen.' 131

1 3 1 38-B_08299 Telefax
1DB

|ĹU
Osszesen: 13138_B_0g2gg Telefax

Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
1DB

Program : RaktáriKészlet
Készĺtő: olahe
Verzió: 2016.1 '1 o



Bp' Fóv. VIII,ker. Jőzsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1OB2

Azonosítő

ooo190-111e32 reluffi
000680-131 19 22 Tárgya|őasztal fekete 2 db
001180.1311912 Nyomtatő HP U 11oo
002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|Ó9ép Sharp Ar.5516NG
Osszesen: S db

Megnevezés

Beá||ított szĺirési feltéteIek:

.Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi tnkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkÖzcĺk

Fók nyv.

1119

1?1?O

13129

1?1?a

13L29

Tárgyi eszkĺiz k I

Fe|h. vagy szem. kődja és neve

120

120

120

r20

r20

Nemzetiségi Önkormányzator

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok
Nemzetisé9i onkormányzatok
Nemzetisé9i tnkormányzatok

a taftozékokka|

Prograrn:
Készĺtó:

Uh. éve

cr- EcoSTAT re.gyi;szkir-;; o 16. 1ĺ;
oláh Éva

2004.1 1.10

2000. 1 2.1 5

2004.04.21

2010,06,24

Gyártási /
heIyrajzi szám

rv/60s/00

Bruttríérték Értékcsiikkenés

96 250

22 699

144 f20
?ql ?7r

lZJ LZ5

2015

I 083 669

96 250

)) AAA

144 2f0
?Q1 ?7r

429 r25

Nettő éi

7 083 669

'\(\ I\, r\,
V---------

2016.01.25 14:SO:59
l of 1
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Egyiittmíĺködésĺ megállapodás

amely létrejĺitt egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat (a

továbbiakban: helyi ĺinkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67 '

adószám: I5735715-2-4f
töľzsszám: 7357 |5
statisztikai szám: I5735715.84l l -32l -0l
bankszámlaszttm: 10403387-00028570.00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosĺ Bolgár Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi <inkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
miĺködési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adószám: I55083f2.|-4f
törzsszám: 5083f0
statisztikaiszám: I55083f2-84II-37|-0I
bankszámlaszźtm: 10403387-00028598-00000006
képviseli: Kalicov Gizella Julianna elnĺjk

kĺjz<jtt (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő f0|1. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás ,a|apján,
figyelemme| az źtl,|amhá'ł;tartásről sző|ő f}l'l. évi CxcV. t<irvény (a továbbiakban: Aht.), az
źt||amhánartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368ĺ20|l. (XII.3l.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirźnyzatokból nyujtott támogatĺások feltételrendszeréről és

elszámolásának ľendjéről szóIó 4f8/f0|f. (XII. 29..s Korm' rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a kĺittségvetési szervek belső kontroĺlrendszerérőI és belső ellenőrzéséről szóIó 370lf0||,
(XII. 3l.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyaroľszág he|yi ĺinkormányzatairő| sző|ő

fO||. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rcnde|kczćscirc, az alulírott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttműkiidési megállapodás (a továbbiakban: megáI|apodás)

keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biĺosítja a nemzetiségi onkormányzati működés

személyi és tárgyí feltételeiq bvábbá gondoskodik a miiködéssel kapcsolatos végrehajtási

feladatok ellátásáról, ez.ze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítesét

és a közcisen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok megvalósítását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabźiyaithatźrozzák meg.

f . A tárgyi évre vonatkozőan a helyi önkoľmźnyzat költségvetési he|yzetének figyelembe vétele

mellett _ ĺjnként vállalt felađatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal torténő előzetes

egyeztetést követóen az adott évi költségvetési rendeletében míĺködésihozzájárulásként pénzllgyi
támogatást biztosíthat, amelyről t.ámogatottat elszámolási, míg támogatót ellenőrzési kötelezettség

terheli. A helyi önkormányzat á|ta|anemzetiségi önkormányzat.részére míĺködési hozzájáru|źsként

nyujtható támogatási összegľől támogaĺási szerzódést kel| kötni. A támogatás felhasználasa során a

nemzetiségi ö'nkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság e|ve szerint kdteles eljárni.

3. A helyi önkormányzat źilta| nyujtott működési hozzźtjźm|ás tekintetében Felek rĺigzítik, hogy a

nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi közügyeinek ellátása cé|jából támogatást adhat ktilső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi bolgár nemzetiségi polgároknak részestilniük kell a

támogatott külső szerv źitz| végzett tevékenység eredményeiből,

/
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4.

5.

6.

-

8.

t.

b. elszámolási és besámolási kötelezettség mind a tĺámogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi önkoľmźnyzat
elnöke köteles a kĺilsó szew részéről benyujtott _ a továbbadoff támogaLás felhasználĺásĺáról
szőt'ó - elszámolási dokumentációt, valamint a Łámogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatźt a benyujtĺást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon beliil a Budapest
Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szeľvezeti egysége (továbbiakban: pénzugyi feladatokat e||áltő szervezeti
egység) r észérę átadn i.

A helyi ĺinkormányzat által nyujtott működési hozzátjám|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles tźrgyévet követő január 3l. napjáig írásban beszámolni a
miĺködési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül köteles a miĺködési támogatás felhasználását e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítesét kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi ĺinkormányzat k<ĺtelező és önként vállalt közfe|adatainak
e||átásźt szo|gá|ő ľendezvények megtartásźú _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori kciltségvetésében elkülönített fonásbóI pá|yáztatás tÍján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerzodés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatĺĺsi és beszámo|ási feladatai e||źLtáBźLrőI_ az elnök
közreműktidésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabá'|yozásokban, és
utasít.ásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodás rendjét szabá|yoző belső szabályzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá|yzatokban -
relrdezi, anlelyeket a jegyző és a nemzetiségi onkormźnyzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhasznáIásával kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi iinkormányzat mĺĺktidésének személyi és tárgyi feltéte|ei, míĺködéssel
kapcsolatos végľehajtási fe|adatok ellátása

Felek rtĺgzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szĺikséges tátgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|atát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerült mtĺködési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének terhére _ viseli.

Felek megá|lapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghasznáIatta|,
a helyiség infrastruktrirájźwa| kapcsolatban felmerülő rezsikĺiltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási költségeit a helyi tinkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli,
ame|yek az a|ábbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fíités díja, valamint a víz-és csatornadíj, a kcĺzös költség,
továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási díja, az
internet hozzźférési |ehetőség kĺĺltségeinek biztosítása, valamint ď nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel fogla|koző ugyintézó által igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testtiIeti tagiainak és tisztségviselőinek
telefonhasználatából eredő költséseit.

2.

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



Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 35604/N3) alatt találhatő 145,5 m2 alapterü|etÍĺ irodahelyiséget

ingyenesen a Jőzsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,

Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatkozös használatba adja azza|, hogy a he|yiségeket úgy

kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat szźlmttra munkaállomás biĺosított legyen.

A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből' -
kĺjztekedőbőt, gatériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbź-zis alapján azingat|an forgalmi

értéke: Bruttó l0.152 e Ft.
A nemzetiségi önkorm ányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefuárosi

Német Nemzetiségi onkormányzattal közĺjsen torténik. A nemzetiségi ĺĺnkormányzat hasznźůati
jogának gyakorlasával a többi irodahelyiség hasznźiatára jogosult nemzetiségi önkormányzatok

munkáj át nem akadály ozhatj a.

4. Az irodahelyiség voľiatkozásában a nemzetiségi önkormányzatrészérekizárôlagosan, valamint
a tĺjbbi nemzetiségi önkormányzatta| kózos használatba átadott tźrgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a leltár szerint nyilvántartott eszközoket és helyiséget kizźrő|ag

alapfeladatának ellátásához sziikséges méftékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű

gazdźńkodźls szabályai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahaszĺźiatjogát a he|yi

önkormányzat érdekeit figyelembe véve ryakoľolhatja. Az ingóságok használatijogát másra nem

ruhźvhatja át. A hetyi önkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti

nyilvántartáson tiirténő źttvezetés mellett - bármikor indoklás nélktil vísszaveheti, visszavonhatja,

módosíthatj a azza|, hory e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi <lnkormányzat

feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig nemzetiségi

<inkormányzati fe|adateíIátásához használhatja. Az e pontban megjelĺĺlt időrenden túl töľténő

helyiséghasznźt|atra előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye

alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a

.'oŕ6'os helyiség hasznĺítattól eltérő időszakban történő bent tartózkodĺís. Äz e|térő időpontú

helyiséghasznźl|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indoko|t kérelemre a helyiség eltérő

hasznźiataállandó jelleggel is biztosítható. Az át||andőjetleggel biztosított eltéro helyiséghaszná|at

indokoltságát a jelen eg1rüttmiĺkĺidési megállapodás felĺilvizsgálatával egyidejíĺleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍTa a továbbiakban már nincs szÍiksé g, az engedé|ý vissza ke|l vonni.

A nemzetiségi önkormźnyzat az ingyenes helyiséghasználat jogát másra nem ruházhatja át. Az
ingyenes hasznźt|atbaadott irodahe|yiségen felújítást, á!Ía\akítćLst, bármilyen váitoztaÍást eszközölni

csak tulajdonosi döntésseĺ lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncélú használatra

igénybe venni a nemzetiségi ĺinkormányzat nem jogosult. Amennyíben a nemzetiségi

onkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írrásbeli

felszólítására a magźncélú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú

hasznátatbó| eredĺĺ kĺiltségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi onkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az inryenesen használatba adott

irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattól eltérőn veszi igénybe' vagJ aa a másik nemzetiségi

önkormányzatok érdekeit flgyelmen kívtil hagyvahasznźilja, úgy a helyi cinkormányzat áItal önként

válla|t feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nyujtott nemzetiségi önkormányzati

támogatási rendszerből kizźrhatő.
A němzetiségi ĺinkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a tĺĺbbi nemzetiségi

önkormányzatta| egyetem|eges elszámolási, visszaszolgáltatáSi és káľtérítési kötelezettsége á|l

fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahelyiség ku|csát a nemzetiségi ĺinkormányzat képviselője a

Hivatál poľŁĺján veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség elharyásakor. A nemzetiségi

ön korm ány zat nem j o go su lt saj át ku l cs haszná latźr a.

,{,



5. A helyi önkormányzat vźi|a|ja, hogy a Hivatal belsö ellátási feladatokat e|látó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező 

. szükséges méľtékig - a Hivata| á|ta|a biztosított elhasználódott, Ieselejtezett
eszkĺjzök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szĺ'ikséges
irodaszerek rendélkezésľe bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľe bocsátott eszkö'zök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzügyi feladatokat e|látó szeľvezeti egység vezetője, míg leltáľ szerinti hiánýalan
ál|apotäéĺt a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormtnyzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi <inkormányzat egyéb

közfeladatainak ellátását nem akadźúyozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azzal, hogy az erre irányuló kérelmet legalább l5 nappal a kéĺ időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzojéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi ko|tségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közreműködését, segítségét kéľheti, amennyiben ez.,az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ hasznźiatźnak
biztosítását, továbbá sziikség esetén tolmács alka|mazását.

10. A helyi ĺinkoľmányzat az jelen megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén beltil tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása címen

1 l. Felek rogzitík, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
miĺködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztii| a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénzĺugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

,!f . A Hivatallal jggyiszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testülě1i ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az tiléseken, az ĺilések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat eln<ikének, vagy tagjának információi alapján írásbe|i

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküIdése a Hivatal tĺirvényességi és pénzügyi fe|adatait e||źLtő szervezeti egységei
részére,

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

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i lvántaľtási, sokszorosítási és postázás i feladatok e I látása,

f. a nemzetiségi önkormányzat mrĺködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.

ĺlt ,
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata\mazása a|apján a Nemzeti Jogszabźiytźr
Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer haszná|ata.

l3. Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ü|ésein - beleértve azártu|éstis - a jegyző
va1y a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testiileti ülésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi önkormányzat költsĘvetésével, gazdá|kodĺĺsával kapcsolatos fe|adatok elláüása

L. A nemzetiségi <ĺnkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzíigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|źhbiak szerint:
a) a költségvetésról, átmeneti gazdźĺ|kodásról szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának e lőkész ítése, az elem i kö ltségvetés el készítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési e|őirányzatok analitikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazdá|kodás és döntések soľán amennyiben sztikséges a nemzetiségi
önkoľmányzat figyeImének felhívása a költségvetés módosításra,

c) a nęmzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a

költségvetés Magyar Allamkincstárhoz tĺĺrténő benyújtásával kapcsolatos fe|adatok

ellátása,
d) a számviteli szabályok szerint a számvite|í-pénztigyi nyilvántartások vezetése, a

számvitelĹpénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|vźnyrendeletek ktźilítása, a
gazdasági vezető által kijelölt személyéb en az érvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzésseI egyidejíĺleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvá|lalás és a tényleges kifizetési igény k<jzött eltérés esetén annak
jelzése, . .

a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalássa|,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési besámolók
készítése a jogszabályban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves pénzfoľga|mi jelentések, mérlegie|entések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Allamkincstárhoz tĺjrténő benyrijtásával kapcsolatos feladatok el|átása,

a zárszámadás szĺlveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és torzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, váItozások bejelentése),
ÁFA-bevallások' Szja beval|ások készítés", ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi ktiltségvetésbol, települési ĺinkormányzattő|, pźiyźtzatokból) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési dtintések

meghozata|ábaĺ,támogatásokelszámolásában,
támogatások felhasználásának pénzugyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzugyi,számviteliszabá|yzatokaktla|izźilása,
elemi költségvetés és hatärozat, költségvetési beszámoló és zárszátmadáls honlapra tĺjrténő

feltétele éľdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi önkormányzat ktiltségvetése

1. A. jegyző a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység úfi' az ái|amhánarŁásról szó|ó
jogi'auĺtyok rende|kezéseire figyelemmel a kĺiltségvetési törvénybő| aĺoao rész|etes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének kozľemíĺkĺidése és adatszolgtútatźsa alapján

határidőben előkészíti a nemzetiségi <lnkormányzat költségvetésihatározatának tervezetét, amelyet

megküld a nemzetiségi ĺĺnkormányzat e|nökének.

Đ
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h)
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r)

m)

n)
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A nemzetiségi ĺĺnkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetési hatźnozatának az irányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell taľtalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkormrányzat kĺiltségvetési hatźrozatáú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdá|kodátsról szóló határozatát az elnĺik . annak elfogadását követő három munkanapon
be|ül _ írásban megkiildi apénzúgyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat köItségvetési előirányzatainak
vá|tonatźsára irányu|ó előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közremĹĺködésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testi'ilete - köItségvetési
határozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy pé|dźnyát, va|amint az e|őirźnyzat.
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-nyi|vántaltáson töľténő átvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon belüljuttatja e| a pénziigyi feladatokat e|látó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, va|amint a Hivatal a nemzetiségi tinkormányzat költségvetési határozata
ttirvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megá|lapításáért és teljesítésééľt, továbbá
kötelezettségvállalásaiéľt és taľtoásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biaonságáért a testület, a szabá|yszerĺĺségéért az elnök
fęlel.

V. Ańemzetiségi iinkoľmányzat kö|tségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi tinkoľmányzat önállóan dönt saját költségvetési
elóirányzatainak ľelhasználásáról. A llenlzetiségi önkoľnrárryzat kĺiltségvetési, pénzügyi
gazdá|kodźlsának végrehajtása során a pénzijgyi feladatokat e||átő szervezeti egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átuta|ás formájában teljesíti a kö|tségvetésében meghatározott eIőirányzatok, illetve
a n e m zet i s é g i ön ko rm á ny zati hatźr o zatok a|apj án.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĹil látja el - a nemzetiségi
ĺinkormányzat elnökének kĺizreműködése és információi alapján - a nemzetiségi <inkoľmányzat
önálló fizetési szźtm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási adatainak tĺirzskönyvi
nyi|vźntartźlsban sziikséges módosításáva|, az adőszátm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi ĺinkormányzat tekintetében az adószám igény|ése, valamint a törzskĺinyvi
nyi|vántartátsban sziikséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A
n emzeti sé gi ön korm án y zat önźůt'ó fizetési szám|áv a| rende I kezi k.

+ nemzetiségi önkormányzat aZ źi|amháztartźsi információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keľesztül a pénzĺigyi feladatokat ellátó szęrvezeti egység közreműködésével
az a|ábbiak szerint kapcso|ódik:
a. Információszolgá|tatássa| az elemi kö|tségvetésľől: éves ktiltségvetéséről annak

elfogadását követóen adatot szo|gáltat az á||amháztaľtás információs rendszere számára.
b. Időkĺjzi költségvetési jelentéssel: a kö|tségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával ĺisszefüggésben e|eget tesz az á||amháztartási információs rendszere felé
irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének

c. Időkozi mérlegjelentésse|, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásávaI
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biaosítja adatait az á||amháztartási
információs rendszer számár a'

6.

7.

t.

f.

3.



l.

4.

l.

2.

4.

5.

d. Költségvetési elemi beszámo|ó készítési kötelezettséggel: k<iltségvetésének

végrehajtásával, gazdá|kodásávaI osszefiiggésben eleget tesz az államháztartási
információs rendszere fe|é irányuló adatszolgáltatási kĺitelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést éľintő batározatának elkészítéséért, valamint az
elfogadást követő adatszolgá|tatások hatáľidoben torténő teliesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keresztÍil apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

:'. 
o nemzetiségi önkoľmányzatok gazdáIkodásával kapcsolatos beszámolási

kötelezettség

A nemzetiségi <inkormányzat e|nĺike a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodźtsának éves

alakuláśáról a zárszźtmadźts keretében számol be. A nemzetiségi <inkormányzat
gazdźńkodźtsának éves alakulásáról szőlrő zźrszámadási előteľjesztést és a határozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnĺike a képviselő-testĺilet elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselo-testĺ'ilet elé terjesztését kövętő harminc napon belül, de legkésobb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatá|yba |épjen.

A vI.1. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzŕjgyi
feladatokat ellátó szervezeti egysége.n keresztül. ajegyzó készíti elő.
A nemzetiségi ĺinkormányzat az éves költségvetési beszámolő a|apjźn évente, az elfogadott
költségvetéssel <isszehasonlítható módon zárszámadttsi hatáľozattal dönt.

vII. A nemzetĺségi iinkoľmányzat kiitelezettségvá|lalásaival kapcsolatos hatásktiľtik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségváI|a|ásaival kapcsolatos részletes hatáskĺirĺiket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Míĺködési Szabá|yzatának mellék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat e|nöke, valamint a jegyző á|tal kiadott k<jzös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatásköľben hozott döntése alapján
gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzfoľgalmát a nemzetiségi

önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkonnányzatfizetési sztmLáján bonyolída.

A helyi onkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás

kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozotti szerzodésben
fogtaltak szerint történik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat míĺkĺjdési
költségeinek fedezetéÍ. biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkoľmányzatźtllta| - a központi költségvetési támogatáson felĺil - folyósított támogatást kĺi|ső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes szemé|yek részére, stb.)

nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jára használja fel, a nemzetiségi önkormányzat köte|es a

közpénzekböl nyújtott támogatások átláthatóságáróI szóló f007. évi CLXXK. töľvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetésí rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi

önkormányzat a támogatott cél megvalósu|ásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzugyí
fe l adato kat e l látó szerv ezeÍ.i egy sé get í rás ban köte l e S tź|éko ztatni.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az trl|am által kiírt pá|yźnatokon

töľténő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi

önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat koteles a nemzetiségi önkorm i,,,u, részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat e|eget tehessen az

információs ĺĺnrendelkezési jogról és az információszabadságľő| sző|ő f0||. évi CXII. töľvényben

foglalt kózzététe|i kĺjtelezettségének. Jelen pontban meghatározottfe|adat ellátásáért - a II. fejezet

1l. pontjában meghatározott ugyintézó adatszo\gáltatása alapján _ a Hivatal szeĺvezési feladatait

ellátó szervezeti egység vezetője a felelős.

f.

3.

/ĺ,



6.

7.

A nemzetiségi ĺinkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat ľendelkezésére
álló önkormźtnyzati forrásból biĺosított e|őirźnyzatok felhasznźiására, az e|óirányzatok
terhére kötelezettségek vállalásáľa naptári éven beltil a nemzetiségi önkormányzati
vá l asztáso k i dőpontj áho z igazítottan' i dőarányos titemezés szeri nt keľii l het sor'

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülĺĺnítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel- való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzőjén keresztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke együttesen fele|.

vilI. osszeféľhetetlenségi szabályok

l. A nemzetiségi önkoľmźnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi el|enjeýyzó
vgyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos szemé|y nem lehet.

Az érvényesitő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem |ehet azonos a kötelezettségvéila-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesÍtést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási' pénzugyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványoási és teljesítés
igamlésźtta irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykĺinyv szerinti közeli llozzátartozőjava1y maga javára|átnáel. A pénztigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásra, pénzüryi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukĺól belső
szabáúyzataikban.foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 

'..łj
Ix. A belső kontrollľendszer és a belső e|lenőľzés

';
l. A nemzetiségi önkormźnyzat belso kontrollrendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a

Bkľ. előírásait, továtbbá az á||amhźtnartźsért felelős miniszter által kozzétett módszeľtani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kíalakításźÉrt a jegyző a felelos, a nemzetiségi
önkormányzat el nökének észr ev éte|ezés i j ogk<irének fi gyelembe véte léve l'

A Hivatal kockźratkeze|ési és szabźúytaIansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkeze|ését, szabźiýalansági eljáľások lefolytatĺĺsát a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hatalyos Szeľvezeti és MĺÍködésiSzabźiyzatźlban gazdasźtgi vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi <lnkormányzat belső ellenőrzesét a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bk. és a belső ellenőrzési vezető
źita| készített be l ső e l lenőrzés i kéz i könyv szabtiy ozza.

A nemzetiségi <inkormányzatra vonatkozó éves ellenĺjrzési tervet a jegyzo hagyja jóvá, amelyet
tźĄékoztatásu| megküId a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jőváhagyásra vonatkozó
jogszahá|yi hatálriĺl(\t követően 5 napon he|ii|.

A nemzetiségi önkormányzatokat éľintő külső ellenőrzések nyilvántartźsát a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnĺik tájékoztatása a|apján.

X. Zárő rendelkezések

l ' Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre sző|. Ezze|
egyidejűleg a he|yi önkormányzat és a nemzetiségi onkormányzatkozott jelen megállapodást
mege|ozoen létrejött együttműködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

2.

3.

f.

a

4.

5.

6.



fenntartatási szerződés a kozös felülvizsgálat és azok egyesítése eľedményeként - jelen

me gál lapodás hatályba l épéséve l - hatá|y źú veszti.

2' Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttmiĺködési
megáltapodást2016. február f9. napjáig nem írja aIá, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| - önként vállalt felaĺĺatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

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

4. Felek megá|lapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľtilő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabá,|yi előírások figyelembevételével járnak el, kölcsönosen segítve

egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, |.logy az együttmiĺködési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időközi vtiasztás esetén az alakuló ülést követő harminc napon

belül felülvizsgálják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek ľögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabä|yozott kéľdésekben aZ Áht.' Áv..,
Bkr., Tám' Korń; rendelet, Mĺĺtv., Nekt. rendelkezései' valamint az egyen|ő bánásmódró| és

az esé|yegyenlőség e|omozdításáró| szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb

vonatkozó j ogszabályok rendelkez ései az irányadóak.

7. Jelen megáil.ápodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar.nyelven készÍilt, Felek

eĺolvasás és énelmezés után, mint akaratukka| mindenben megegyezőt jővtthagyó|ag a|áírták.

Me|léklet: Az eszkoz |eĺtár

Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi tn kormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármester

Fedezet:

PénzÍigyi leg el lenjegyzem

Páris Gyuláné
pénzü gy i tlgyosztá|yvezeto

Jogi szempontból ellenje gy Zem
Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbizásából

dr. Mészár Eľika
a|jegyző

Józsefvárosi Bolgár onkormányzat
képviseli:

Kalicov Gizella Julianna
elntik

Dátum: Budapest,2016.
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Bp' Fóv. VIII.ker. Jőzsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 TeIefondíj szám|á|ő(instaIlá|ássa|)

000680.1311922 Tárgya|Óaszta| fekete 2 db

001180.1311912 Nyomtatő HP U 1100

002008.1311922 Kamera rendszer kiéoítése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

C)sszesen: 5 db
Beál|ított szĹjrési fe|téte|ek :

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

Fóktinyv.

Itlv

13139

13129

13139

13 129

Táľgyi eszktizłik li
.Felh. vagy szem. kÓdja és neve uľr. éve

120

120

LZĺ'
t20
LZU

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

NemzetiSé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

taÉozékokkal

Progra m : CT. EcoSTAT Tá rgyi eszkii z 20 L6.7.1..7
Készító: oláh Éva

2004.11.10

2000.12.15 rV/60s/00

2004.04.21.

2010.06,24

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő érték

Konwe|és éve: 2015

96 250
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39t 375

479 125

rtékcstikkenés Nettő érték 
i
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I 0&r 669
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Józsefuárosĺonkormányzat 

8.1. Felhaszná|ói Iettári részletező Könyvelés éve: 2015

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktiárkód Felhasználó
1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
tsszesen.' 13138-8-08072 Számologép SHÁRP 26o7sHARP 2607 .ĺ DB

í 3í 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 N emzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-8-08277 DVD ĺń Lg 41638 oEM lDB
131 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetisegĺ tnkormányzatok 1DB
Összesen; 13138-8-08282 Papíruágogép 1DB

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

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

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok ĺDB
Osszesen 1 31 38-8-08299 Telefax lDB

Program : Raktár/KészIet
Készítő: oIahe
Yeĺzio:. 20'|6.,| .1-0

/"?



Bp. Fóv. V|||.ker. Józsefuárosi onkormányzat o
Budapest, ío82 ö.,ĺ. Felhasználói leltári részletező

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Cikkszám Megnevezés Raktiárkód Fethasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
1 3138-2-02363 HütŐszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Összesen.. 13138-2-02363 Hiitószekĺény Zanussi lDB

13138-2-02408 Fémpolcí00X185X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

tsszesen.' 13138-2-02408 FémpoIc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 aitós fakkos

Nemzetiségi Önkormányzatok120 1DB
Összesen.. 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

lsszesen.' 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
13138-3-03165 Mikrohu||ámÚ sütő

't20 Nemzetiségí tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-3-031 65 MikrohullámÚ sĹjtő lDB

í 31 38-3-03 1 68 Mikrohu||ámú síi,tő
120 Nemzetiségĺ.Önkormá nyzatok 1DB

Cisśżesen: 13138-3-03168 MikrohullámÚ sĺjtő 1DB
í 3138-5-05003 Függöny ny|on

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Osszesen; I 31 38-5-05003 Fiiggöny nylon 5DB

,ĺ 3138-5.05009 Zász|ó
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 3DB

Osszesen.. 1 31 38-5-05009 Zászli 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|i

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13138.5-05064 Zászlo 1DB

13138-7-O7029 Függönytarto rud
1N Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Osszesen: 13138-7-07029 Fúggtinýafto rud lDB
't3't38-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 13138-7-07037 Pénzkazetta lDB

1 31 38-7-07059 Fa|ĺ táb|a
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

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

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 2DB
Osszesen.' 13138-7-07098 Porolto kész 2DB

1 3 1 38-8-08035 Spirá|ozigép
Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

Spinlozogép

120

1DBOsszesen. I 31 38-8-08035

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Veĺzió:. 2016.1.1'0

2016.01 .25 14 50.20
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Bp. Fóv. V|||.ker. Józsefvárosionkormányzat 
8.1. Felhasználoi |e|tári ľész|etező

Budapest,1082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyvelés éve: 2015

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok ŁDB
lsszesen: 13138-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

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

Összeselr'. 13138-2-02040 Szekéĺty Vegyes IDB

13138-2-02042 Szekrény kicsi á||o
Nemzetĺségi tnkormánpatok 7DB

Osszesen: 13138-2-02042 Szekrény kicsi álIó 7DB

ĺ 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 N emzetisé g ĺ Önkormányzatok 28 DB

Osszesen.' 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

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

Osszesen: 13138-2-02069 Szekrény also.felsó 2 ajtis 6ĐB

13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI
120 Nemzetiségi Öňkormányzatok 3DB

Osszesen 13138-2-02071 Számítógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi onkormánpatok lDB

Osszesen. 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos lDB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi onkoĺmányzatok 1DB

Osszesen 13138-2-02078 Hlitiszekrény lDB

13138,2-02087 6ĺirgős konténer
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02087 Görgos konténcr 1DB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi Ön|ĺormánpatok 2DB

Osszesen 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós aĺacsony 2DB

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

Osszesen: 1 31 38-2-021 59 Asztali támpa lDB

13138-2-02,240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.- 13138-2-0224U Szekrěny 1 a1tos alacsony lDB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa kĺĺrfénycsőves
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

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

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016'1.1.0

2016.01.25 14.50 20

2 .oldal



Bp. Főv- V||ĺ.ker. Józsefuárosi tnkormányzat
Budapest,1O82 8.1. Felhaszná|ói le|tári részletező

cĺkkszám: -

Felhasználó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasznáĺó

Könyvelés éve: 2015

Cikkszám

13í28-9-09098
Megnevezés

VGA AsUs 69600XI/TVD 128mb TV out ĺ
120 Nemzetiség3 tn kormányzatok

Készlet

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

1 3í 28-9-09í 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-9-09í93 Számítógép CoÍnód oíÍice|V/í 397/08/C

120
tvt1397t08tc

Nemzetĺségi tnkormányzatok lDB
tsszesen-' 1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód officelv/l 397/08/C lDB

13138-2-02002 íróasztal
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen; 1 31 38-2-02002 íróasztal 8DB
1 31 38-2-02003 Gépĺróasztat

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen.' 1 31 38-2-02003 Gépíroasztal TDB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Összesen.. 131 38-2-02004 Asztal vegyes 1DB
13138-2-02005 Asztaltárgyaló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Összesen: 1 31 38-2-02005 Asztal táryyalo 5DB

13138-2-02007 Ál|vány, polc
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02007 Allvány, polc 2DB
13't38-2-02010 Csj||ár vegyes

1Đ Nemzetiségĺ Önkormányzatok 9DB
Osszesen; 13138-2ą2010 Csillár uegyas 9DB

13138-2-02013 Á||ófogas
120 Nemzetiségi Ö nkormányzatok 4DB

Összesen; I 31 38-2-02013 Átĺófogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen-' 13138-2-020,ĺ7 Forgószék 7DB

13138-2-02024 Lámpa vegyes ,5'fr
1zCJ Nemzetiségĺ onkormányzatok 2DB

Összesen 'ĺ 3138-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc' képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Ősszesen: ĺ 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rezkarcok 4DB

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

Összesen 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Vpĺzió: 20í6.ĺ..|.o

20't6.01.25 14.50.20
ĺ 'o|daI -/"7



Bp. Fő.r Vĺĺ|'kéľ JołseÍ'rárooi onkoĺĺĺányzat
Budapest, 1082

.8.1' Fe|hasuná|ói leltáľĺ ľése|etező
cĺkkszeĺĺ: - ,-

Fe|hasfnáló: 06í - 06'1

KÖnyveiés éve; 20ls

Raktál.kod Fe|hasznáIó Gyĺłľiszám Kész|et

í EB
13128.9;09,ĺ58 Scannér (canon Lide. 25}

ao-bŕir Öĺkaľ.!fl#ffií
.oss.zeqen: 13|Í.?ę-9{ip1ť'B Ścanner (Qąnotl Ĺĺae zs) 1 DE:

t 3:139,a724?
Bolcéf. Ön"l@jÍÍl:áłŁý.át lUE

Ossaesen. 13'138'0ĺ243 ł<ép lDE

P i.oJ rarÍĺii Rąłĺ'táj/X es łłet
Ké"sřttő ' |ä'ĺ

Ýelziöi: 2o1hí2.1.1

k;#.#;y
1 .oJdal
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9ľł |zoło.(lr.oł)ĺą. hąłdľołąt

3. sa'. mę.Ľ!LŁJ.úu

Egyůittmĺíködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerii|et Józsefvárosi Onkoľmányzat (a

továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adószám: |57357I5-f-42
tcirzsszám: 735715
statisztikai szám: 157357|5-84||-3f|-0|
bankszámlaszttm.. l0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. KocŚis Máté polgármester

másľészről a Józsefváľosĺ Göľög Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)

székhely: 1082 Büdapest, Baross u.63-67.
miĺködési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám I69f6I85-|-4f
torzsszám: 679|8,7
statisztikai szttm: 16926185-8411-371-01
bankszámlaszäm.. 10403387-00028599.00000005
képviseli: Bozonasz Irini ęlnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló f0|1. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakba,,i- N"ktu.; 80. $ (f) bękezdésében foglalt felhatalmazás 

'alapján,
figyelómme| az źi|amháztartásrő| sző|ő f0|1. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: Aht.), az

źú|amhźntartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368ĺfo| 1. (XII. 3l.) Korm. rendelet (a

;;;ilt"kbun' Áu'.), a nemzetiśégi celĺ e|őirányzatokból nýjtott ťámogatasok feltételrendszerérő|, és

elszámolásánat. ."náje.ől szóló. ązsĺzolz. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Koľm.

rendelet), a kĺiltségvátési szervek belső kontrollrendszeréről és belso ellenőrzéséről szóló 37012011.

(XII. 3l.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkoľmányzatairőll sző|ő

f1IL. évi CLXXXX. toňény (a továbbiakban: Motv.) vonatkozó ľendelkezéseiľe, az a|u|írott

napon és helyen, aza|ábbi feltételekkel.

1.

L Pľeambulum

A helyi önkormányzat jelen együttműköÚćsi rnegállapo*as (a továbbiakban: megállapodás)

keretében a nemzetiségi-änrormĺńyzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzati működés

személyi és ĺírryi fłtételeit, tol,euuĺ gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási

feladatok e||ĺttźsĺnó|, ezze| segíti a nemzetiiégi jogszabáIyokból adódó kötelezettségek teljesÍtését

és a köz<isen megfogalmazott nemzetiségi kozĺigyek és célok megvalósítasát. Jelen

megállapodásban a Filek ezen feladatok részletes szabźiyaithatározzźlkmeg.

A tźrgyi évre vonatkozőan a hetyi önkoľmnÝat költségvetési helyzetének figyelembe vétele

mellett _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes

egyeztetéstkövetóen az adottévi költségvetési rendeletében működésihozzÁjźlrulásként pénzügyi

třmogatást biztosíthat, amelyről tamogatottat elszámolási, míg támogatót ellenőrzesi kotelezettség

terheři. A helyi ĺinkormányzát ĺttut a nimzetiségi ĺinkormányząt részére működésí hozzájárulásként

nyujtható ĺámogatási ĺisszegľől támogatási szerződést kell kötni. A támogatás felhasználása soľán a

námzetiségi tinkormányzat; költségňatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles eljámi.

A helyi onkormányzat által nyujtott műkĺjdési hozzájáru|ás tekintetében Felek ľogzítik, hogy a

nemzetiségi ĺinkormányzat nemźetiségi kĺiztigyeinek ellátása céljából támogatást adhat külső

szervezeteknek' intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi görög nemzetiségi polgároknak részesülniük kell.a

támo gatott kü lső szerv á|ta| v égzett tevékenység eredménye ibő l,

f.

3.

//
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4.

5.

6.

7.

b. e|számolási és beszĺmolási kötelezettség mind a tiĺmogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi ĺinkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormźnyzat
elnĺike kĺiteles a kiilső szerv részśről benyujtott _ a továbbadott támogatás felhasználasáról
szóló - elszĺmolási dokumentációt, valamint a tźmogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyíIatkozatát a benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belĺil a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefoárosi Polgĺáľmesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi
feladatait ellátó szervezeti egĺsége (továbbiakban: pél:zfigyi fe|adatokat e||áúó szpĺvezeti
erység) részére átadni.

A helyi önkormányzat által nljtott működési honźĘźľullás tekintetében Felek rögzítit hogy a
nemzetiségi önkormányzat e|nöke köteles tźrgyévet k<lvető január 31. napjáig írásban beszámolni a
miĺkĺĺdési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénztigyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységen
kereszttil köteles a működési támogatás felhasználásźtt e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az e|sámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat kĺĺtelező és önként vál|alt közfeladatainak
e|Lźtását szolgáló rendezvények megtartźsźlt _ ktiltségvetési he|yzstének figyelembe vétele
mellett - a mindenkori költségvetésében elkü|önített fonásból pá|yánatźs tltján vagy egyedi
kérelem alapján, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdá|kodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási fetadatai ellátrásáról- az elnĺik
közreműkĺjdésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabá|yozásokban, és
utasÍtiásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdźtlkodás ľendjét szabá|yoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabźůyok és az Avr., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szeľinti szabét|yzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmźnyzatelntlke hagy jôvá.

A támogatások feIhasználásával kapcsolatban a Hivata| bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkormányzat műkiidésének szemé|yi és táľgyi fe|tételei, működéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat nemzetiségi
közĺigyeinek ellátásához sziikséges tángyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznźůatát. A nemzetiségi önkormźnyzatnak az irodai munka során felmerült működési
költségeit a helyi <inkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének terhére - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺinkormányz atnak az ingyenes helyiséghas zntl|atta|,
a helyiség infrastruktúrájáva| kapcsolatban felmerĺilő rezsiköltségeit, valamint kaľbantartási és
fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére _ viseli,
amelyek az a|źbbiak:

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

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez sztikséges eszktizök karbantartási díja, az
internet hozzźfférési lehetóség kĺĺltségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati ügyekkel foglalkozó ügyintéző által igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi cinkormányzat testületi tagiainak és tisáségviselőinek
telefonhasz ná|atźbő| eredő kĺiltsége it.

A helyi önkormányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a Budapest VIII. kerü|et,

t.

f.

3.



.!. i

. ,.i

Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 35604lN3)alatt találhatő,|45,5 m2 alapterĺiletű irodahelyiséget

ingyenesen a Józsefvźrosi bolgáľ, Gö,ög, Ĺengyet, oľęn', Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,

Ukĺán, Német N;;J;;i_o"ř"'.e"v,ííuo,aś.naszná|atbaadjaazza1..hogy a. helyiségeket úgy

kell elosztani, ľ,ogy.-ĺnae"n nemzetisegi onkormĺnyzat számźĺra munkaállomás biĺosított legyen.

A fentiekben -"fi"itll. ingatlan töbď részből ailo ľletyiségcsoport, ľ9ly 4 irodahelyiségből,

közlękedőből, galériából, mosdóból ĺrL Á 
'usyonkataszteri 

adatbazis alapján az íngathn forgalmi

értéke: Bruttó 10.152 e Ft.

Anemzetiségiönkormányzattudomrásulveszi,horyazirodahelyiséghaszná|ataaJózsefuárosi
ormény és Ukrán ónkoimányzattal közösen ti'ftđnik. A nemzetiségi onkormźnyzat használati

jogának gyakorlásával a többi i.oduľ'"ryňéj használatára jogosult němzetiségi <ĺnkormányzatok

munkáj át nem akadály ozhatja.

4. Azirodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzatrészére kiárólagosan, valamint

a többi nemzetiségi. ánl.o,,nĺnyzattal köz<js h.-asználatba átadott tárgyi és technikai eszkĺjzok

leltár szerinti nyTlná"tu'tĺsa lelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A

nemzetiségi önkormányzat a leltár ,"".i]nt nyil.,,ántu'tott eszközöket és helyiséget kizarólag

alapfeladatának ellátásához szükséges métékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeríĺ

gazdálkodás szabá|yaiszerint, a jćl gazdigondosságával koteleš kezelni, ahasznźt|atjogát a helyi

önkormányzat érdekeit figyelembe véve gýakorolhatja Az ingóságok. használati jogát másra nem

ruhźnhatja át. A helyi önkormányzat a1iasznźiatba adott bármeiy ingóságot -. a leltár szerinti

nyilvántaľtáson tti.tJńo źúvezetés melleł - bármikoľ indoklás nélkiil visszaveheti, visszavonhatja,

módosíthatj u-,;,-n,gye joga gyakorlása során nem veszé|yeząetheti a nemzptiségi önkormáĺyzat

feladatellátását'

A helyisége t a nemzetiségi önkorm źnyzat hétköznaponként reggel 8 őrźŃőll.f.o óráig nemzetiségi

önkormányzat í feiadatefiításához hasłnźtlhatja. A1^ e po1tlaň megielolt időrenden túl történő

helyiséghasznavii elozetes írásbeli te."r". alapján ä Hivatal jegyzojének írásbeli engedélye

alapjan van mód. Az írásbeli kéreĺemben meg ke[ jělölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a

szokásos n"ryi.eg ľ,".'"eiut,ol 
"tto.o. 

időS;kba; t(jńénő bent tartózkodás. Az eltérő időponttll

helyiséghas znźiaĺ illandó vagy eseti j"lr"gg"l ud.hľó:. Indokolt kérelemre a helyiség eltéro

használata állandó i"ii"gg"l is"biĺosíthai t,. šł alĺanaó jelleggel biĺosított eltéro.helyiséghasználat

indokoltsága. " lJ1.o 
"Jsyüttműködési megállapodĺs ĺelĺiĺvizs gźiatäva| egyidejrĺteg meg kell

vizsgálni' és ameńnyiben aÍTa a továbbiakbuřmĺŕnin"s sztikség, azengedé|ytvissza kell vonni.

A nemźetiségi önkoľrnänyzatu" ingy"n", helyiséghaszná'|at jogźi másra nem ruházhatja źt. Az
,' ingyenes nu"na|itiiadott irodah"ryilg; ľelĺJĺtĺś"t, átalakítášt, bármilyen váltoĺatást eszktizcilni

csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felekrögzítik,hogyazingyenesenhaszrálatbaadott.irodahelyiségetmagancéllűhasznźůatra
igénybe u"*i 

-u1emzeti"sági 
önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi

önkormányzat az e pontban foglaltaktoĺ Ĺter, úgy itiřeles a helyi önkoľmányzat írásbeli

felszólítására a magźncélú hasznátatot haladéktalanul megsziiirtetni, valamint e magán célú

hasznátatból eredá kältségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyíben az ingyenesen használatba adott

irodahelyiséget a rendeltetésszerű nasznĺlattól eftéřőn veszi ĺgényb 
",,1gy 

azt a másik nemzetiségi

önkormányzaĺok értlekeit ľlgyehrren r.ĺutii l'ugyu aÍlasznźija, úgy a helyi önkoľmányzat által onkónt

vállalt feladatként a nemzetiségi ö"k";á"] zatok résié." ňyu.ltott nemzetiségi önkormányzati

támogatási rendszerből kizźrhatő.
A nemzetiségi onkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatbal 1 . 

tĺ'bbi nemzetiségi

önkormányzattal egyetemleges "l."ĺ'ol.ĺ.i, 
visszňzolgáltatásí és kártérÍtési kötelezettsége áll

fenn.

Azingyenesenhasználatbaadottirodahelyiségkulcsát.anemzetiségiönkormányzatképviselőjea
Hivatal po,ĺejĺn u"heti fe1, és ott kotel". rcäani az iľodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi

önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atźĺra.
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5. A helyi ĺinkormányzat vál'|a|ja, hogy a Hivatal belsö ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi iinkormányzat fe|adatellátása során
jelentkező sztikséges mértékig - a Hivatal általa biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szĺikséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biaosítja.

A nemzetiségi önkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközök számvite|i nyi|vźntartátsáéľt a
Hivatal pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezĺiťčlje, míg leltár szerinti hiánýalan
állapotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

A helyi ĺinkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megva|ós ításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfeladatainak ellátását nem akadályozza _ ideiglenesen' ingyenesen rende|kezésre
bocsáthatja, azza|, hogy az erre irányuló kérelmet legalább l5 nappa| a kért időpont e|őtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzójéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasägi társaságainak
közremiÍk<jdését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

A nemzetiségi ĺinkormányzat postaköItségét a helyi ĺinkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére - viseli.

8.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
ĺ bejelentés alapján biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer hasznźt|atának

biztos ítását, továbbá szükség esetén to lmács a|ka|mazásźú.

l0. A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban meg}latározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal míikĺldtetése költségvetési címen, továbbá az Önkormányzat költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatoképiileteinek takaríüĺsa címen

l 1. Felek rogzítlk, hogy a helyi ĺinkormányzat biaosída a nemzetiségi ĺinkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat mÍĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív fe|adatokat a Hivatallal jogviszonyban
á'||ő szeméIy, illetve a Hivatal jegyzőjén kereszttil a szeryezési és iigyviteli, töľvényességi,
pénzíigyi' ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

|2. AHivatallal jogviszonyban á||ő szemé|y(ek) adminisztratív feladatai ktil<inösen:
a' a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az tiléseken, az ülések

jegyzőkonyvezése,
b. a nemzetiségi <inkormányzat elnökének, vagy tagának információi alapján írásbeli

előterjesztések, döntések e|őkészítése, meghívók, forgatókönyvek eIkészítése
c. a beterjesztésre a|kalnrasság vizsgálatának keretében a jegyzókönyvek elĺízetes

megktildése a Hivatal töľvényességi és pénzugyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevéte|einek továbbítása a jegyzó és a nemzetiségi
önkormányzat e|nöke fe|é,

e. a testü|eti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcso|ódó (pI' jegyzőkcinyvek)
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi cinkormányzat műkĺidésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.
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h. a nęmzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazása alapján a Nemzeti logszabźilytźr
Törvényességi Felügyelet Irásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus ľendszer hasznźiata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein. beleértve azźrt ülést is - a jegyzo
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottjaa helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testüIeti ülésein, és
jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetisĘi iinkoľmányzat költsĘvetésével, gazdálkodĺásával kapcsolatos feladatok el|áLtźÉa

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénziigyi feladatokat e|látó szervezeti egysége |tŃja e| az a|áhbiak szerint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdźikodźtsról szóló határozat, a kĺiltségvetés tervezés, annak

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

vezetése, az éves gazdźikodźts és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
ö nkormány zat figy e|mének felhívása a kö ltsé gveté s mó do s ításra,

c) a nemzetiségi önkoľmányzat kĺiltségvetését megalkotó határozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteti-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiál|ításą a
gazdasźryi vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok e||átása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kĺjtelezettségválla|ás nyi[vántartásba
' vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény közĺĺtt eltérés esetén annak

jelzése,
a kifizetések teljesítése pénztźri vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
kószítósc a jogszabályban megadott határidő betaľtásával,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyur Allamkincstźrhoz történo benyrlrjtásáva| kapcsolatos fe|adatok ellátása,
a ztr számadás szöve ge s ľészé nek e lkészítéséhez se gítsé g nyúj tása,
banki és törzsadatĺári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, viíltozások bejelentĺíse) ż ,
ÁFA-bęvallások, Szja bevallások készítése, ÁFA korbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormányzattól, pá|yánatokből) a

bevételek és azok terhére hozott clö'ntések, valamint a feĺhasználások analitikus
nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi ĺinkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások elszámolásában,
támogatások feIhasználásának pénzĺigyi elszámolásához segítségnyújtás (szźml.á.k,

bizonylatok másolása' kimutatások elkészítése),
p énzu gy i, s zám v ite l i szab źiy zatok aktua| i zá l ás a,

elemi költségvetés és határozat' költségvetési beszámo|ő és zĺrszźtmadás honlapra történő
feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi önkoľmányzat ktiltségvetése

l. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az áilramhánarńsró| szóló
jogszabályok rendelkezéseiľe figyelemmel a kĺĺltségvetési törvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi ĺinkormányzat e|nôkének közreműködése és adatszolgáltatasa alapjĺán

hatrĺridőben e|őkészíti a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésihatiĺrozatánaktervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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2. A nemzetiségi önkormányzat a költségvetéSét önál|óan, költségvetési határozatban állapída
meg. A nemzetiségi iinkormrányzat kĺĺltségvetési határozatának az irányadó jogszabályban
meghatározoff szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az e|őirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatźú, elemi költségvetését, átmęneti
gazdá|kodátsról szóló határozatáú az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül _ írásban megküldi a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormanyzat elnöke a nemzetiségi önkormanyzat kĺlltségvetési e|oiränyzatainak
váitonatására irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közľemiĺködésével készíti elő.

Az e|őirźnyzatok módosításáró| a nemzetiségi önkprmĺínyzat képviselő-testülete - költségvetési
határozatát módosító - hatźrozattal dönt. E hatźiozat egy példányát, valamint az e|őirźnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-ny1|vántaľtáson történő źúvezetés céljából) a nemzetiségi
önkoľmányzat elnöke a döntést követő 3 napon belüljuttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi <inkoľmĺínyzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźrozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|óirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettségvállalásaiéľt és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá\kodás biĺonságáért a testiilet, a szabályszeruségéért az elnök
felel.

v. A nemzetiségi tinkoľm ányzat kii|tségvetésé.něk végrehajtása

Felek rögzítlk, hogy a nemzetiségi önkorminyzat önállóan dönt saját kciltségvetési
e|óiĺányzatainak felhasználásárĺ5l. A llenzetiségi ölrkoľnrálryzat költségvetési, pénzügyi
gazdá|kodźtsának végrehajtása során a pénzugyi fe|adatokat ellátó szervezeÍi egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a kĺiltségvetésében meghatározott e|őirányzatok, il|etve
a n emzet i s é g i ö nkorm á ny zati határ o zatok a| apj tn.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺi| |átja el . a nemzetiségi
önkormányzat elnĺikének közremtĺködése és információi alapján - a nemzetiségi <inkormányzat
önálló fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási adatainak törzskönyvi
nyilvántartásban szĺikséges módosításával, azadőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges móđosítások átvezettetése a megalakulást követően megtĺirtént. A
nemzeti s é si önkormánv zat önźú|ő fizetést szám lával rende lkezi k.

3. + nemzetiségi önkormányzat aZ źi|amháztartäsi információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keľesztül a pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység közremÍĺködéséve|
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi költségvetésrő|: éves kt}ltségvetéséről annak

elfogadását kĺjvetően adatot szolgáltat az ái|amhánaftás információs ľendszere számára.
b. Időkĺizi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az á||amháztartási információs rendszere felé
irányu ló adatszolgáltatási köte lezettségének.

c. Időközi mér|egjeleniéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kö|tségvetése végrehajtásával
összeftiggésben a mérlegielentéseket összeáIlítja és biztosítja adatait az á||amháztartási
információs rendszer számár a,

a
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4.

1.

d. Kciltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének

végľehájtásával, gazdálkodásával összefüggésben eleget tesz aZ źil'anhź.ztaĺtźsi
infôrmációs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kĺitelezettségének.

A nemzetiségi ĺĺnkormźnyzat költségvetést érinto határozatźtnak elkészítéséért, valamint az

elfogadrást követő adatszolgáltatasok hataridőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén

keresztül apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

VI. A nemzetiségi tinkoľmány zatokgazdáIkodásával kapcsolatos beszámolási
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának éves

alakulásáról a zźrszátmadźts keretében sámol be. A nemzetiségi ĺinkormányzat

gazdá|kodźtsának éves alakulásáról sző|ő zőľĺszźtmadási előterjesztést és a határozattervezetét a

legyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnĺike a képviselĺĺ-testület elé terjeszt
-ĺgy, 

t'ogy az a képviselő-testiilet e|é terjesztését kĺivető harminc napon belül, de legkésőbb a

költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźůyba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénziigyi

feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztiil ajegyzó készíti elő.

A nemzetiségi önkorm ányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott

kĺiltségvetéssel cisszehasonlítható módon zfuszámadźlsihatározat1al dĺjnt.

v11 A nemzetiségi tinkormányzat kötelezettségvállatásaival kapcsolatos hatásköriik

A nemzetiségi önkorm źnyzat kĺitelezettségvállalásaival. kapcso|atos részletes hatáskörĺiket a

nemzetiségi inkormányzat Szervezeti és Működési Szabźůyzatźlnak mellék|etét képező, a

nemzetiségi önkormányzat eln<ĺke, valamint a jegyző által kiadott köztis utasítás rendezi.

A nemzetiségi ĺinkormányzat - koľábbi, saját hatáskörben hozott döntése alapján

gazdá|kodźsźtva| és pénze||źtásźtva| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi

ónkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi ĺinkormányzatťlzetési szám|ź|źtn bonyolítja.

A helyi tinkornrányzat á|ta| adott támogaĺĺs folyósítäsa - a kĺizponti költségvetési támogatás

kivételével - a helyi ĺinkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozötti szeľződésben

foglaltak szerint történik. A tźmogatás elsődlegesen a nemzetiségi ĺinkormźnyzat mÍĺködési

koItségeinek feďezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi ĺinkoľmányzat a helyi

onkorňányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső

szeľvekneŔ (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)

nyújtott pénzeszkoz źńadás cé|jfua használja fel, a nemzetiségi önkormányzat koteles a

t6"pen""tuől nyújtott támogatások átláthatóságáről szőlő 200,l. évi CLXXXI. törvény,

valámint a hatályôs önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi

ĺinkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|szárnolás elfogadásáról a pénzĹigyi

fe ladatokat e l látó szervezeti egységet írásban köte les táj ékoztatni.

4. A központi költségvetési támogatási igény benyr1ljtására, az á||am által kiíľt pźúyźuatokon

tt'rténő részvéte|rě a nemzetiségi ĺinkormźnyzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi

ĺinkoľmányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi ĺinkormányzat köte|ęs a nemzetiségi ĺinkormányzat részére elektronikus felületet

(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi cinkormányzat e|eget tehessen az

információs <jnrendelkezési jogról és az információszabadságról sző|ő 20l l. évi CXil. tĺirvényben

foglalt köZzététe\ikötelezettségének. Jelen pontban meghatarozoĹIfe|adat el|átásáért - a II. fejezet

1 l. pontjában meghatározott i.igyintéző adatszo\gźt|tatása a|apjttn - a Hivatal szervezési feladatait

ellátó szervezeti egységvezetője a felelos.

2.

1.

2.
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6.

7.

I.

A nemzetíségi onkormányzati választások évében a nemzetiségi ĺinkormányzat rende|kezésére
á||ő önkormányzati forľásból biztosított e|óirányzatok felhaszná|ásźra, az e|őirźnyzatok
terhére kötelezettségek váIlalására naptáľi éven belĺil a nemzetiségi ö'nkoľmányzati
vá|asztások időpontjáhozigazítottan' időarányos iitemezés szeľint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi ĺinkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait elkü|ö,nítetten
vezetí, az ad,atszolgźitatás soľán kö,zölt adatok valódiságáért, a szźtmviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való taľtalmi egyezőségééĺt a Hivatal jegyzőjén kereszttil aZ
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szęrvezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke együttesen felel.

vul. osszeféľhetet|enségiszabályok

A nemzetiségi ĺinkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzüryi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet'

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

A k<itelezettségvállalási, pénzugyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ására inányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti köze|ihoz:zátartozőja vagy maga javára|źtná el. A pénziigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetóje a kötelezettségváIlalĺásra, pénzíigyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról belső
szabá|yzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartast vezet.

Ix. A be|ső kontrollľendsz6ľ és a be|ső ellenőľzés

l. A nemzetiségi önkoľmányzat belső kontro|lrendszerének kialakításánáI figyelembe kell venni a
Bkr. előírásait, továbbá az á||amhánaftásért felelős miniszter á'|ta| közzétett módszertani
útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszer kialakítźsáért a jegyző a fe|e|ős, a nemzetiségi
onkormányzat el nökének észrev éte\ezés i j ogkörének ťrgyelembe vételéve l.

A Hivatal kockźzatkezelési és szabćúyta|ansági felelĺíse biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabá|yta|ansági eljĺárások lefolýaüását a kiadott szabéůyozások alapján.

A Hivatal haŁályos Szervezetiés Műkĺidés i SzabätyzaÍában gazdasági vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi cinkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási ľendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezetó
áL|ta| készített be l ső e l l enőrzé s i ké zi könyv szabźůy ozza

A nemzetiségi önkormány7atÍa vonatkozó éves ellenőrzésí tervet a jegyző hagyjajóvá' amelyet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat e|n<ikének a jőváhagyásra vonatkozó
jogszabáIyi hatáľidőt követően 5 napon be|ü|.

A nemzetiségi önkormányzatokat éľintő külsó ellenőrzések nyilvántartásáú a belső
e|lenorzési feladatokat ellátó szervezeti egységvégzi az elnök tájékoztatásaa|apján.

X. Zárő rendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírźsa napján lép hatályba és határozat|an idore sző|. Ezze|
egyidejűleg a he|yi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatközöttjelen megáIlapodást
megelőzően létrejött együttműködési megállapodás, vaĺamint heIyiséghasznáIati és

2.

J.

f.
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4.

5.
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2.

fenntartatási szerződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen

me gáll apo dás hatályba l épéséve 1 - hatźůy át veszti.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttmiĺködési

megállapódást 2016]-február ž9. napjáignem írja a|ä,vagy azabban foglaltakat nem teljesíti

abban az esetben a helyi önkormányzat źt|ta| _ önként vá|lalt feladatként - biztosított

támogatásban nem részesü|.

A helyi onkormányzat az éves koltségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire

figyeĹemmeI kotelás eljárni, és biztositani a nemzetiségi önkormáhyzat miiködési feltételeit.

Felek megállapodnak abban' hogy a gyakorlatban felmerülő 
"gJ'"b -feladatmegvalósítások

során a vónatkozó jogszabályi előírások ľlgyelembevételével járnak el, kolcsonösen segítve

egymás munkáját.

Felek megáltapodnak továbbá, hogy az együttműkodési megállapodást évente legkésobb

januáľ 31-1g, áitalános vagy időkozivźt|asztźs esetén az alakuló ülést kĺjvető harminc napon

belül feltilvízsgźůjźlk, és szükség esetén azt módosítják.

Felek rögzítik, Irogy jelen megá|lapodásban nem szabályozott kéľdésekben a, Aht,, A,,.,
Bkr., Táň. Korm. rónäelet, Moiv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|o bánásmódról és

az esélyegyenlőség elomozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb

vonatkozó j o gs zabályok rende l kez ései az irányadó ak.

Jelen megál1apodást, amelý 9 otdalon 6 eredeti példányban magya: nyelven késziilt, Felek

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezot jóváhagyólag a|áírták.

Mel|éklet: Az eszköz |ęltźtr

Budapest, 2016. .

1
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6.
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Budapest Fováros VIII. kerĺi|et
Józsefu árosi onkoľmányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármester

Fedezet:

Pénzĺigyileg elIenjegyzem

Páris Gyuláné
pénzügyi ugy osztá|yv ezetó

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

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Józsefváľosi Gorög onkormányzat
képviseli:

Bozonasz Irini
elnök

Dátum: Budapest' 2016.
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Bp. Főv. V||t.ker. Jozsefuárosi onkormánvzat
Budapest,1082 8.í. Felhasználói |eltári részletező

Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó

Kĺinyve|és éve: 2015

KészletCikkszám

í 31 28-9-09098
Megnevezés

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb ry out (

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 13128-9-09098 VGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CH|PE 1DB

13128-9-09í58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Összesen.- I 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-9-09193 Számĺtógép Comód officelWí397/08/C lvl1397to8|C.

12o Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Összesen.. 13128-9-09193 Számítógép Coąód officelV/l 397/0aC lDB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02002 ĺriasztaI 8DB
1 3í 38-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi Önkorrnányzatok lDB
Osszesen: 13138-2-02003 Gépĺroasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB

Összesen.. 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
13138-2-02005 Aszta|tárgyaló

1m Nemzetiségi onkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13138-2-02007 Á||vány, po|c
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 2DB

Osszesen I 31 38-2-02007 Allvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 9DB
Osszesen; I 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Allofogas
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

Osszesen; .ĺ3138-2-02013 Allófogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

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

tsszeserr I 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen: 1 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rezkarcok 4DB

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

Osszesen.' 1 3ĺ 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktáĺ/Készlet
Készítő: oIahe
Verzló: 2016.í.1.0

2016.01 .25 14 50.20
1 ,oldal 4.



Bp. Főv. V|||.ker. Józsefuárosi tnkormányzat . . Fethasznátói leltári résztetező
Budapest,1082

Gikkszám

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód FelhasználóMegnevezés Gyáriszám

Könyve|és éve: 20.ĺ5

Készlet

í 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhatő 1 polcos
12o Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Összesen.. 13138-2-02035 Szekrény alacsony záĺható 1 polcos 2DB

13ĺ38-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-2-0204Ö Szekrény vegyes lDB

13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

1ZO - Nemzetiségitnkormányzatok 7DB

Ősszesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi állo 7DB

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

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

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

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

13138-2-02071 Számĺtógépaszta| :
120

ź
Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB.

Osszesen.' 13138-2-02071 SzámÍtógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
t 1ZO Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos lDB

1 31 38-2-02078 Hűttĺszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény 1DB

1 31 38-2-02087 Gorgős konténer
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 sI 38-2-02087 Görgős konténer lDB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos a|acsony
120 Nemzetíségi Önkormányzatok 2DB

Osszesen; 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtos alacsony 2DB

13138-2-02159 Aszta|i |ámpa
Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Összesen: I 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Tsszesen.' 13138-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony íDB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
Nemzetiségĺ onkoĺmányzatok 1DB

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

13138-2-02258 Lámpa köďénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa köĺfénycsőves 1DB

Program : Raktár/Készlet
Készítô: oĺahe
Yerzió: 2016.1.1.0

2016.01 .25 14:5O.20
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::.ľ:"ľ[::r.JózsefuáĺosiÖnkormányzat 8.1. Felhasznátói leltári résztetező Könyvelés éve: 2015

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet

Cikkszám: -

Felhasznáĺó: 12o - 12o

Raküĺrkód Fe|használó
13í38-2-02363 HÜtószekrény Zanussi

12A Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
Osszesen: 1 31 38-2-02363 Hĺ.ltőszekńny Zanussi lDB

13138-2-02408 Fémpolcí00X185X40-cm
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Ôsszesen.. ĺ 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 a]tós fakkos 

.-

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lsszesen.' 131 38-2-02442 Szekreny 10 ajtós fakkos lDB

131

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
lsszesen.' I 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis 2DB

í 31 38-3-031 65 Mikrohul|ámú sÜtő
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

Osszesen.' ,ĺ3138-3-03165
Mikrohullámu sÍjtő lDB

ĺ 31 38-3-031 68 Mĺkrohu|lámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB

osšzesen: I 31 38-3-031 68 Mikrohullámú stjtó lDB
1 3í 38.5-05003 Függöny nylon

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen: 1 31 38-5-05003 Függony nylon 5DB

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

Osszesen 1 31 38-5-05009 Zászli 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
lsszesen.' 13138-í05064 Zászli lDB

13138-7-07029 Függönytańó ĺúd
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

Osszesen.' 131 38-7-07029 Függönytartó rud lDB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

4 120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta lDB

13'138-7-07059 Fa|itáb|a
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen. 13138-7-07059 Fali tábla 2DB
1 31 38-7-07098 Poroltó kész.

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen. I 31 38-7-07098 Porolto kész. 2DB

1 31 38-8-08035 Spirá|ozógép
Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Spirálozogép

120

Osszesen.' 1 31 38-8-08035 1DB

Program : RaktáÍ/Kész|et
Készĺtó: oIahe
Verzió: 20í 6' 1 .1 .0

2016.01 .25 14 50:20
3 .oldal
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Józsefuárosionkormányzat 

8.1. Fethasznátói te|tári részletező

Cikkszám

Cikkszám: -

Fe|hászná|ó: ,|2o - 120

Raktárkód Felhasználó

Kcinyve|és éve: 2015

Megnevezés Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP zQOisHARP 2607

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen: 1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607ŠHARP 2607 lDB
' 13138-8-08277 DVD ĺro Lg 41638 oEM

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
tsszesen.' 13138-8-08277 DVD ĺri Lg 41638 oEM 1DB

13138-8-08282 Papĺrvágógép
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Összesen; 13138-8-08282 . Papíruágógép :1DB
1 31 38-8-08295 Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.- 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisĺtó lDB

,ĺ 3138-8-08299 Telefax
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 13138-8-08299 Telefax ''1ł DB

Pĺogram: Raktáĺ/Készlet
Készítő: oIahe
Verzió: 2016.1.1'0



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

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 Telefondíj szám|á|Ó(insta||álássa|)

000680. 1 3 1 1922 T źrgy a|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 FénymásolÓgép Sharp Ar.5516NG

Összesen: 5 db
Beá||ított szŰrésĺ fe|téte|ek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszkozok

ĺ,

Fók nyv.

L J, r:t

ĺ?1?o

13129

1?'ĺ ?o

L5 LZ9

E.gyi eszkłiztik listája taftozékokka|
Felh. vagy szem. kődja és neve

120

120

L?O

120

LZV

Nemzetisé9i Önkormányzator

NemzetiségiÖnkormányzatok'r

Nemzetiségi onkormányzator

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi Önkormán'yzatok

Program: CT.EcoSTAT rárgyi eszkt''-oi6ID

ijľl. éve

Készító: o|áh Éva

2004.11.10

2000.12.15

2004.04.21

2010.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

rv/60s/00

Bruttő érték

K nyve|és éve; 2015

96 250

22 699

L44 220
'391 375

429 125

7 083 669

vo LJU

22 699

IĄ4 z20

391 375

429 r25

Nettő érték

ŕ [, (\^v\\ e------.

I 083 669

c

0

0

0

0

2016.01.25 14:50:59
lofl
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Egyiittm ĺĺködésÍ megállapodás

amely létrejĺĺtt egyrészrő| a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (a

továbbiakban: helyi onkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

adószám: 15..ĺ357 L5-f-42
törzsszám: 7357 |5
statisztikai szäm: 157357|5-84l 1-321-0l
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a JőzseÍvátľosi Német Nemzetiségi Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

önkormányzat)
székhely:
miĺkĺidési hely:
adószám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, VajdahunYad u. l/b
L6924200-r-4f
679r65

statisztikai szám: I69f4f00.84|1-37|-0|
bankszámlaszám: 10403387-0002860l-00000003
képviseli: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőlő f0|1. évi CLXXX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás ,a[apján,
figyelémme| az źt||amháztartásrő| sző|ő f}|l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az

źíiamh6p1tartásról szóló töľvény végrehajtásáľó| szóló 368/f0ll. (Xil.31.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|óirźnyzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeréróI és

elszámolásának rendjéről szóló 4f8l20\f. (xII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Koľm.

rendelet), a köttségvátési szervek belső kontľollrendszeréről és belső ellenőrzéséľől szóló 370l20II.
(XII. 3l.) Korm. rcndelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi ĺinkormányzatairő| sző|ő

żoll. évi CLXXXIX. ttirvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulírott

napon és helyen, az a|ź.}lbi fe|tételekkel.

I. Pľeambu|um

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

keretében a nemzetiségi önkoľmányzat részére biztosítja a nemzetiségi önlormányzati működés

személyi és trírgyi fěltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos végľehajtási

feladatok e1|átásttiő|, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kiitelezettségek te|jesítését

és a köztisen megfogalmazott nemzetiségi közüryek és célok megvalósítĺását. Jelen

me gál lapod ásban a Fe lek ezen fe l adatok ré szl ete s szab źiy ait határ ozzák me g.

f . A tárryi évre vonatkozóan a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe véte|e

mellett _ tjnként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes

egyeńetéstkĺivetően azadottévi költségvetési rendeletében műktjdésihozzźĄźlrulásként pénzugyi

třmogatást biĺosíthat, amelyről tiĺmogatottat elszámolási, míg támogatót ellenőrzesi kötelezettség

terheř. A helyiönkormányzatźt]rta| a nemzetiségiönkormányzatrészérę mÍĺködési hozzĺíjárulásként

nyrijtható támogatási osszegľől támogatási szerződést kell kĺitni. A támogaĹás felhasználása során a

nemzetiségi önkoľmányzatä toltseghatékonyság és köttségtakarékosság elve szerint kĺiteles eljáľni.

3. A helyi önkormányzat źl|ta| nýjtott működési hozzájáru|ts tekintetében Felek rogzítik, hogy a

nemzótiségi ĺinkormányzat nemzetiségi közügyeinek elláüĺsa céljából támogatást adhat külső

szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi német nemzetiségi polgároknak részesĺilniük kel

támogatott kĺil ső szerv źita| v é gzett tevékenység eredménye iből,
la

//4zr



4.

5.

6.

7.

8.

b. elsámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi onkorm ányzat
elnö'ke köteles a kü|ső szerv részéről benyrijtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáľól
szóló _ elszámolási dokumentációt' valamint a támogatási cél megvalósu|ásáról szóló saját
nyi|atkozztźtt a benyujtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belü| a Budapóst
Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakbän: Hivatal) pénzigyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szervez'ęti
egysé g) r észśre átadni.

A helyi önkormĺányzat á|ta| nyujtott miĺködési hozzájźru|źs tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségiönkormányzat elnöke köteles tárgyévet követő január 3l. napjáig írrásban beszamoĺňĺ a
működési támogatás felhasználásárő|. A' Hivatal apéĺuiigyi feladatokat elláio szeľvezeti egységen
keresztĺ'il köte|es a miĺködési tĺámogatás felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosutt minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni. :

A helyi önkormányzat anemzetiségi önkormányzatkiJlte|ező és önként vźt||a|t közfeladatainak
ellátását szolgáló rendezvények megtartását _ költségvetési helyzetének ťrgyelembe vétele
mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elkÍ'ilönített forrásból pźilyáztatás űtjin vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerződés kötése me|lett támogatńatj a, ame|yrš| a tźm.oga{ottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdáikodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltaĺási és beszámolási feladatai e[atásáľoi- az elnök
közreműk<idéséve| _ a vonatkozó jogszabályokban, valamint a he|yi szabáilyozÁsokban, és
utasítiísokban fogla|tak szeľint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodás rendjét szabál|yoző belső szabályzata\ban _ a száinviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá|vzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségiönkormínyzatelnöke hary jóvá.

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

II. A nemzetiségi önkormányzat mÍíkiidésének szemé|yi és tárgyi feltételei, mÍĺködéssel
kapcso|atos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzitik, hogy a helyi ĺinkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt nelyĺseg ingyenes
hasznáúatźÍ. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka soľán felmeľült működési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetíségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktúrájálva| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit, valamint kařbantartási és
fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe _ viseli,
amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fútés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közös költség,
továb bá a szemétszźl l lítási és kéményseprő díj ;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szĺikséges eszközcik karbantartási díja, az
ínternet hozzáfétési lehetőség k<ĺ|tségeinek biztosítása, va|amint a nemzětiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkoző ugyintéző á|ta| igénybevett telefon szo|gźůtatásának
díja, kivéve a nemzetiségi tinkormányzat testüIeti tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasználatából eľedő kciltségeit.

A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerü|et,

1.

2.

3.

I
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Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 356o4|N3) alatttalálhatő |45,5 m2 alapterüIetű irodahelyiséget

ingyenesen a Józsefuárosi Bolgár, Görtig, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,

Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzat közĺis használatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy

kell elosaani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat számára munkaállomás biztosított legyen.

A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
k<izlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbázis alapján azingat|an foľgalmi
értéke: Bľuttó l0.l52 e Ft'
A nemzetiségi önkorm ányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefuárosi

Bolgár onkormányzatta| közosen tĺjľténik. A nemzetiségi önkormányzat használati jogának
.. gyakorlásával a többi irodahelyiség hasmáiatźrajogosult nemzetiségi önkoľmányzatok munkáját

nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat részérekizárő|agosan, valamint
a tobbi nemzetiségi önkormányzaÍta| közĺis hasznźůatba átadott tárgyi és technikai eszközök
|e|tát szeľinti nyilvántartása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tár szeľint nyilvántartott eszköztĺket és helyiséget kizárő|ag

alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, aznkat a rendes és ésszeríĺ

gazdálkodás szabá|yai szerint, a jő gazda gondosságáva| köteles keze|ni, ahasznźiatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogát másľa nem

ruházhatja át. A helyi önkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a leltár szeľinti
nyilvántańáson történő źńvezetés me|lett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,

. módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakor|ása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkoľmányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormźnyzat hétköznaponként ľeggel 8 óratól 20 őrźńg nemzetiségi

. .önkormányzati feladateL\źltásához haszná|hatja. Az e pontban megjelölt időrenden túl töľténő

helyiséghasznźl|atra előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye

atapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kel| jelĺi|ni a célt és az okot, amely miatt szükséges a

szokásos helyiség használattól eltérő idoszakban történo bent tartózkodás. Az e|téro időpontú

helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltéľő

hasznźt|ataállandó jelleggel is biaosítható. Az állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghaszná|at

indokoltságát a jelen együttmiĺkcidési megállapodás felü|vizsgálatával egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben arra a továbbiakban máľ nincs sziikség, az engedélyt vissza kell vonni.

' A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghasznźńat jogát másra nem ruházhatja źtt. Az
inryenes használatba adott irodahelyiségen fehijíüást, átalakítást, bármilyen vá|toztatźst eszközölni
csak tulajdonosi dontéssel lehet.

Felek rĺigzítik' hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźiatra
igénybe venni a nemzetiségi ĺinkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi

önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli

felszólítására a magáncélú használatot haladéktalanul megsziintetni, valamint e magán célri

használatból eredo koltségeket a he|yi <inkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi onkormányzat tudomásu| veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott

iľodahelyiséget a rendeltetésszerii használattól eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi

önkormányzatok érdekeit figyelmen kívi'i| hagyva hasznźija, úgy a helyi ĺinkormányzat źilta| önként

vállalt feladatként a nemzetiségi önkormányzalok részére nyujtott nemzetiségi önkormányzati

támo gaüĺs i rendszerbó l kizźrhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi

önkoľmányzatĺa| egyetemleges elszámolási, visszaszolgáltatási és kártérítési k<itelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahe|yiség kulcsát a nemzetiségi ĺinkormányzat képviselője a
Hivatal porĺáján veheti fel, és ott köteles |eadni az irodahelyiség elharyásakor. A nemzetiségi

önkormányzat nem j o gosu It saj át kulcs haszná|atár a.
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5. A helyi önkormányzat vźi|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|látó szervezeti egység) vezetője fe|é
benyújtott igénybejelentés alapján - a ner.nzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges mértékig - a Hivatal általa biĺosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseľéjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását b iztosítj a.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszkĺizök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hiánlalan
á||apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke fe|el.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programjainak megvalósításához :

a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb
kozfe|adatainak e|látását nem akadá|yozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre

. bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább l5 nappal a kért időpont előtt e|
kell juttatni a Hivatal jegyzojéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasttgi táľsaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek több|etkĺiltséggeI
nem jár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeĘ tíasznźl|atának
biztosítását, továbbá szĺikség esetén tolmács a|ka|mazźsált.

10. A helyi iinkormänyzat az jelen megállapodásban meghatározott k<iltségeket a Hivata|
kĺiltségvetésén be|iil tervezi meg: a nemzetiségi <inkormányzatok működtetése kö|tségvetési
címen, és a hivatal működtetése kĺĺltségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmányzatok épületeinek takarítása címen

l 1. Felek ľögzítik, hogy a helyi önkormányzat biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
mÍĺködéséhez szĺikséges alapvető személyi feltéte|eket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat miikĺidéséhez kapcsolódó adminísztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztiil a szprvezési és ügyviteli, töľvényességi,
pénzlJ.gyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szeľvezeti egységei |átják el.

|2. AHivata|lal jogviszonyban tů|ô szemé|y(ek) adminisztratív fe|adatai különösen:
a. a testĺileti ülések e|őkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az iiléseken, az üIések

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

eIőterjesztések, dĺintések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alka|masság vizsgźúaténak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivata| torvényességi és pénzÍigyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

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

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzĺíkönyvek)
nyi lvántartási, sokszoros ítás i és postázás i feladatok el |átása,

f. a nemzetiségi önkormányzat műktidéséve| kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok e||áÍása,

8.
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h. a nemzetiségi ĺinkormányzat elntikének felhatalmazása alapján a Nemzeti Jogszabźiytár
Törvényességi Felügyelet [rásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszet haszná|ata.

l3. Felek rögzítik, hogy anemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve azárt iilést is - a jegyző
vagy a jegyzóve|' azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ĺilésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi iinkormányzat költsĘvetéséve|,gazdálkodĺĺsával kapcsolatos feladatokelláĹ.ása

l. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źĺtja e| az a|ěbbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá|kodásról szóló hattrozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkész ítése, az elem i kö ltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok analitikus nyi|vántartásának

vezetése, az éves gazdá|kodźts és döntések során amennyiben sziikséges a nemzetiségi
önkormányzat figyelmének felhívása a k<iltségvetés módosításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a
k<iltségvetés Magyar Allamkincstźrhoz tĺjrténő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabźúyok szeľint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzi'igyi szakmai ellenőrzések ellátása' az uta|ványrendeletek kiál|ítźsa, a
gazdasági vezetó által kije|ci|t személyében az érvényesítési feladatok ellátása,

e) kĺiltségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kö'telezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,

Đ a kifizetések te|jesítése pénztári vagy banki átutalással,
g) havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mér|egjelentések, költségvetési beszámolók

készítése a jogszabá|yban megadott határido betartásával,
h) havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,

jelentések Magyar AlIamkincstźrhoz tcirténő benyrijtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
i) a ztrszamadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
j) banki és tcirzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerzodés

módosítása, változások beje|entése)' .
k) AFA-beva||ások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
l) támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkormányzattől, pá|yázatokból) a

bevételek és azok terhére hozott döntések' valamint a felhasználások analitikus
nyi|vántartása, mely segíti a nemzetiségi önkoľmányzatokat a költségvetési dtjntések
me gho zatalába n, támo gatás o k e l s zámo l á s á b an,

m) támogatások felhasználásának pénzigyi e|számo|źsához segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutaĹások elkészítése),

n) pénzugy i, számv itel i szabá|y zatok aktual izá| ása,
o) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zárszámadćts honlapra történő

feItétele érdekében intézkedés'

IV. A nemzetĺségi tinkoľmányzat kii|tségvetése

l. A jegyzo a pénz:d'gyi feladatokat ellátó szervezeti egység údán az źil|arĺtháztaftĺĺsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetésitörvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködése és adatszolgá|tatésa alapján
határidoben előkészíti a nemzetiségi <lnkormányzat költségvetési határozatánaktervezetét, amelyet
megkiild a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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2.

aJ.

4.

5.

A nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat a költségvetését cinállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkoľmanyzat kĺiltségvetési határozatának az irányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell taĺta|maznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatáĺozatátt, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźilkodttsról szóló határozatźtt az elnök . annak e|fogadását kĺivető három munkanapon
beliil _ írásban megküldi a pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek'

A nemzetiségi önkormanyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési előirányzatainak
vá|toztatására irányuló előterjesĺést a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közreműködésével készíti elő.

Az e|łĺirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - költségvetési
batfuozatźtt módosító - hattrozattal dönt. E határozat egy pé|dányát, Ýalamint az e|oirźnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirźnyzat-nyi|vántaľtáson történő źltvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a [{ivatal a nemzetiségi önkormányzat kóltségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|oirźnyzatainak megállapitźsáért és teljesítéséért, tovźtbbá
kötelezettségvállalĺĺsaié rt és tzrtozÁsaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biaonságáért a test[ilet, a szabá|yszerűségéért az elnök
felel.

V. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi cinkormányzat önállóan dĺjnt saját költségvetési
e|óirényzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzÍigyi
gazdá|kodtlsának végrehajtása során a pénzíigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztü| az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai teľhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghattrozott e|őirányzatok, illetve
a nemzetisé g i ön koľmá ny zati határozatok a lapj án.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységen keľesztii| |átja e| . a nemzetiségi
önkormányzat elnĺikének közremÍiködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyi|vántartátsban szükséges módosításáva|, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántaľtásban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtĺlrtént. A
nemzet i ségi onkormán y zat oná||ó fi zetés i szám|ráp a| rende lkezik.

3. + nemzetiségi önkormányzat az ál|amháztartäsi információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztiil a pénzĺigyi feladatokat ellátó szeĺvezeti egység közremiĺkĺjdésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi k<iltségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szolgáltat az áů|amháztartiís információs rendszere számźra.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a kĺiltségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben e|eget tesz az źú|amháztartási információs rendszere felé
irányu|ó adatszolgáltatás i köte lezettségének.

c. Időktjzi mér|egielentéssel, mér|eg-gyorsjelentéssel: a kö|tségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biaositja adatait az á||amháztaľtási
információs rendszer szźtmár a.

6.

7.

l.

f.
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f.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: kö|tségvetésének
végľehajtásával, gazdáLkodźsźua| összefüggésben eleget tesz az źů|amháztaĺtási
információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

4. A nemzetiségi ĺĺnkormányzat költségvetést érintő határozatának elkészítéséért, va|amint az
elfogadást k<ivető adatszolgáltatiások határidőben töľténő teljesítésééľt a Hivatal jegyzőjén
keresztül a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

l.

VI. A nemzetiségi łinkoľmányzatokgazdá|kodátsával kapcsolatos beszámolási
kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat gazdźilkodásának éves
alakulásáró| a zárszámadźts keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźikodásának éves alakulásáról szóló zárszámadźtsi előterjesĺést és a hatźrozattetvezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testtilet elé terjesĺ
úgy, hogy az a képviselo-testület elé terjesztését követő harminc napon belüI, de legkésőbb a
kĺiltségvetési évet követó ötddik hónap utolsó napjáig hatźiyba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előterjesĺéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzugyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon zárszźtmadttsi határozattal dönt.

vII. A nemzetiségĺ önkoľmányzat ktitelezettségvá|la|ásaival kapcso|atos hatáskiĺľiik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatának mel|ék|etét képezo, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott kĺiz<ĺs utasítás rendezi.

A nernzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése a|apján
gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatfizetési szám|áján bonyolída.

A helyi önkormányzat źůta| adott tĺímogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi ĺĺnkormányzat és a nemzetiségi onkormányzat közötti szeľződésben
fogla|tak szerint történik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat mÍĺk<idési
költségeinek fedezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi tinkormányzat a helyi
önkormányzat ä|ta| - a központi költségvetési támogatáson feltil - folyósított támogatást ktilső
szerveknek (pl.: társada|mi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jźra használja fe|, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások źtt|áthatőságáról szóló f007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szólő e|számo|ás elfogadásáról a pénzugyi
feladatokat el látó szervezeti egységet írásban köteles tájékoztatni.

A központi költségvetési ĺzunogatási igény benyíljtásáľa, az á||am által kiín pá|yázatokon
történő részvételre a nemzetiségi d'nkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hívatal fe|elősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus feli'iletet
(honlap) biztosítaní annak éľdekében, hogy a nemzetiségi <inkormányzat eleget tehessen az
információs önrendelkezési jogró| és az információszabadságról szóló 20l l. évi CXII. törvényben
fogla|t köZzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározott feladat e||tLtźLsźLéÍt- a II. fejezet
1 1. pontjában meghatározott ügyintéző adatszo|gá|tatása a|apjźn _ a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egység vezetője a felelős.
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6. A nemzetiségi önkorményzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormányzati forrásból biztosított e|őiränyzatok felhaszntilására, az elóirányzatok
terhére kötelezettségek vá||a|źsára naptári éven belĹil a nemzetiségi cinkormányzati
választások időpontjáhozigazitottan' időarányos ütemezés szerint kerĺiIhet sor.

7. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait elkĺilönítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás soľán kĺjzĺjlt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszeľľel való tartalmi egyezóségéért a Hivatal jegyzójén kereszttil az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke egyiittesen fe|el.

VIII. osszeféľhetetlenségi szabályok

l. A nemzetiségi ĺinkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló:és a pénzügyi e||enjegyzo
ugyanazon gazdasźryi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

2. Az érvényesito ugyanazon gazdasźęi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségváI|a-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

3. A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjeryzesi, érvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés
igazo|ására irĺányuló feladatot nem végezhetí az a személy, akí ezt a tevékenységét a Polgári.
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźúartozojava1y maga javára látná el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kĺĺtelezettségvállalásra, pénzugyi el|enjeryzésre, teljesítés
igazo|ásźra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekrő| és aláíras-mintájukľól belső
szabtúyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántarüást v ezet.

Ix. A belső kontrollľendszer és a belső ellenő.ľzés

l. A nemzetiségi önkormányzat belső kontrol|rendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
Bkr. előírásait' továbbá az źi|amhánartásért fele|ős miniszter által kőzzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakítźsźńrt a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat e lnĺjkének észr ev ételezés i j o gkörének figye lembe véte léve l.

f. A Hivatal kockázatkezelési és szabá|fia|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockánatkezelését, szabálytalansági eljarások lefolytaĺĺsát a kiadott szabźiyozások alapján.

3. A Hivatal hatílyos Szervezeti és Műktjdési Szabáúyzatźlban gazdasági vezetőként kijel<ilt személy a
nem zeti sé gi önkormĺĺnyzat gazdasági vezetőj e is.

4. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bk. és a belső ellenőrzési vezető
áita|készítettbelsőellenőrzésikézik<inyvszabá|yozza.

5. A nemzetiségi <inkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyjajóvá, amelyet
tźtjékoztatásu| megküld a nemzetiségi önkormányzat elnĺjkének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő kü|ső ellenőrzések nyilvántartását a belso
ęllenőľzési feladatokat e|látó szervezeti egység végzi az elnĺik tájékoztatása a|apjźn.

X. Záłrő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|táirása napján lép hatályba és határozat|an időre sző|. Ezze|
egyidejűleg a helyi <inkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozott jelen megálIapodást
megelőzően létrejött együttmiĺködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és
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fenntartatási szerződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
me gál lapodás hatályba lépésével _ hatá|y át veszti.

2. Fe|ek rögzít|k, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a jelen egyĺ.ittmíĺködési
megállapodźstf01ó. február f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat źůta| - onként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves*öltségvetése tervezése során e megá||apodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségí önkormĺnyzat miĺködési feltéte|eit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előírások figye|embevételével járnak el, kĺilcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá' hogy az egyi'ittműködési megállapodást évente legkésóbb
január 31-ig, általános vagy idokĺizi vá|asztás esetén az alaku|ő ülést követo harminc napon

belül felülvizsgá|jál,k, és sztikség esetén azt módosítják.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megá|lapodásban nem szabályozott kérdésekben a' Aht., Áu,.,
Bkr.' Tám. Koľm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és

az esélyegyenlőség e\ómozdításáról szóló 2003. évi CxXv. torvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

7 ' Jelen megál|apodást' amely 9 olda|on 6 eredeti példányban magyaľ n,",u"n készült, Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukka| mindenben megegyezőt jováhagyő|ag a|áírtźk.

Mel lék let: Az eszköz |e|tár

Budapest, 201 6.

Budapest Fováros VIII. keľĹilet Józsefvárosi Német Nemzetiségi onkormányzat
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Budapest, 1082 Ü.1. Fe|haszná|ói teltári részletező Könyve|éséve: 2015

Cikkszám.
Fe|haszná|ó: 120.120

ethasznátó Gyáriszám KészIet,13128-9-09098 
VGAASUS696ooXt/TVD 128mbTVoutĺ

12o Nemzetiségi onkormányzatok íDBÖsszesen.. 13128-g-ogog8 lDB
13í28-9-09ĺ58 Scannu' (cänon t.io" zs)

120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB
usszesen.' 13128-9_09159 Scanner(CanonLide2S) lDB

í3128-9-09193 sza'ĺtogepCornódoffice|V/1397/08/C |v11397lo\ĺC
12o Nemzetiségí tnkormányzatok íDB

Usszesen'. 13128-9-09t93 SzámítógépComodofficetV/|397/O8/C lDB
13138-2.02002 íriaszta|

12o Nemzetiségi Önkormányzatok 8DBÖsszesen; 13138-2-02002 ĺroaszal BDB
13138-2-02003 Gépĺroaszta|

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDBÖsszesen: 13138-2-02003 Gépí,ó*,t,I lDB
13138-2-O2OO4 Asztal vegyes

12o Nemzetiségí onko.rmányzatok 1DB

-
tsszesen; 13,ĺ38-2-o2oo4 Aszta! vegyes lDB

13138-2-02005 Asztaltárgyaló.
12o Nemzetiségi tnkormányzatok 5'DBosszesen.. 13138.2-02005 n",tul u,gyutó 5DB

13138-2-o2oo7 Á||vány, po|c

12o Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
osszesen.. 13138-2-02007 Átt,á,,y, p,I" 2DB

13138-2-0201o Csil|ár vegyes
12o Nemzetiségi onkoĺmányzatok 9DB

Osszesen.. 131 38-2-02010 Csittár vegyes 9DB
'|3138-2-02013 Áĺ|ófogas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
osszesen.. 131g8-2-02013 Álloĺogu" - 4DB

13138-2-02017 Forgiszék
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DBosszesen.' 131g8-2-02o17 Forgoszék 7DB

13138-2-02024 Lámpa vegyes
12o Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

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

12o Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
osszesen'. 13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 4DB

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

Program: Raktár/Kész|et 2016.0ĺ.25 14:5O:2O
Készítő: oĺahe 1 .o|da|Verziő: 2016.1.í.0



Bp. Fóv. V||l.ker. Józsefvárosi tnkormányzat 8.í. Fe|hasznátói leltári részletező
Budapest,1082

Gikkszám

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Raktárkód Fe|használóMegnevezés

Könwe|és éve: 2015

Gyáriszám Készlet

í 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárható 1 po|cos
12o Nemzetiségi tnkormányzatok zDB

Összesen.. 13138-2-02035 Szekrény alacsony záĺhati 1 polcos 2DB

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

Összesen: 13138-2-02040 Szekrény vegyes lDB

13138-2-02042 - .Szekrénykicsiá||ó
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB

Összesen: 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIli 7DB

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

lsszesen.' 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1 31 38-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen: I 31 38-2-02069 Szekrény alsó.felső 2 ajtos 6DB

13138-2-02071 SzámitógépasztaI
120 'ż Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Összesen; 13,ĺ 38-2-02071 Számítógépasztal 3DB

't3138-2-O2075 Szekrény konyhai mosogatos
1?O Nepźetiségi tnkormányzatok

,I DB

Osszesen: 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02078 HűtŐszekrény lDB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02087 Görgős konténer lDB

13138-Z-O2132 Szekrény 2 aitós a|acsony
120 N emzetiségi tn kormányzatok 2DB

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

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

Osszesen.' I 31 38-2-021 59 Asztaĺi lámpa lDB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Összcscn 1 31 38-2-02240 Szekrcny 1 ajtós alacsony ĺDB

13138-2-02246 Boyler 5Ol-80 L-ES
120 Nemzetiségi lnkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 50 /-80 Ĺ.Es lDB

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

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa koĺfénycsives lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készĺtő: oIahe
Velzlo: 2016. í .1 -o

2016.01.25 1Ą:50..20
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Bp. Fcĺv. Vĺ|l.ker. Józsefuárosi onkormányzat
Budapest, l0B2

Cikkszám

8.í. Fe|haszná|ói leltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó

Könyvelés éve: 2015

Megnevezés
1 31 38-2-02363 HĹitőszekrény Zanussĺ

Készlet

1ZO Nemzetiségi onkormányzatok .ĺ DB
Osszesen-. 1 31 38-2-02363 Htitőszekrény Zanussi lDB

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

Összesen.- I 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138.? 02442 Szekrény ĺ0 ajtós fakkos

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok íDB
Osszesen.. 1 31 38-2-02442 Szekreny 10 ajtos fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen.' I 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
í3138-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámu stjto 1DB

í 31 38-3.031 68 Mikrohul|ámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen.' I 31 38-3-03168 MiklohullámÚ sťjtő 1DB
13138-5-05003 Függöny ny|on

120 Nemzetisé9i tnkormányzatok 5DB
Osszesen.- 1 31 38-5-05003 Ftiggony nylon 5DB

ĺ 31 38-5-05009 Zász|o
120 Nemzet|ségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen 13'ĺ 38-5-05009 Zászlo 3DB
ĺ 31 38-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen 13138-5-05064 Zászló 1DB

13138-7-07029 Függĺinytartó rúd
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen-' í3138-7-07029 FÍiggÓnytaĺti rud lDB
13'138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta 1DB

ĺ31 38-7-07059 Faĺi táb|a
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

tsszesen I 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB
13,ĺ 38.7-07098 Poro|tó kész.

't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-7-07098 Porolto kész 2DB

í 31 38-8.08035 Spirá|ozógép

Nemzeĺiségi Önkormányzatok 1DB
SpiráIozogép

120

Osszesen ĺ 31 38-8-08035
'l
:,,

::

'ĺ DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Veĺzió:. 2016.1.í 0
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Bp' F<ĺv. Vll|'ker' Józsefuárosi Ónkormányzat 8.í. Felhasznátói Ieltári rész|etező
Budapest,1082

Cikkszám

Cikkszám: -

Felhasználó: 120 - 120

Raktárkód FelhasználóMegnevezés Gyáriszám

Könyveĺés éve: 2015

KészIet
1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB
Osszesen; 13138-8-08072 Számologép SHÁRP 2607 SHARP 2607 lDB

1 31 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen; 13138-8-08?77 DvD íro Lg 41638 oEM lDB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen. 13138-8-08282 Papíruágógép 1 DB:

1 31 38-8-08295 lratmegsemmisĺtö
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB--

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen; 1 31 38-8-08299

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Yeĺzió: 20ĺ6.1.ĺ'0
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Bp. Fóv. VIII.ker' JÓzsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 TeIefondÍj szám|á|ő(insta||álássa|)

000680.13 1 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639.131112 Fénymáso|Ó9ép Sharp Ar.5516NG

Cisszesen: S db
Beá||ított szŰrési fe|téte|ek:

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

Fóktinyv.

111:t

13139

13129

13139

LJ LZJ

TáIgyi eszkłiz k listája tartozékokka I

Felh. vagy szem. kÓdja és nevä Ün. éve

120

120

720

120

Lfl

Nemzetisé9i onkormányzatok

.Nemzetisé9i tnkormányzatok
' Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9ĺ onkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzatok

Program: CT.EcoSTAT rárgyi eszkiĺz-oĺeĺI7
Készító; oláh Éva

2004.11.10

2000.1 2.15

2004.04.2r

2010.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

rv/60s/00

Bruttő éľték

Kĺinyvelés éve; 2015

96 250

22 699

LĄ4 fzj
391 375

429 LzS

Értékcstĺkkenés Nettő érték

7 083 669

96 2s0

22 699

144 2f0
391 375

429 r25

1 083 669
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Együttmííködési megállapodás

amely létrejott egyľészről a Budapest Főváros VIII. keľĺi|et Józsefváľosi onkormányzat (a

továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest' Baross u. 63-67.
adószám: I57357|5-2-4f
törzsszám: 735715
statisztikai szám: 157357|5-84||-3f|-0|
bankszámlaszám: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefvárosi oľmény onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
miĺködési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u' lib
adószám: I6927973-I.4f
t<irzsszám: 6792|9
statisztikai szám: |69f7973-84|I-37|-01
bankszámIaszám.. l0403387-00028602-00000002
képviseli: Bezjian E|izabeth Antónia elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szó|ő 20|1. évi CLxXx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazźs .a|apjźn,
figyelemme| az á||amháńartásrő| sző|ő 201l. évi-Ćxcv. tiirvény (a továbbiakban: Aht.), az
áiliamhátnartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120|l. (xil.3l.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Ávľ.), a nemzetiségi célri e|óirányzatokból nyújtott tĺmogatások feltételrendszeréről és

elszímolásának rendjéről szóló 4f8lf0|2. (XII. 29.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollľendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló 370120l'|.
(xtl. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| szó|ő
201 l. évi CLXXXX. tcirvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|írott
napon és helyen' aza|ábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

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

keretében a nemzetiségi ĺinkormányzat részére bixosítja a nemzetiségi önkormányzati működés
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mĺĺkiidéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásaróli ezze| segíti a nemzetiségi jogszabźńyokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi kĺizĺigyek és célok megvalósíĺását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen fe|adaÍ.ok ľészletes szabźúyaithatźrozzźtkmeg.

f . A tárgyi évre vonatkozőan a he|yi önkormányzat költségvetési helyzetének figye|embe vétele

me|lett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal történő előzetes

egyeztetést követően az adot1 évi költségvetési rende|etében működési hozzÁjáru|ásként pénzügyi

támogatást biaosíthat, amelyről üĺmogatottat elszámolási, míg támogatőt e||enorznsi kötelezettség

ter|reli. A helyi önkonrrálryzat á|ta| a nenrzetiségi ĺinkoľnrfuryzat ľészérc rnűködési lrozzajáľulásként
nyujtható támogatási összegről támogatási szerződést kell kötni. A támogatás felhasználása során a

nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles eljárni.

3. A helyi önkormányzat e|ta| nýjtott működési hozzájáru|ás tekintetében Felek ľögzítik' hogy a
nemzetiségi ĺinkormányzat nemzetiségi közi.igyeinek ellátĺĺsa cé|jából támogatást adhat ki.ilső

szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi örmény nemzetiségi polgároknak részesiilnii'ik kell a
támogatott kĹilső szerv źita| v égzett tevékenység eredményeiből,

4.



4.

5.

6.

l.

f.

8.

b. elszámolási és beszámolási köte|ezettség mind a tiámogatott ktilső szervezeteket,
intézményeket mind a nemzetiségi ĺinkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkoľmányzat
elntike köteles a külső szerv részéról benyujtott - a továbbadott támogatás felhasználasáról
szóló - elsámolási dokumentációt, valamint a támogatálsi cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatźú a benyújĺást követő leghamarabb' de legkésőbb 30 napon belíi| a Budapest
Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| (továbbiakban: Hivata|) pénzügyi
feladatait ellátó szervezsti egysége (továbbiakban: pénzĺigyi feladatokat e||átő szsrvezeti
egység) részére átadni. .

A helyi cinkormányzat által nyujtott míĺkĺjdési hozzájáru|ás tekintetében Felek rögzítit hory a
nemzetiségi tinkormányzat eln<jke köte|es tárgyévet követő januĺĺr 3 l. napjáig írĺásban beszámolni a
mÍĺködési támogatás felhasználásáról. A Hivatal apéĺ:zűgyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztiil kö.teles a mĺĺktidésí támogatás felhasználását e||enőrizni, ame|yhez jogosult minden
adatot, bizoriylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi ĺinkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szolgá|ó rendezvények megtartását _ költségvetési he|yzetének firyelembe vétele
mellett _ a minđenkori kĺi|tségvetésében elkü|ĺjnített forrásból pźiyánatźs útján vagy egyedi
kérelem a|apjén, támogatási szerződés kĺjtése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról- az elnök
közreműködésével _ a vonatkoző jogszabá|yokban, va|amint a helyi szabáIyozásokban, és
utasíŁásokban foglaltak szerint a Hivata| gondoskodik.

A nemzetiségi-önkormányzat gazdźúkodás rendjét szabá|yoző belső szabályzataiban_ a szĺmviteli
jogszabályok és az Ávr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá|yzatokban -
rendezí, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkorm ányzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhaszná|ásával kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult el|enőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat mĺĺködésének szemé|yi és tárgyi feltéte|ei, míĺktidésse|
kapcsolatos végrehaj tási fe|.adatok e|Iátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatbĺztositja a nemzetiségi önkormźnyzat nemzetiségi
közĺigyeinek ellátásához sztikséges tárgyi, technikai eszkĺjzcikkel felszere|t helyiség ingyenes
hasznźilatát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerüIt működési
költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal kĺlltségvetésének teľhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktúréýáva| kapcsolatban felmeríilő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - viseli,
amelyek az a|źbbiak:

a. a villamos eneľgia, me|eg víz, fíités díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közĺĺs kĺiltség,
tov źhb á a szemétszttl | ítás i.és kéményse prő d íj ;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szĺikséges eszközök karbantartási díja, az
internet hozzźfférési |ehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati iigyekkel fog|a|kozó ligyintéző á|tal igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi cinkormányzat testületi tagiainak és tisztségviselőinek
telefonhasz náiatábő| eredő költségeit.

A helyi önkormányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest V[II. keľület,3.lr
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Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 35604lN3) alatt található |45,5 m2 alapterületíĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Józsefuárosi Bolgár, Görög, Lenryel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukĺán, Német Nemzetiségi onkormányzatközös haszrrálatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat szÁmára munkarállomás biztosított |egyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbázis alapján azingat|an forgalmi
énéke: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi ĺinkormźtnyzat tudomásu| veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefuárosi
Ukľán és Görög onkoľmányzattal ktizösen történik. A nemzetiségí önkormányzat hasznáIati
jogának gyakorlásával a tĺjbbi irodahelyiség hasznźiatrĺra jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat részére kizźrílagosan, valamint
a többi nemzetiségi ĺinkormányzatta| kö'zös használatba átadott tárgyi és technikai eszközĺik
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás e|választhatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a leltár szerint nyilvántaŕott eszkcĺzöket és helyiséget kizárő|ag
alapfeladatának ellátásához szi.ikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerti
gazdźikodźls szabályai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahaszná'|atjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogát másra nem
ruhźvhatja át. A helyi önkormányzat a hasznttlatba adott bármely ingóságot - a leltlár szerinti
nyilvántartáson történő átvezetés mellett - bármikoľ indok|ás nélki.il visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségiönkormźnyzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat hétköznaponként ľeggel 8 órától f0 őráig nemzetiségi
önkormányzati feladate||átásához haszná|hatja. Az e pontban megjel<ĺlt idő1er'den túl történő
helyiséghasznźiatra előzetes írásbeli kérelem a|apjźn a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a .r.-

szokásos helyiség használattól eltérő időszakban történő bent tartózkodás. Az e|téró idopontú
helyiséghaszntiat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség e|térő
használata állandó jelleggel is biĺosíthatő. Az źillrandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghaszná|at
indokoltságát a jelen együttmÍiködési megállapodás felĺi|vizsgá|atával egyidejű|eg meg kell
vizsgálni, és amennyibenaÍrďatovábbiakban már nincs szükség, azengedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghaszná|at jogát másra nem ruházhatja át. Az
ingyenes használatba adott irodahe|yiségen felújítást, átalakítást, bĺĺrmilyen vźůtoztatást eszkĺĺzölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az* inryenesen használatba adott irodahelyiséget magźncélú használatra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban fogla|taktól eltér, úgy kiite|es a helyi önkormányzat írásbeli
felszólítására a magáncélú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
használatból eredő kĺiltségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi cinkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerÍi használattól eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kíviil hagyva használją úgy a helyi cinkoľmĺínyzat áLllta| ĺĺnként
vállalt feladatként a nemzetiségi önkormĺányzatok részére nyújtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerből kizźahatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzattal egyetemleges elszámolási, vśszaszolgáltatási és kártérítési kĺitelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselóje a
Hivatal portźĄán veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
ö'nkormányzat nem jogosult saját ku|cs haszná|atára.
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5. A helyi ö'nkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: be|ső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig -'a Hivata| áitatra biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantaľtását, továbbá a nemzetiségi feladateIlátáshoz sziikséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztos íd a.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľe bocsátott eszközök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó sze1-vezeti egység vezetóje, míg leltáľ szerinti hiánytalan
állapotáért a nemzetiségi önkormányzat elnĺike fele|.

7. A hetyi önkormányzat a nemzetiségi ö'nkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalós ításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi ĺinkormányzat egyéb

kozfe|adatainak e|látását nem akadźiyozza _ ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az eľre irányuló kérelmet |egalább l5 nappal a kéľt időpont előtt eI
kell juttatni a Hivatal je gyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági táľsaságainak
közreműkĺidését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érinteľt szerveknek többletköltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi önkormányzat postakĺĺltségét a he|yi önkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére _ viseli.

g. A helyi önkormányzat - a Hivata| kĺĺltségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejďeńtés a|apjźn biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának
biĺosítását, továbbá szükség esetén tolmács alkalmazását.

l0. A helyi önkormányzat az je|en megáIlapodásban meglatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belÜ| tervezi meg: a nemzetiségi <inkoľmányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivata| mĺĺködtetése koltségvetési címen, továbbá az Önkormányzat koltségvetésében
a Polgármesteri Hivata| és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása címen

l l. Felek r?łgzítik, hogy a helyi önkormányzat biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szĺikséges alapvető személyi feltéte|eket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat műkĺidéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
á||ő személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keľesztiil a szewezési és ügyviteli, töľvényességi,
pénzügyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

|2. AHivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai ktilönösen:
a. a testtileti tilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvéte| az ii|éseken, az üIések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi tinkormányzat elnökének, vagy tagtrának információi alapján írásbeli

e|őterjesĺések, dcintések előkészítése, meghívók, forgatókĺinyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgá|atának keľetében a jegyzőkönyvek e|őzetes

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzĺigyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére'

d. a koľmányhivatal törvényességi észrevéte|einek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnöke felé,

e. a testtileti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pI. jegyzőkĺinyvek)
ny i|v ántartás i, so kszoros ítás i és po stázás i fe I adatok e||źúása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.



h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazása alapján a Nemzeti Jogszabá|ytár

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus rendszer haszná|ata.

l3. Felek rogzítLk, hogy a nemzetiségi önkormányzat tilésein - beleértve azźrt iilést is - a jegyző
vagy a jegyzóvel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásźhól és képviseletében részt vesz a nemzetiségi ĺinkormányzat testületi ülésein, és
jelzi, amennyiben töľvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘĺ tinkoľmányzat kö|tsĘvetéséve|,garláikodrĺsával kapcsolatos feladatokellátása

1. A nemzetiségi ö,nkormányzat költségvetésével és gazdáIkodásávat kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzngyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źtja e| az alźbbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá|kodźtsról szóló hatěrozat, a költ.ségvetés tervezés, annak

évko zi mó do s ításának e lőkész ítése, az ele m i kö ltsé gvetés e lkészítés e,

b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok analitikus nyilvántartásának
vezetése, az éves gazdźikodéts és döntések soľán amennyiben szükséges a nemzetiségi
ö n korm ány zat ťlgy e|mének fe lhívása a kti ltsé gvetés módos ításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotô határozatban foglaltak szerint a

költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szeľint a számviteli-pénztigyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzijgyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiállítása, a

gazdaságivezeto álta| kijelĺilt személyébenazérvényesítési feladatok ellátása,
e) kottségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántartásba

vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése, (

a kiťlzetések teljesítése pénzttri vagy banki átutalássa|,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, kĺiltségvetési beszámolók
ké s z íté se a j o gszabáIyban me gadott hatáľidő betartásával,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámoIók,
jelentések Magyar Allamkincstárhoz történo benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,

a zárszámadás szöveges ľészének elkészítéséhez segítség nyújLása,
banki és törzsadattári tigyiĺtézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentére),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésbő|, települési önkoľmányzattő|, pályázatokból) a

bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, me|y segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a kĺiltségvetési döntések

meghozatalában, támogatások elszámolásában,
támogatások felhasznáiásának pénzügyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,

bizonylatok máso|ása, kimutatások elkészítése),
p énzli gy i, s zámv i te l i szab tiy zatok aktua l i zá l ás a,

elemi kĺiltségvetés és határozat, kĺiltségvetési beszámoló és zźrszámadźłs honlapra történő

feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi tinkormányzat kiiltségvetése

1. A jegyző a pénzljgyi feladatokat ellátó szeivezetí egység útján az źi|amhłnaftásról szóló
jogszabályok rendelkezéseiľe firyelemmel a koltségvetési tĺĺrvényből adódó részletes infonnációk,
valamint a nemzetiségi ĺinkormányzat elnĺikének közľeműködése és adatszolgáútatása a|apjźn

határidőben elokészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésibatározattnakteĺvezptét, amelyet

megküld a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat elnökének.

Đ
s)

h)

i)
i)

k)
l)

m)

n)
o)
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A nemzetiségi önkormányzaÍ' a költségvetését önállóan, k<iltségvetési határozatban á||apitja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának az irányadő jogszabályban
meghatźrozott szerkezet, tarta|om szerint kell tartalmaznia az e|őirányzatokat.

A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatiú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźikodásról szóló határozatźtt az elniik - annak elfogadását követő három munkanapon
belül _ írásban megküIdi a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat e|nöke a nemzetiségi tinkormányzat költségvetési e|őirźnyzatainak
vá|tonatásźra irányuló eĺőterjesaést a pénzúgyi feladatokat e||źLtő szeĺvezeti egység
közreműkĺjdésével készíti eIő.

: Az előirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - kĺiltségvetési
határozatáú módosító - határozattal d<jnt. E határozat egy példányát, valamint az e|oirányzat-
módosítás rész|etezé,sét (az e|őirźnyzat-nyi|vántartiíson történő áŃezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a dĺintést ktivető 3 napon belü| juttatja e| a pénziigyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

6. A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat kĺĺltségvetési batározata
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítésééľt, továbbá
kötelezeĺségvállalásaiéľt és taltozásaiéľt nem felelős.

7. A nemzetiségi önkoľmányzati gazdáikodás biztonságáért a testtilet, a szabáůyszenĺségéért az elnök
felel.

- v. A nemzetiŚégi önkoľmányzat kłiltségvetésének végrehajtása

i. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi cinkormányzat ĺĺná|lóan dönt saját költségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzugyi
gazdá|kodásának végrehajtása során a pénziigyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormtnyzat foľrásai teľhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a kciltségvetésében meghatározott előirányzaÍok, illetve
a n e m zeti s é g i ö n ko rm á ny zati hatźr o zatok a| apj án.

2. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| |átja el - a nemzetiségi
ö,nkormányzat elnökének közreműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési számla nyitásával, törzskĺinyvi nyilvántartási adatainak törzskĺinyvi
nyilvántartásban sziikséges módosításáva|, az adőszám igénylésével kapcsoĺatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a t<irzskönyvi
nyilvántartźtsban szi'ikséges módosítások źúvezette.tése ałmegalakulást kĺjvetően megtörtént. A
nemzetiségi önkoľmány zat öná||ő fi zetés i szám lával rende lkezik.

3. 4 nemzetiségi önkormányzat az á||amháztartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztül a pénzügyi feladatokat e|látó szervezeti egység közremíĺködésével
az a|źl}biak szerint kapcsoIódik:
a. Információszolgá|tatással az elemi költségvetésről: éves költségvetésérő| annak

elfogadását kĺĺvetően adatot szolgáltat az á||amháztaľtás információs rendszere számára.
b. Időközi költségvetési ję|pntéssel-: a kö|tségvetése végrehajtása során lebonyo|ított

pénzforgalmával tisszefüggésben eleget tesz az áú|amhántartási információs rendszere felé
irányu l ó ad atszo| gá|tatás i köte lezettsé gének.

c. Idők<izi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kö|tségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biĺosítja adatait az á|lamháztarttsi
informác iós rendszer számár a.

I[1 r
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d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásźwa| összefüggésben eleget tesz az źů|anháztartźsi
információs rendszere felé irányu ló adatszo l gáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő hatérozatának elkészítésééľt, valamint az
elfogadást követó adatszolgáltatĺĺsok határidőben t<irténő teljesítéséért a Hivatal jegyzójén
kere sztĺi l a pénzugy i fe ladatokat e l látó szervezeti egység a fe ĺelős.

VI. A nemzetiségi önkoľmányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kötelezettség ,

A nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi önkormźnyzat gazdźikodásának éves
alakulásáľól a zárszámadáts keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdä|kodźtsának éves alakulásáľól szóló zárszźlmadási előterjesztést és ahatźĺrozattervęzetét a
jegyzó készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testtilet elé terjesĺ
rigy, hogy az a képviselő-testíilet elé terjesĺését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet kĺjvető t'tödik hónap utolsó napjáig hatźiyba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénziigyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztii| ajegyző készíti e|ő.
A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadátsi határozattal d<jnt.

vII. A nemzetiségi önkoľmńnyzat ktitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásktirtik

A nemzetiségi önkormányzat kö'telezettségvállalásaival kapcs-olatos részletes hatáskörĺjket a

nemzetiségi <jnkormányzat Szervezeti és Működési Szabźúyzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzó által kiadott ktizĺjs utasítás ręndezi.

A nemzetiségi önkormányzat - koľábbi, saját hatáskĺlrben hozott d<intése a|apján
gazdálkodásával és pénze||átźsźxa| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi

önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatfizetésí szám|źýźn bonyo|ítja.

A helyi önkormányzat źL|ta| adott táĺnÜgatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével . a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozoľti szerződésben
foglaltak szeľint történik. A tźmogatźts elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat mtĺködési
k<iltségeinek fedezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a kiizponti kö|tségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást kiilső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)

nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jźra használja fel, a nemzetiségi tinkoľmányzat köteles a

közpénzekből nyrijtott támogatások átfiáthatóságáról sző|ó f007. évi CLXXXI. ttirvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
ĺinkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáľó| a pénzügyi
fe ladato kat e l l átó s ze rvezeti egysé get írás ban köte l e s tź!ékoztatní.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az á|lam által kiíĺ pá|yázatokon
történő ľészvételre a nemzetiségi önkorményzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi
ĺinkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi ĺinkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus fe|ĺ'iletet

(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e\eget tehessen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 l. évi CXII. törvényben
foglalt kozzetéte|i kötelezettségének. Je|en pontban meghatározott fe|adat ellátáSáéľt _ aII. fejezet

l1. pontjában meghatározott tigyintéző adatszo|gźitatźsa a|apján - a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetője a felelős.
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7.

A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi ĺinkoľmányzat rendelkezésére
álló önkormányzati forrásból biztosított e\őirányzatok felhaszná|ásźra, az e|őirányzatok
teľhére kötelezettségek vállalásáľa naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjáhozigazítottan' időarányos ütemezés szerint keriilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormá nyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elktilönítetten
vezeti, az adatszo|gáltatás során közölt adatok valódiságáéĺt, a számviteli szabályokkal és
statisztikai ľendszerľel való tartalmi egyezőségéér1 a Hivatal jegyzĺĺjén keresztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje és a nemzetiségi önkormányzat
elnĺjke együttesen felel.

VIII. osszeférhetetlenségi szabáIyok

A nemzetiségi önkormátnyzat tekintetében a k<itelezettségvállaló és a pénzügyi e||enjegyző
Ugyanazon gazdasági esemény tekintetében źVonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyaĺazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet źVonos a kötelezettséglźil|a-
[ásra, uta|ványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségválla|ási, pénzĺjgyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozasi és teljesítés
ígazo|źsára irányulp feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Ttirvényk<inyv szeľinti k<izeli hozzátaftozójavagy magá javára látná el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a köte|ezettségvállalásra, pénzijgyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványoásra jogosult szemé|yekľől és a|áírás-mintÁjukĺól belső
szabá|yzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántaľtast v ezet.

Ix. A belső kontľo|lľendszeľ és a belső ellenőľzés

l. A nemzetiségi önkormtnyzaÍ belső kontrollrendszerének kialakításánál figye|embe kell venni a
Bkľ. előírásait, továbbá az ál|amhźztartásélt felelős miniszter áItal közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belso kontrollrendszer kialakítźsfuért a jegyzó a fele|os, a nemzetiségi
önkormányzat e l nökének észrev éte|ezésĺ j ogkĺirének fi gye lembe véte léve l.

A Hivata| kockánatkezelési és szabáúyla|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi ĺinkormányzat
kockázatkezelését, szabá|yta|ansági eljaľások lefolytatĺĺsát a kiadott szabźúyozÁsok alapján.

A Hivatal hatĺĺlyos Szervezeti és Műk<idési Szabźilyzatában gazdasálgi vezetőként kijeltĺlt személy a
nemzetiségi önkoľmányzat gazdasźigi vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bk. és a belső ellenőrzési vezető
áita| készített be l so e l I enőľzés i kézi kĺinw szab á|y ozza.

A nemzetiségi ĺĺnkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyja jóvá' amelyet
tájékoztatásu| megkü|d a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővźlhagyásra vonatkozó
jogszabáůyi határidőt kcĺvetően 5 napon belül.

A nemzetiségi ĺĺnkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat eIlátó szervezeti egység végzi az eInök tájékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áírása napján |ép hatá|yba és határozat|an idíSre sző|. Ezze|
egyidejiĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozott jelen megállapodást
megelőzően létrejĺitt együttműködési megállapodás, valamint he|yiséghaszná|ati és
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fenntaľtatási szerződés a kcizös feliilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gál lapodás hatályba lépéséve l _ hatá|y át veszti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi onkormányzat a jelen együttmtĺködési
megállapodást2016. február f9.napjáig nem íľja a|á,vagy azabban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat źLlta| - önként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányŻat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseiľe
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi-önkormtĺnyzat működési feltételęit.

4. Felek megáIlapodnak abban, hogy a gyakor|atban fe|merülő egyéb feladatmegva|ósítások
során a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével járnak el, kölcsonosen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá' hogy az egyĺittműködési megálIapodást évente legkésőbb
januáľ 3l.ig' általános vagy idők<ĺzi vźĺIasztás esetén az a|aku|ő ülést követő harminc napon
belül felülvizsgáIják, és szükség esetén azt módosítják'

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabźt|yozott kérdésekbęn aZ Áht., Ávr.'
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ó bánásmódľól és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóIó 2003. évi cXxV. törvény, illetve az egyéb
v o natko zó j o gszab źiyok rende lke zései az iľányadóak'

7. Je|en megállapodást, amely 9 oldalon 6 eľedeti példányban magyar nye|ven készĹi|t' Fe|ek
elolvasás és éftelmezés után, mint akaratukkal mindenbeą' nĺegegyezőt jőváhagyő|ag a|áíták.

Mel|éklet: Az eszkoz|e|tár .

Budapest,2016.

Budapest Fováros VIII. kerület
Józsefuárosi tnkormánvzat
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Bp. Fĺĺv. V|l|.ker. Józsefuárosi tnkormánvzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.í. Felhasználói leltári részletező Könyve|és éve: 2015

Megnevezés

Cĺkkszám: .

Fe|haszná|o: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám KészIet
í 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out r

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

í3128-9-09í58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

tsszesen.' 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-9-09193 .- SzámítógépComódoffice!V/í397/08/C tvt1397t08tc

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok íDB
Összesen.. 13128-9-09193 Számítógép Comód officelv/1 397/0aC 1DB

13138-2-02002 ĺriasáal
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 8DB

Összesen: 13138-2-02002 ĺróasztal 8DB
1 31 38-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen; 13138-2-02003 Gcpíroasztal lDB

13138-2-0200/'
.:

Asztal vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
í 31 38-2-02005 Asztal tárgya|ó

120 Nęm2etiségi tnkormányzatok 5DB
tsszesen.' .Í3138-2.02005 Asztal tárgyali 5DB

13138-2-02007 A||vány. poĺc
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02007 Allvány, polc 2DB
í 31 38-2-020t0 Csi||áĺ vegyes

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

í3138-2.02013 A||oíogas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

Osszesen.' 13138-2-02013 ÁtIifogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

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

Összesen.. 1 31 38-2-02024 Lampa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc. képek, rézka rcok 4DB

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

Osszesen I 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktár/Kész|et
Készĺtő: o|ahe
Yeĺzió.. 2016. í. ĺ.0

2016 01.25 14:50.20

1 .oldal 4.



Bp. Fóv. Vl|l.ker. Józsefuárosi Önkormányzat
Budapest' 1082 8.1. Fe|használói le|tári rész|etező

Cikkszám: .

Felhaszná|ó: 12o - 120

cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|hasznátó Gyáriszám

Könyve|és éve. 2015

Készlet
1 3í 38-2-02035 Szekrény alacsony záĺható í po|cos

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

13í38-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok lDB

Összesen.. 13138-2-02040 Szekrény ve!łyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ló

Nemzetiségĺ onkormányzatok120 7DB
Összesen; 131s8-2-02042 Szekrény kicsi állo 7DB

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

C)sszesen.' 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

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

Osszesen.' 13138-2-02069 Szekrény alsŕ'felső 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Osszesen 13138-2-02071 $zámítigépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
tzo t Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

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

't20 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen.. 1 31 38-2-02078 Hlitiszekrény lDB

13138-2-02087 Görgcĺs konténer
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

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

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony
Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

f)-s-s29-cg1-r.' ! 3! 38-2-02! 32 Śzakrónv ) aiłń< aląacanv , r1D

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

Osszesen; 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

13138,2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségí onkormányzatok 1DB

tsszesen: 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 501-80 L-ES

120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
Osszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES lDB

13138-2-02258 Lámpa kĺirfénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok I lJct

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa kÓĺ.fénycsőves 1DB

Program : Raktár/Készlel
Készítő: oIahe
Verzió: 2016.1.'ĺ '0

2016.O1 .25 14.50.20
2 .oldal 4.



Bp. F<ĺv. V|||.ker. JozsefuárosiÖnkormányzat 
8.í. Fe|használói le|tári résztetező

Budapest,1082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
1 31 38-2-02363 Hütőszekĺény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Összesen; í 3138-2-02363 Htitőszekrény Zanussi lDB

13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

lsszesen; 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-?-02442 Szekrény 10 ajtós Íakkos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Összesen.. 13138-2-02442 Szekreĺry 10 ajtos fakkos 1DB

I 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB

Összesen: ĺ 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis 2DB

13138-3-03't65 Mikrohul|ámú sütő
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

tsszesen-' 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámu sijtő 1DB

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

Összesen: I 31 38-3-031 68 Mikrohullámu süto 1DB

1 31 38-5-05003 Függciny nylon
1ZO Nemzetiségi onkormányzatok 5DB

Osszesen; 13138-í05003 Ftiggony nylon 5DB

1 31 38-5-0s009 Zász|o
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Összesen: -'sy!.l.ýí38.545009 Zászló 3DB

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

Osszesen; I 31 38-5-05064 Zászló lDB
13138-7-O702) FÜggönytartó rúd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' .ĺ 3138-7-07029 FĹiggönytartó rud lnR

13138-7-O7037 Pénzkazet|a
120 Nemzeti ségi onkormányzatok ĺDB

Összesen 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB
ĺ 31 38-7-07059 Fa|ĺ táb|a

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB

1 31 38-7-07098 Porolti kész.
120 Nemzeti ségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen: 1 31 38-7-07098 Poroltó kész 2DB

1 31 38-8-08035 Spiráĺozógép
Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Spirálozógép

120

Osszesen 1 31 38-8-08035 1DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Velzió: 20í6.1.1'0

2016,01 .25 14 50 20
3 .oldal
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Bp. F<ĺv. Vĺĺ|.ker- Józsefuárosi Onkormányzat
Budapest,1082 8.1. FeIhasználói leltári részIetező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raküárkod Felhaszná|ó

Kcinyve|és éve: 2015

Cikkszám
1 31 38-8-08072

Megnevezés
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Bp' Fóv. VIII.ker. JÓzsefuárosi Önkormányzat
Budapest, 1082
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G,sl. nąę-uijc-te-*ę-

Együttm íĺködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerii|et Józsefvárosi onkoľmányzat (a

továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám: I57357I5-f-42
törzsszám: 7357 |5
statisztikai szám: |57357|5-84I|-32|-0I
bankszámlaszäm: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefvárosĺ Román Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
<inkormáňyzat)

irji:

':l

székheIy:
mĺĺködési he|y:
adőszám:
torzsszám:.

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
r69f4t90-l-4f
679r54

statisztikaiszám: |6924|90.84||-37|-0|
bankszámlaszám: l0403387-00028604-00000000
képviseli: dr. Dady Kálmán elnök

kĺjzĺĺtt (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő f0|1. évi CLXXX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás ,a|apjźn,
figyelemme| az ái|amháztartźsrő| szô|ő f\|l. évi CXCV. tĺiľvény (a továbbiakban: Aht.), az

źt||amháztartásról szóló tĺirvény végrehajtásáról szóló 368lf0|l. (XII.3l.) Korm. rendelet (a

továbbiakbán: Ávr.)' a nemzetiségi célú előirányzatokból nýjtott támogatások feltételrendszerérő| és

elszámolásának rendjéről szóló 428lf0|2. (XII. 29.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Tám. Korm.
ľendelet), a kĺĺltségvetési szervek be|so kontrollrendszeréről és belső el|enőrzéséről szóló 370/20l'|'
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő

20II. évi CLXXXIX. ttirvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulírott
napon és helyen, az a|ź.}:bi feltéte|ekkel.

L Preambulum

1. A helyi önkormányzat je|ein együttműködési megállapodás (a továbbiakbarr: megállapodás)

keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkoľmányzati működés

személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végľehajtási

feladatok ellátásĺáról, ezzs| segíti a nemzetiségijogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését

és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közüryek és célok megvalósítrását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok rész|etes szabá|yaithatánozzák meg.

2. A tárgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele

mellett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal töfténo előzetes

egyeztetést kĺivetően az adott évi költségvetési rende|etében mĺĺködési hozztĄźtrulásként pénzugyi

támogatást biztosíthat, amelyról támogatottat elszámolási, míg támogatőt e||enőrzési kötelezettség

terheli. A helyi önkormányzat źt\tal- a nemzetiségi önkormányzat részére működési hozzájźtru|ásként

nyújtható támogatási ĺisszegről támogatási szerzóďést kell k<itni. A támogatás felhasználása során a

nemzetiségi ĺinkormányzat a k<iltséghatékonyság és költségtakarékosság e|ve szerint köteles eljárni.

3. A he|yi önkormányzat źita| nyújtott működési hozzźtjáru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a

nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi közügyeinek elláĹísa céljából támogaüĺst adhat kiilso
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi román nemzetiségi polgároknak részesülniĺ'ik ke|| a

támo gatott kĺi I ső szerv á|ta| v égzett tevékenysé g eredménye ibo l,
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b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a tamogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke köteles a kiilső szew részéről benyujtott - a továbbadott támogatás felhasználásáróI
szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáró| szóló saját
nyi|atkozatáú a benýjtast követő leghamaľabb, de legkésőbb 30 napon belü| a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzugyi felađatokat e||átő szervezeti
egység) részéľe átadni.

A helyi önkormányzat által nyujtott mĺĺködési hozzź!źru|ás tekintetében Felek rĆigzítik, hogy a
nemzetiségi önkormrányzat elnöke köteles tźrgyévet követő janufu 3|. napjźúg írrásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáľól. A Hivatal a pénztiryi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keľesztiil köteles a miĺködési támogatrás felhasználásźtt e||enőrizni, ame|yhez jogosult -minden
adatot, bizonylatot bekéľni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormźnyzatkijte|ező és önként vállalt közfeladatainak
e|Iáúźsźt szo|gá|ő rendezvények megtartását _ költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mel|ett _ a mindenkori koltségvetésében elkülönített forrásból pá|yánatás útján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerzódés kötése mellett támogathatja, amelyrőI a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgá|tatrĺsi és besámolási feladatai ellátásáró|- az elnök
közremiĺködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabźůyozásokban, és
utasításokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdátlkodás rendjét szabá|yoző belső szabá|yzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avr., va|amint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabáLyzatokban -
rendezi' amelyeket a jegyző és a nemzetiségi ĺinkormźnyzat elnĺike hagy jővá'

A támogatások felhaszná|ásáva| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult el|enorzést
végezni.

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat mĺiktidésének személyĺ és táľgyĺ feltételei, működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

Felek rogzitik, hogy a helyi tinkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
kĺĺzügyeinek ellátásához sziikséges tárgyi, technikai eszközö'kkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznźiatźÍ. A nemzetiségi ĺinkormtnyzatnak az irodai munka soľán felmerült míĺkĺidési
költségeit a helyi önkormányzat _ aHivatal kĺlltségvetésének terhéľe _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastľuktúrźĄźxa| kapcsolatban felmeľtilő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási kĺiltségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli,
amelyek az a|źbbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg viz, futés díja, va|amint a víz-és csatornadíj, a kĺizĺjs kĺiltség,
tđábbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat miiktjdéséhez szükséges eszk<izök karbantartási díja, az
internet hozzáférési |ehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
ĺinkormányzati ugyekkel fog|alkozó ügyintézĺÍ á|ta| igénybevett telefon szo|gáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és tisztségviseIóinek
teIefonhasznźůatábő| eredő költségeit.

A helyi ĺinkormányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kertilet,
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Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 35604lN3) alatt találhatő |45,5 m2 alapterületrĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Józsefuárosi Bo|gár, Gĺirög, Lengyel, Örmény' Román, Ŕuszin, Szlovák, 

-szerb,

Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatkozos használatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat számára munkaállomás biĺosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyisegből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áIl. A vagyonkataszteri adatbázis alapján azingat|an rorgalmi
értéke: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség használata a Jőzsefuárosi
Lenryel Önkormányzatta| kozilsen tĺjrténik. A némzetiségi ĺinĹorňrányzat hasznźiati jogának. gyakorlásźpa| a többi irodahelyiség hasznźt\atźrajogosu|t nemzetiségi önkormányzatok muňkáját
nem akadályozhatja.

4. ez irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzatrészére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös használatba átadott tźrgyi és technikai eszközök
leltár szerintí nyilvántartása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tár szerint nyilvántartott eszkĺizöket és helyiséget kizĺrólag
alapfeladatának ellátásához sztikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszenĺ
gazdálkodás szabźůyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahaszná|atjogát a helyi
önkormányzat érdekeít firyelembe véve gyakoro|hatja. Az ingóságok használati jogát másra nem
ruháahatja át. A helyi öntoľmányzat a használatba adott bármely ingóságot -- a |eltár szeľinti
nyilvántaľtáson történő áNezetés mellett - bármikor indoklás nélktil visszaveheti, visszavonhada,
módosíthatj a azzal, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkorm ányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi tinkormányzat hétkĺĺznaponként regge| 8 órától f0 őráig nemzetiségi
e önkormányzati fe\adatellátrĺsához használhatja. Az e pontban megielölt időrenden túl történő

helyiséghaszná|aträ előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
a|apján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt sztikségeś a
szokásos helyiség haszná|attól eltéľő időszakban tĺirténő bent taľtózkodás. Az e|térő időpontú
helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indoko|t kérelemre a helyiség ältérő
haszná|ata állandó jelleggel is biztosítható' Az átlandó je|teggel biaosítoĺ eltérő helyiséghaszná|at
indoko|tságát a jelen egyĺ'ittműködési megállapodás felü|vizsgálatával egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben arra a továbbiakban már nincs szüksé g, az engedélyt vissza ke|l vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghaszná|at jogát másra nem ruházhatja źt. Az
ingyenes hasznźůatba adott irodahelyiségen felújítást, áúa|akitást, bármilyen vát|tonatásteszközölni
csak tulajdonosi d<intéssel lehet.

Felek rö'gzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magánc é|ű hasznźiatra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetíségi
önkormányzat az e pontban fog|a|taktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
felszólítására a magáncélú használatot haladékta|anul megszĺ.intetni, valamint e magán céIú
használatbó l eredő költségeket a he ly i önkormányz at részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásu| veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a ľendeltetésszerű használattól eltéron veszi igényb e, vagy azt a másik nemzetiségi
cinkormányzatok érdekeit figyelmen kívÍil hagyvahaszná|ja, úgy a helyi önkormányzat á|ta| ĺĺnkéňt
vállalt feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nyujtott nemzetiségi ĺĺnkormányzati
támogatási ľendszerből kizárhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
ĺinkormányzattal egyetem|eges elsámolási, visszaszo|gáItatási és kártérítési kĺjte|ezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kuicsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal poľtáján veheti fel, és ott köteles |eadni az irodahe|yiség elhagyásakor. A nemzetiiégi
önkormányzat nem jogosult saját ku|cs használatára.
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A helyi önkormányzat vźů|alja, hogy a Hivatal belsó ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási fęladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője ťeIé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jeĺentkező sziikséges mértékig - a Hivata| źůtat'a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek ľendelkezésre bocsátását biztosítj a.

A nemzetiségi <ĺnkormányzat rendelkezésére bocsátott eszkĺjzök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leltáľ szerinti hiánýalan
á||apotáértanemzetiségiönkormányzatelnökefelel.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormźnyzat nagyobb szabású ren{ezvényeinek,
programj ainak megvalós ításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, i|letve a helyi önkormányzat egyéb

közfeladatainak ellátását nem akadźúyozza - ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább l5 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasźryi társaságainak
közľeműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

A nemzetiségi önkormányzat postakoltségét a he|yi önkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére - viseli.

A helyi önkormányzat - a Hivatal koltségvetésének terhére _ igény és elĺjzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer haśzná|atának
biaosítását, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazásźń.

' ::::.'. 
.: :.Jfr

A helyi cinkormányzat az je|en megállapodrásban meghatározott ko|tségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése kĺiltségvetési címen, továbbá az onkormányzat kö|tségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása címen

. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi ĺinkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhezJ<apcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
á|ló személy, illewe a Hivata| jegyzőjén keresztiil a szervezési és ügyvite|i, tö,rvényességi,
pénzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezetiegységei látják el.

A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ fe|adatai különösen:
a. a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ĺilések

jegyzokönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elncikének, vagy tagsának információi alapján írásbeli

e|őterjesĺések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek eIkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

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

d. a kormányhivatal torvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat e-lnĺike felé, . '..ü

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v źntartás i, sokszoro s ítás i é s p o stázás i fe ladato k e l látása,

f. a nemzetiségi önkormányzat műk<jdésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iratkezelési
feladatok ellátása.

t
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h. a nemzetiségi onkormányzat elnökének fe|hata|mazása alapján a Nemzeti Jogszabźůytźtr

Törvényességi FelĹigyelet Írásbeli Kapcsolattartás e|ektronikus rendszer hasznźiata.

l3. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleéľtve azźtrtii|ést is - a jegyző

vagy ajegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat

,n"guĺ"á'áuól és képviseletében részt vesz a nemzetiségi <inkoľmányzat testtileti ülésein, és

jelzi, amennyiben t<irvénysértést észlel.

11l. A nemzetisĘi tinkoľmányzat költsĘvetésével, gazdáIkodásával kapcsolatrrs feladaĹokellátĺĺsa

l. A nemzetiségi ĺinkormányzat kö|tségvetésével és gazdźilkodásával kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége Látja e|' aza\ábbiak szerint:

a) a kóltségvetésről, átmeneti gazdálkodásról szótó határozat, a ktiltségvetés tervezés, annak

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

vezetése, az éves gazdálkodás és döntések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi

önkorm ány zat ťĺgy e|mének felh ívása a kö ltségvetés m ód o sítás ra,

c) a nemzetiségi tinkormányzat költségvetését megalkotő haÍározatban foglaltak szerint a

költségvetés Magyar Allamkincstárhoz ttirténő benyújtásával kapcsolatos feladatok

ellátása,
d) a számviteli szabátyok szerint a számviteli.pénzĺigyi nyilvántaľtások vezetése, a

számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiállítása' a
gazdasági vezető által kijelĺilt személyéb en az érvényesítési feladatok ellátása,

e) kolt.egnéte.i fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba

vétele, a kötelezettségválĺalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,

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

készítése a jogszabźiyban megadott határidő betartásával'
h) havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, kĺiltségvetési beszámolók,

jelentéseŔ Magyar hllu'kln"'tźriozt<jrténő benyúj1ásával kapcsolatos feladatok ellátása,

i) azárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
j) banki és torzsadattźri ügyintézéshez kapcsolódó feladatok el|átása (bankszámla.szerződés

módosítása, változások beje|entése) ) ,
k) ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, AFA kĺirbe való bejelentés,

l) támogatásonként (központi kĺiltségvetésből, teleptilési önkormányzattő|, pźiyázatokból) a
bevételek és azok teľhére hozott döntések, va|amint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi onkormányzatokat a kö|tségvetési döntések

meghozatalában, támogatások elszámo lásában,
m) támogatások felhasználásának pénzijgyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
n) pénzi'igyi, számvitel i szabźiyzatok aktualizálása,
o) älemi koltségvetés és határozat' kĺiltségvetési beszámolő és zárszźtmadás honlapľa töľténó

feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése

l. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az źi|amhánańásról szóló

jogizauĺlyok rendelkezéseire figyelemmel a kö|tségvetési törvényből adódó részletes infoľmációk,

uuiu'éint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműk<jdése és adatszolgá|tatása a|apján

haéáridőben elokészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatźrozaÍźnaktervezetét, amelyet

megkti|d a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

/?
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A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését ĺinállóan, köItségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetési határozatának az irányadó jogszabá|yban
meghatźrozott szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az e|óirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat ktiltségvetési hattrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźikodátsróI szóló hatánozatźtt az eln<ik - annak elfogadását követő három munkanapon
belül _ írásban megktildi a pénzlj'gyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak
vÉitonatásfua irányuló eltiterjesztésĹ a pénzĺigyi fclatlattlkat eltátti szervezeti egység
közreműkĺĺdésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáľól a nemzetiségi önkormányzat képvise|ő-testülete - költségvetési
hatfuozatát módosító - határozattal d<jnt. E határozat egy példányát, valamint az e|oirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirátnyzat-nyi|vźntartáson történő áÍvezetés céljából) a nemzetiségi
ĺinkormányzat elnĺjke a döntést kĺĺvető 3 napon beli'il juttatj a e| a pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat, va|amint a Hivatal a nemzetiségi ĺinkormányzat kĺiltségvetési határozata
ttirvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettsé gv źůIalrźsaiért és taľtozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi ĺinkormányzati gazdáIkodás binonságäért a testĹilet, a szabá|yszsnĺségéért az e|nök
felel.

V. A nemzetiségi önkoľmányzat kiĺltségvetésének végrehajtása
(

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|óirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi ĺinkormányzat köItségvetési, pénzügyi
gazdźilkodásának végrehajtása során a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a nemzetiségi önkormányzati hatźrozatok alapján.

. a_

A jegyző a pénzĺigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| |átja el - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének k<jzreműködése és információi atapján - a nemzetiségi ö,nkormányzat
ĺinálló fizetési sztlm|a nyitásával, törzsk<inyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az adőszám igény|ésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi ĺinkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a töľzskönyvi
nyi|vántartźtsban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
n emzeti sé gi önkormán y zat řcná||ó fi zetés i szźtm|źtv a| rende lkezik.

+ nemzetiségi önkoľmá nyťat 
. az á||amháztartźlsi információs rendszerhez a Magyar

Allamkincstáron keresztu| a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység közremiĺködésével
az a|źbbiak szerint kapcsolódik:
a. Infoľnrációszo|gá|tatássa| az e|emi k<i|tségvctćsľő|: ćvcs költsćgvctósćľől annak

elfogadását kĺjvetően adatot szo|gá|tat az á||amhánartás információs rendszere számára.
b. Időközi kö|tségvetési jelentéssel: a ktiltségvetése végrehajtása során lebonyo|ított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az á||amhźntartási információs ľendszere felé
irányu|ó adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időkĺjzi mérlegjeIentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kö|tségvetése végrehajtásávaI
ĺlsszefüggésben a mérlegjelentéseket összeá|lítja és biztosítja adatait az á||amháztartási
informác iós rendszer számtra'

t.

z.

1).
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d. Költségvetési elemi beszámo|ó készítési kĺitelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összefiiggésben eleget tesz az źú|amháztartási
információs rendszere felé irányuló adatszol gáltatási kötelezettsé gének.

4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő határozatának elkészítéséért, valamint az
elfogadast követo adatszolgáltatrłsok határidőben töľténő teljesítésééĺt a Hivatal jegyzőjétl
kcrcsztĺil apénzugyi feladatokat ellátó szcrvczcti cgység a fclclős.

1.

A nemzetĺsé gi iĺn ko rmányzato k gazdá|ko dásával kapcsolatos beszámolásĺ
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodźtsának éves
aĺakulásáról a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźůkodźtsának éves alakulásáról szóló zárszámadási előterjesztést és a hatźrozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjeszt
úgy, hogy az a képvise|ő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba |épjen.

A VI.l. pontban fogla|t előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzĺjgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen kereszttiI ajegyző készíti eIő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámolő a|apján évente, az e|fogadott
kö ltsé gvetéssel ö s szehason l ítható módo n zár számadźts i hatáľozattal d önt.

vn. A nemzetiségi iinkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköľiik

A nemzetiségi önkormányzat kĺitelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabźůyzatának mellék|etét képezó, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás rendezi.

+-.
A nemzetiségi ĺinkormányzat - korábbi, saját hatásköľben hozott döntése alapján
gazdá|kodásźna| és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
ĺinkormányzat fonásai terhére a nemzetiségi önkormányzat fizetési szźm|áján bonyolítja.

A helyi ĺinkormányzat źL|ta| adott támogatás folyósítása - a ktizponti költségvetési támogatás
kivételével . a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kĺjzötti szerződésben
foglaltak szerint történik. A' tźlmogatźts elsődlegesen a nemzetiségi cinkormányzat működési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jára haszná|ja fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
kozpénzekből nyújtott támogatások át|źtthatósáęáról szóló f007. évi CLXXK. törvény,
valamint a hatályos onkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósu|ásáról szó|ó elszámolás elfogadásáról a pénzugyi
fe ladato kat e l látó sze rvezeti e gys é get írás ban kĺjte le s tájékoztatni.

A kĺizponti költségvetési támogatási igény benyťljtására, az állam által kiírt pályázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásźLért a he|yi
<inkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A he|yi önkormányzat köte|es a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus fe|ĺi|etet
(honlap) biztosítani annak érdekében' hogy a nemzetiségi önkoľmányzat eleget tehessen az
információs önrendelkezésijogróI és az információszabadságrő| sző|ő 20l l. évi CXII. tĺirvényben
foglalt kozzptételi kötelezettségének. Jelen pontban meghatáromtt feladat e||źttźsáért_ a II. fejezet
11. pontjában megJlatźrozottugyintézo adatszolgáltatźsaa|apjźn - a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetoje a felelős.

t.

f.

f.
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,///

/,ĺ ĺ



1.

6.

7.

5.

6.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormányzati foľrásból biztosított előirányzatok felhaszntiástra, az e|őirányzatok
tęrhéľe köte|ezettségek vźila|ásźtra naptári éven belĺi| a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjához igazítottan' időarányos iitemezés szerint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elktilönítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokka| és
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzőjén kereszttil aZ
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke együttesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénztigyi. e||enjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

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

A kötelezeffségvállalási' pénzĺigyi ellenjegyzési, éľvényesítési, utalványozísi és teljesítés
igazo|äsára irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Tĺirvénykĺĺnyv szerinti közeli hoz.ziúartozőja va1y maga. javára |áLtná e|. A pénzĺigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetoje a kötelezettségvállalásra, pénzíigyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|tsźra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult szemé|yekről és aláírás-mintrájukról belső
szabźůyzataikbanfoglaltakszerintnaprakésznyi|vántartástvezet.

f.

3.

l.

Ix. A belső kontľollľendszeľ és a belső ellenőľzés .

A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollľendszerének kialakításánál figye|embe
Bkľ. előírásait, továbbá az źil|amháztartźsért fele|ős miniszteľ által kozzétett
útmutatókban |eíľtakat. A belso kontrollrendszer kia|akításáért a jegyző a felelos, a
<ĺnkormányzat elnĺjkének észrevételezési jogkĺirének figyelembe vételével.

kell venni a

módszertani
nemzetiségi

2.

a
J.

4.

A Hivatal kockźuatkezelési és szabá'Iyta|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi ĺinkormányzat
kockázatkezelését szabálytalanságí eljarások lefolytatĺłsát a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hatĺílyos Szervezeti és Működési Szabá|yzatźtban gazdasági vezetóként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi önkoľmányzat be|ső ellenőrzesét a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési e|járási ľendet a Bkľ. és a belső ellenőrzési vezető
á|ta| ké szített b el ső e l lenőrzés i kézikönyv szab áiy ozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásul megkĺild a nemzetiségi önkormányzat e|nökének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belĺil.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési fe|adatokat ellátó szervezeti egység végzi az eln<ĺk tájékoztatásaa|apján.

x. Zá'rő rendelkezések

Jelen megáIlapodás annak a|źlirźtsa napján Iép hatáIyba és határo zat|an időre szői. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi <inkormányzatközott jelen megállapodást
mege|őzően létrejött egyĺittműködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

l.
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fenntartatási szerzodés a közö's felülvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
me gál lapodás hatályba I épéséve I _ hatá|y źú veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműkodési
megál|apodást 20l6. február f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetbęn a helyi önkoľmányzat áItal' _ önként vźńla|t feladatként _ biztosított
támogatásban nem részęsĺi|.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megál|apodás rendelkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

4' Felek megállapodnak abban' hogy a gyakor|atban felmeriilő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabá|yi eloíľások figyelembevételéve| járnak el, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmíikodési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig' általános vagy időközi vá|asztás esetén az alakuló i.ilést követő harminc napon
belü| felülvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosĺtják.

6. Felek rogzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben az Áht., Áur.,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rende|kezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esé|yegyenlőség előmozdításáról szóló 2003' évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó j ogszabályok rendelkez ései az irányadóak.

7, Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eľedeti példányban mawar nyelven késziilt' Fe|ek
elolvasás és értelmęzés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyő|ag a|áírták.

Melléklet: Az eszkoz le|tár

BLrdapest, 2016

Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefu árosi tnkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefvárosi Rornán onkormányzat
képviseli:

dľ. Dady Kálmán
elnök

Dátum: Budapest,2016.Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem

Páris Gyuláné
pénzügyi Ĺigyosztályvezető

Jogi szempontból ellenje wzem
Danada-Rimán Edina
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Bp. Fcv V|l|'keÍ, 'jór.sefváľosĺ Č}ĺrknĺlňłnĺ,>.t 
(

Budapest,'ĺoB2 
Ýívt.|Jv.||.ą|''.a. 

8.1.Fe|használoileltárirész|etező
Cikkszám:

Fe]has.ąná|ó; 0í0.010
Cikkszám Meqnevezéś

Készĺ.st.
1 31 18-073,79 , ,, , - -; '

0í0 Rgm án, Ö n kon1á n'.!Ęs.t;

KÖnyvclés eve: 20í5

'lśszesen.. ,ĺ3118.a73.79
Menóiakáĺtya &GB

5ĐB
S E,E:

13118_7 MopiľTEĹEFoN
0Í0 Román Önkorinänrzat lDE;Ö$..saes'ell; Í'31.1:8,7ąaiż?3 Mobi|,TELEFON, ,ĺ EB

13"í2.8.09iĺ88 Fendrive USB

iÚB
1312s-9-o9.00ô Akkutölto.. /4 db'os/ fénylképeaigebrrez

0í0 Rornán Örtkorňáĺyzat
ć).s.sz'esen; ĺ.3'1,28-9'09006 A k k u tě ltő /4 ĺt b.o 57. 1611 y 1, 6, e z ô g € p h ez

1ĐB
1ĐB

ĺ31.28-9.09,ĺ58 Scanner (Canon Lide 25)
0ĺ0. Román tnkorrnányzat 1'DBosĺzęsen.. 1'3128"9-09158 9pa n n e r (Ca n o n':, Lłxp 251 ,ĺ'08

1.312&9.091,86 Fen Drive
01,Q to Íiián Ôľi.koľrn ánýzat 4.ĐBlsszesen; 1 31 28-9-091 8ó Pen Dłive

4'.bB
:|3ĺ28.9.09,25í Siá ĺn itó gé BP4 2.6ahz.ĺ5 |ĺ2R ar/,'4oG B/oVi

CI4.O
lv/1.488/0SC

Romáh Önkorrnániaat í D'ts'Öśs-eesen. .ĺ3í28.9.'0s251
S z á nl Í t ó g é p p 42. 6 G hz/.\ĺĺ 2 R a m /4 o G B/ D V D. R.W. Sz. g.6p lDB

í 31 38-02436 Paraván

0:ĺ.o Roĺnán lnkotmá,n'}4łat 2DBl)sszesän: 1 31 sB-Q2436 Paraván
2DB

13:|3€.02437 Po|c 3-as irodaĺ

í 3138-a2437
'I DE

í3ií]38-o7376 VĺtJéoĺĺártyä 8 GB
_0$ Román,Önkqrmán!4ąt í 'nfl

131,38:0V3.76 v.ideokäńya 8 'GB .ĺ DB.
1;:9138-A7377 Le D. képkeŕetdigĺtális

0'.í0 Román Önlĺoľmánýzät 1 D.B
1 31 38-07377 LC D kép keŕ,etdi gitláI i s lDB

t13138-2-02A24 Lámpa vegyes

'010 Román Önkormányzat ĺDBlÖsszesen:
1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes lDB

131:38'2-A2O4A Szekrény Vegye$

0í0 Román Önkor'rnánýz,liŕ íDB
Öśsz,e'$,ełl.' 1 31 38-2.02040 Szekrenyueg es

1 'DEł
í 3í 38j2.02050 Szék vegyeg

Ro ĺĺan Öľi koľrnáńyzjlt

$zéJ< ľ.eEye,s

010 sbE
.öšsľeseru 13t38.2.02,0ś0

5 E-8:

.ľ;ľ.,ogręm : Ra k tá r/K.é.s z I eĺ
K&zit<ĺi oiähe
VäĺziQ:: 20'15.12.1.1

i0.]í6,01.o7 13:28:38

1 .otdaĺ
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R1r. Fciv. V| | |. kel. JózseÍvár<lsi Önkontrńnyzat

Budapest. 1082
8.1. Felhasználói |e|tári rész|etező

Cikkszäm: .

Felhasználó: 010.0í0

Raktárkód Felhasználó

Kőnyve|és eve: 2015

Cikkszáln
í31 38-7-072B3

Gváriszám KészIet

5DB
MemÓria káĺ|ya fényképezőgépbe

010 Román tnkormányzat

t.sszesen.' 1 s138-7-07283 M e móia káĺtya fén yké pezi5gépbe 5DB
1 31 38-7-07303 Fényképezőgép áĺ|vány

010 Román tnkormányzat 1DB
lsszeseł: 1 3138-7-07303 F é tlyképezigé p áI lv áĺl y lDB

13138-7-O7304 Féllyképezógép álIváńyfej
010 Román tnkormányzaĺ ĺDB

Összesen; 1 31 38-7-07304 F é nyképezóg é p á t lv á tl y f ej 1DB
13138-7-07312 Fényképeztigépfe|dolgozáshoz szg.beASl

0.ĺ0 Román onkormányza| ,I DB

Osszesen 1 31 38-7-0731 2 Fényképezőgépfeldolgozásłloz szg-beÁSUS EEEPC901 .BR007 lDB

a..';.. -- i',if
13,ĺ 38-7.0731B Akku fényképezógépbe

0't0 Román Önkoĺmányzat 2DB
tsszoseĺl.. 1 3138-7-0731 B Akku féllyképezogépbe 2DB

13138..7-07323 Megfigyelci kamera
010 Romárr Önkormányzat 1DB

Osszesen. 1 3138-7-07323 Megíigyelo kamera 1DB
't31 38-7-07339 Mo|nárkocsi

010 Román Önkormänyzat lDB
Összesen 1 3138-7-07339 Molnálkočsi 1DB

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

Osszesen 1 s1 38-7-07s44 Memóriakáđya 1 GB MicroSD 1DB

l3'l3B-7-07347 Laptoptáska
Román tnkormányzat0í0 íDB

Osszeserr: 1 31 38-7-07347 LapÍoptáska lDB
't3138-7-07350 MemÖĺiakáľ|ya 4 GB

010 Rornán tnkormányzat 7DB
Osszesen: t 31 38-7-07350 Memoriakádya 4 GB 7DB

13138-7-07360 Te|eÍon vezetékes (analóg)
010 Román tnkorlnányzat 1DB

Osszesen: 1313&7'-07360 Telefon vezetéles (analog) 1DB

13138-7-07361 ę.- . Webkamera Genius
010 Rornán onkormányzal 2DB

Összesen 1 31 3B-7-07361 Webkamera Genlus 2DB

13138-7-07381 Tľaío
0ĺ0 Román tnkormányzat íDB

Összeselr. Í 31 3B-7-073B1 Tnfi lDB
1 31 38-7-07391 Kalneĺa

Román Önkoľmányzat 1DB
Osszeselr: 1 31 3B-7-07391 lDBKameru

010

////oŽ,
//

Program: Raktár/Kész|et
Készitő: oIahe
Verzió: 2015.12.1 .1

2016'0'|.07 í3:28:38
3 .oldal



::.ľ:'ľ[::r' 
JózsefuáÍosi tnkormányzat 

8.1. Fe|használói leltári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 -,|20

Raktárkód Fe|használó

Könyve|és éve: 2015

Gikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet
1 3128-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13128-9-09098 yGÁ AsUs 69600XT/TVD 128mb TV out CHIPE lDB

1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok lDB

Összesen; 13128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
ĺ3128-9.09.l93 Számítógép Comid ofÍicelV/1397/08/C lvĺ1397l08ĺC

12o Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen-. 13128-9-09193 Számítógép Comód officelV/l 397/08/C lDB

13138-2-02002 íriasztal
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

Összesen: 1 31 38-2-02002 ĺróasztal 8DB
1 31 38-2-02003 Gépĺriasztaĺ

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

13138-2-02004
:

Asztal vegyes
't20 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB

Összesen: 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes lDB
í 31 38-2-02005 AsztaI tárgyaló

120 Nemzetiségi onkormányzatok 5DB
Összesen.. I 31 38-2-02005 Asztal tárgyali 5DB

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

tsszesen 1 31 38-2-02007 Áĺtvány, fiolc 2 DB,':i-

1 31 38-2-0201 0 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DB

Osszesen I 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 AIlófogas

tzv ľ.łemzeiiségi tnkoĺmányzatok 4DB
Osszesen: 1 31 38-2-0201 3 Ńbrogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

Osszesen.' 1 31 38-2-0201 7 Folgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

1 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetĺségi Onkormányzatok 4DB

Osszesen 1 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, ré zkarcok 4 DBł
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB/' 
--

,/_
sszesen 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Profu ram : .R'aktár/KészIet
,.. t.,,- ..nesŁilo: otane
Vďrżio': 20.ĺ6. 1 .1 .0

2016 01 .25 14.50,20

ĺ .o|da|
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Bp' Fov. V|||.ker. Józsefuárosi tnkormányzat

Budapest,1082

Ktinyve|és éve: 20158.í. Fethasználói |e|tári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Raktárkód FelhasználóCikkszám

1 31 38-2-02035

Megnevezés

Szekrény alacsony záĺha(ó 1 po|cos
120 Nemzetiségi Ônkormányzatok

Készlet

2DB

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

1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Ősszesen.. 13138-2-02040 Szekrény vegyes 1DB

13138-2-02042 Szekrény kicsi ál|ó
120 Nemzetisé9i Önkormányzatok 7DB

Osszesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi álli 7DB

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

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

1 31 38-2-02069 Szekrény a|si-fe|sö 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen; 13138-2-02069 Szekrény alsi-felső 2 ajtos 6DB

13138-2-02071 Számítógépasztal
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen.' ' 131 38-2-02071 SzámítógépasztaI 3DB

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

Osszesen; 13138-2-02075 Szekré ny konyh ai m o sog atis. 1DB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok I TJt]

Osszesen: 1 31 38-2-02078 Hútőszekrény 1.DB

13138-2-02087 Gorgős konténeĺ
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02087 Görgos konténer 1 DB.

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsony
1nn iiemzeiiségi tnkoi-mányzatok zUó

Osszesen.' 1 31 38-2-02132 Szekrény 2 ajtős alacsony 2DB

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

Osszesen.' 1 s1 38-2-021 59 Asztali lámpa lDB

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

O.s.sze.scn I 31 38-2-0224Q Szekrény 1 ajtos aĺacsony 1DB

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

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

13138-2-02258 Lámpa kciďénycs<íves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB

Osszesen: 1 31 38-2-02258 Lámpa köńénycsőves 1 D?.

Program : Raktáĺ/KészIet
Készítő: oĺahe
Verzió: 20,l6'1.1.0

2016.01 .25 14.50.20
2 .oldal



Bp rĺĺv. vl tt.ĺĺeĺ. Józsefuárosi onlĺo,many.at

Budapest, 1082 8.í. Fe|használói |e|tári részletező
Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Cikkszám Megnevezés Ralitárłóo Felhaszná|ó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

KészIet
13138-2-02363 HÜtöszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-2-02363 HÍjtószekény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 crn
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

tsszesen.- 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 1Q ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen; 1 31 38-2-02442

.Szekreny 10 ajtós fakkos lDB
13138-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Összesen: 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB

1 3í 38.3-031 65 Mikrohu|lámú sÜtő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok ,ĺ DB

Osszesen; 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámu sütő lDB
1 31 38-3-031 68 Mikrohu||ámú sÜtő

't20 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú si.jtö 1DB

1 31 38-5-05003 F[iggony nylon
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

tsszesen.' 1 31 38-5-05003 Függöny nylon 5DB

1 31 38-5-05009
120 Nemzetisé9i tnkormányzatok 3DB

Osszesen 1 31 38-5-05009 3DB

1 31 38-5-05064
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

tsszesen.' 1 31 38-5-05064 lDB
13138-7-O7029 Függönytartó rúd

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-7-07029 FÍiggönýarto rud.' 1DB

13138-7-O7037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok íDB

Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazcfta ĺDB
ĺ 31 38-7-07059 Fali táb|a

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen. 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

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

Osszesen 1 31 38-7-07098 Porolto kész 2DB

1 31 38-8-08035 Spirá|ozigép
Nemzetiségi onkormányzatok 'I DB

Spirálozógép

120

C/

Osszesen. ĺ 31 38-8-08035 lDB

Program : Raktár/Készlet
Készítő: oIahe
Verzió: 20í 6. ĺ.1 '0

2016.01 25 14 50.20
3 .oldal
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Bp. Fcĺv. V|||.ker' Józsefuárosi ÖnkormányzaÍ

Budapest,10B2

Cikkszám

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

Megnevezés

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám KészIet
í 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen; 1 3138-8-08072 Számologép SHARP 26079HARP 2607 lDB

í3138-8-08277 DVD kó Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen: I 31 38-8-08277 DVD ĺń Lg 41638 oEM lDB
13í38-8-08282 PapÍrvágógép

't20 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-8-08282 PapÍrvágigép lDB

1 3í 38-8-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségí tnkormányzatok íDB

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

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok íDB
Osszesen. 1 31 38-8-08299 Telefax lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016..ĺ í.0 4.



Bp. Fóv. VIII.ker. Jőzsefuárosi tnkormányzat
Budapest,10B2

Azonosítő Megnevezés

000190.1 11932 Te|efondíj szám|á|Ó(instaIlá|ással)

000680.1311922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180.1311912 Nyomtatő HP U 1100

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639.131112 FénymásolÓgép Sharp Ar.5516NG

ć)sszesen: 5 db
Beá||ított szĹirési fe|téte|ek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi tnkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszkozok

Fókłinyv.

1i 19

13139

13129

13139

I5 LZJ

1.á ieszktiztik I

Fe|h'. vagy szem. kődja és neve Üľr. éve

LZo

120

120

120

120

Nemzetisé9i onkormányzatok

a taftozékokkal

Nemzetisé9i onkormányzator

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzatok

trogram:

(észító:

2004.i 1.10

2000.12.15 rV/60s/00

2004.04.2t
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Együttm ĺÍ kiidésĺ megá|lapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi Onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

adószám: |57357|5-2-42
törzsszám: 7357 |5
statisztikai szám: |5735715-841 l-32l -0l
bankszámlaszám: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefvárosi Ruszin onkoľmányzat (atovábbiakban: nemzetiségi ĺinkorm ányzat)
.:székhely: ľ082 Budapest, Baross u.63-67,

működési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adószám: |69f4f|7-l-4f
töľzsszám: 679176
statisztikai szám.. l69f4f|7-84|I-37|-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028605-00000009
képviseli: dr. Szabó János elncik

között (a továbbiakban egyĺittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő f}ll. évi.CLXXry.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apján,
figyelemme:l az źůĺamhátztarŁásről. szó|ő f}|t] evi CXCV. törvény (a továbbiakuan: Áľlt.i, az
áů|amhánaftásľó| szóló törvény végrehajtásáról sző|ő 368l20t1. (xII. 3l.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.), a němzetiségi célú előirányzatokből nyujtoĺ trímogatások-feltételrendszeréľől és
elszámo|ásának rendjéről szóló 428ĺf0|2. (XII. 29.) Korm. rpndelet (a továbbiakban: Tám. Koľm. .
rendelet), a kĺi|tségvetési szervek belső kontrol|rendszerérőt és belső ellenőrzéséről szóló 370/fO||.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkľ.), a Magyarországhe|yi önkormányzatairó| szőlő
f0I|. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|írott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

L Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együtt.ĺtoae,i megállapbdás (a továbbiakban: megá|lapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biĺosítja a nemzetiségi ĺinkormányzati míĺködés
személyi és tárgyi feltételeit' továbbá gondoskodik a működésse| kapcsolatos végľehajtási:'--*4ę' feladatokellátásáról, ezzs| segiti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesÍtését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi köztigyek és célok megvalósítását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen fe|adatok ľészletes szabályait hatáiozzák meg.

2. A tÁrgyi évre vonatkozőan a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi ĺinkormányzatta| töľténő előzetes
egyeztetést követően az adott évi kö|tségvetési ľendeĺetében míĺködésihozzÄjáru|ásként pénzugyi
támogatást biztosíthat' amelyről tĺímogatottat elszámo|ási, míg támogatót ellenőrzési ktite|ezettség
terheli. A helyi önkormányzatá|ta| a nemzetiségiĺinkormányzatrészére működésihozájáru|ásként
nyujtható támogatási összegről támogatási szeruődést kel| kötni. A támogatás fethaszná|ása soľán a
nemzetiségi önkormányzat a koltséghatékonyság és kĺiltségtakarékosság elve szerint köteles eljárni.

3. A he|yi önkormányzat á|tal nyujtott működési hozzájáru|ás tekintetében Felek rtĺgzítik, hogy a
nemzetiségi önkormány7at nemzetiségi kĺĺzügyeinek ellátása céljából támogatást adhat kü|ső
szervezeteknek, intézményeknek azzz|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuáľosi ruszin nemzetiségi polgároknak ľészesĺilniük kell a
támogatott külső szerv á|ta| végzett tevékenység eredményeiből,
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4.

5.

6.

-

8.

ĺ.

f.

b. elszĺmolási és besámolási kĺitelezettség mind a Lámogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi ĺĺnkormányzatot terheli. A nemzetiségi onkormźnyzat
elnöke köteles a ktilső szeĺl részéről benyújtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáľól
szóló _ elsámo|ási dokumentaciót, valamint a;támogatási cél megvalósulrásaróI szóló saját
nyi|atkozztttt a benyujtást kčivető leghamarabb, de legkésöbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) péĺuťlgyi
feladatait e||átő szervezeti egysége (továbbiakban: pénzĺigyi feladatokat ellátó szervereti
egysé g) r észére átadn i.

:
A helyi önkormá.nyzat által nyujtott míiködési hoz,źtj5r,15' tekintetében Felek rögzítit.hory a
nemzetiségi önkoťmányzat elnöke köteles tárgyévet ktivető januáľ 3 l. napjáig írĺásban beszímolni a
műktidési támogatĺís felhaszná|rĺsáÍól. A Hivatal a peĺuugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül kĺiteles;a mÍĺkĺjdési támogatás felhasználását ęllenórizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az e|szĺmolás kiegészítését kéľni.

A helyi önkormányzat.a nemzetiségi önkormányzat kĺite|ező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szo|gáló rendezvények megtartását - kö|tśé$lětési hělyzetének figyelembe vétele
mellett - a mindenkori költségvetésében elkülönített forrásból pźiyánatás tltján vagy egyedi
kérelem aLapjźn, támogatási szerzodés kotése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

.A nemzetiségi ĺinkormźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcso|atban a tervezési, gazdáIkodási,
ellenőrzési, finanszíroási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai elĺáĺásáról- az elnök
közreműködésével - a vonatkoző jogszabá|yokban, valamint a helyi szabźiyozÁsokban, és
utasíüásokban foglaltak szerint a Hivata| góildoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazÄźńkodás rendjét szabáilyoző be|sö szabályzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendęlkezései szerinti szabźt|yzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormányzat e|nĺĺke hagy jővá.

A támogatások feIhaszná|źsáva| kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult eIlenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkoľmányzat míÍködésének szemé|yi és táľgyi feltételei, míĺködéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szĺikséges tárgyi, technikai eszkĺjzökkel felszeľelt helyiség ingyenes
hasznáiatát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmeľült mÍĺkĺĺdési
költségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi cinkormányzatnak az ingyenes he|yiséghasznźilatta|,
a helyiség infrastruktúrájána| kapcsolatban felmerii|o rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási köItségeit a helyi önkormányzat _ a;Hivatal költségvetésének terhére - vise|i,
amelyek az a|ábbiak:

a. a ví|lamos energia, me|eg víz., fíités r|íja, va|amint a víz-és csafornaĺ|íj' a kĺizös kťĺlfség,
továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat műkĺidéséhez szĺikséges eszkĺĺzĺik karbantartási díja, az
internet hozzáfétési ĺehetőség kĺiltségeinek biztosítása, va|amint a nemzetiségi
ĺinkormányzati ügyekkel ťog|alkozó ügyintéző álta| ĺgénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi cinkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasz ná|atábő| eredő költséseit.

3. A heĺyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megva|ósu|ása érdekében a Budapest VIĺI. kerĺilet,



Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 35604/N3) alatt található l45,5 m2 alaptertiletű irodahelyiséget
ingyenesen a ĺőzsefuźrosi Bolgár, Gĺirög, Lengyel, Örmény' Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatközos használatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi ĺlnkormányzat számára munkaál|omás biztosított legyen.
A fentiekben megiel<ilt ingatlan tĺjbb részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőból, galériából, mosdóbó| áll. A vagyonkataszteri adatbźzis alapjáll az ingat|an forgalmi
értéke: Bruttó l0.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség használata a Józsefoárosi
Szcrb ćs Szlovák onkormĺĺnyratta| közösen tö'ľténik. A nemzetiségi önkoľmőtnyzat használati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség hasznźilatára jogosult nemzetiségi önkormányzatok
m unkáj át nem akadály ozhatja,

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi ĺinkormányzatrészére kizárólagosan, vaiamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| kozös használatba źúadot1 tárgyí és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi ĺinkormányzat a |e|tár szerint nyi|vántartott eszk<jzöket és helyiséget kizáró|ag
alapfeladatának ellátasához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszenÍ
gazdálkodás szzbá|yai szerint, ajő gazda gondosságával köteles kezelni, ahaszná|atjogát a helyi
önkormányzat érdekeit firyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogát másra nem
ruhtuhatja át. A helyi önkoľmányzat a használatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti
nyilvántartáson töľténő átvezetés mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkormźnyzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormźtnyzat hétköznaponként reggel 8 órató| 20 óráig nemzetiségi
ĺinkormányzati fe|adate||źttásźthoz hasznźihatja. Az e pontban megjel<ilt időrenden túl törÍénő
helyiséghasznáiatra előzetes írásbeli kérelem a|apjźn a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg ke|ljelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség használattól eltéro időszakban tĺjrténó bent tartózkodás. Az e|térő időpontu
helyiséghasznáIat źů|andó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
hasznźilata állandó je|leggel is biztosíthatő. Äz állandó jelleggel biztosított e|térő helyiséghaszná|at
indokoltságát a jelen egytittmÍĺködési megállapodás felülvizsgá|atával egyidejűIeg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aITa a tcnábbiaban már nincs sziikség, az engedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi ĺinkormányzat az ingyenes helyiséghaszntiat jogźú másra nem ruhĺĺzhatja át. Az
ingyenes haszná|atba adott irodahelyiségen felújítast, źlta|akíttst, bármilyen váItoztatást eszk<izölni
csak tulajdonosi dtintéssel lehet.

Felek rögzítit hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű haszná|atra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
felszólítására a magáncélú használatot haladéktalanu| megszüntetni, valamint e magán célú
használatból eredő kö|tségeket a helyi cinkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi ĺinkormányzat tudomásu| veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattól eltérőn veszi igénybą vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit ťlgyelmen kívül hagyva használja, úgy a helyi önkormányzat által önként
vállalt feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerbő| kizárhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzattal eryetemleges elszámolási, visszaszo|gáĺtatási és kártérítési kĺĺte|ezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahe|yiség kulcsát a nemzetiségi ĺinkormányzat képviselője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott köte|es |eadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkoľmányzat nem jogosult saját ku|cs haszná|atára.
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5. A helyi önkormányzat vźi|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat el|źttó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi ĺinkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivatal általa biztosított eIhaszná|ódott, Ieselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szĺikséges
irodaszerek rendel kezésre bocsátását biztos ítj a.

6. A nemzetiségi ö,nkormányzat rendelkezésére bocsátott eszköziik számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzĘgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hiányta|an
állapotáért a ňemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek'
pro gramj ai nak me gva ló s ításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, i|letve a helyi önkormányzat egyéb

kozfe|adatainak ellátását nem akadá|yozza _ ideiglenesen, ingyenesen rende|kezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont e|őtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi kĺĺltségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat postaköltségét a helyi onkormźnyzat a Hivatal
költségvetésének teľhére _ viseli.

9. A helyi önkorrnányzat - a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|ápján biztosítja a jelnye|v és a speciális kommunikációs rendszer használatának
b iztosítasát, továbbá szükség esetén to l mács a|ka|mazását.

10. A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok miĺkĺjdtetése koltségvetési
címen, és a hivatal míĺködtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgáľmesteľi Hivatal és nemzetiségi ĺinkormányzatok épü]ęfginek takarítilsa címen

l 1. Felek rögzitik, hogy a helyi cinkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
miíködéséhez szükséges alapvető személyi feltéte|eket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működégfhez kapcsolódó adminisztratív fe|adatokat a Hivatallal jogviszonyban
á|lő személy, illetve a 'ř[ívatal jegyzójén keresztĺil a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénziigyi, ellenőrzési és a belső el|átáSi feladatokat ellátó szervezetiegységei látják el.

l2. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai kĺilönösen:
a. a testületi tilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvéte| az tiléseken, az iilések

jegyzokonyvezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elncikének, vagy tagtrának informáciői a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések eJő*ćszítése, meghívók, forgatókönyvek eIkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgá|atának keretében a jegyzókönyvek előzetes

megkü|dése a Hivatal tĺirvényességi és pénzĹigyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal ttirvényességi észrevéte|einek továbbítĺása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnöke felé,

e. a testĺ'ileti és tisztségvise|oi döntéshozata|hoz kapcsolódó (p|. jegyzőkĺĺnyvek)
ny i|v ántartás i, so kszoros ítás i és p ostázás i fe I ad ato k e||źńása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsoIatos nyiIvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazźsa a|apján a Nemzeti Jogszabályttr
Ttirvényességi Feliigyelet Irásbeli Kapcsolattartás elektľonikus rendszer haszná|ata.

l3. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve a zárt u|ést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi <inkormányzat
megbízźsźból és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testti|eti ülésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi iinkoľmányzat költsĘvetésével, gazdálkodrísával kapcsolatos feladatok ellátrása

l. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdáLkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źtja e| az a|ź.llbiak szerint:
a) a költségvetésröl, átmeneti gazdá|kodásról szóló határozat, a k<iltségvetés:tervezés, annak

évközi módosítĺásának előkész ítése, az elemi költségvetés el készítése,
b) a nemzetiségi cinkormányzat költségvetési előirányzatok analitikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazdá|kodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
ö nkormány zat ťlgy e|mének fe lhívása a kö ltségvetés módos ításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a
kĺĺltségvetés Magyar A|lamkincstźrhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénztigyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványrendeletek kiźů|ítása, a
gazdaságivezętő által kijelölt személyébenazérvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a ktitelezettségvállalás nyilvántartásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
je|zése, . .

a kifi zętések teljesítése pénztźri vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, köItségvetési beszámolók
ké s z íté se a j o gszab áilyban m e gadott határi dő betartásával,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegje|entések, koltségvetési beszámo|ók,
jelentések Magyar Á|ĺamkincstźrhoztörténő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,

. a zárszámadás szĺiveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerzódés
módosítása, változások bejelentése) ' .
AFA-bevallások, Szja bevallások készítése, AFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (k<izponti költségvetésből, települési önkormányzattő|, páiyázatokbő|) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi tĺnkormányzatokat a költségvetési döntések
me gho zata|áb an, tám o gatás o k e I s zĺm o l á sában,
támogatások fe|haszná|źtsának pénzügyi e|számolásához segítségnylijtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzi'i gy i, számv ite l i szab tůy zatok aktual i zálása,
elemi kĺjltségvetés és hatánozat, költségvetési beszámoló és zárszámadás honlapra történő
feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségĺ önkormányzat ktiltségvetése

l. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység rlltján az á|Iamháztartásról szóló
jogszabályok rende|kezeseire figyelemmel a költségvetési t<irvényből adódó ľészletes információk,
valamint a nemzetiségi ĺinkormányzat elnökének közrerníĺködése és adatszolgáltatísa alapján
határidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésíhatźrozatźnaktervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnĺikének.

Đ
s)

h)

i)
j)

k)
l)

m)

n)
o)
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A nemzetiségi önkormányzat a kö|tségvetését önál|óan, költségvetési határozatban á,llapítja
meg. A nemzetiségi önkormrányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban
meghatfuozott szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az előiľányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatätt, elemi költségvetését, átmeneti
gazdáńkodátsról szóló hatéłazatált az elnök . annak elfogadását követő három munkanapon
be|ül _ íľásban megküldi a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat k<iltségvetési előirányzatainak
váI1oztatásźra irányuló e|öterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
köżreműködésével készíti elő.

Az.előirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkoľmányzat képviselő-testi'ilete - költségvetési
határozatźú módosító - határozatta| dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|őirányzat-
módosítás rész|etezését (az előirányzat-nyi|vántartáson történő átvezetés céljából) a nemzetiségi
öĺlkormźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzíigyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi onkormányzat, valamint a Hivata| a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|őirźtnyzatainak megállapítźsáért és teljesítéséét, tovźtbbźt
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiéft nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biztonsźąáért a testĺ.ilet, a szabá|yszeriĺségéért az elntik
felel.

. V. A nemzetiségi iinkormányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dĺint saját költségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat koltségvetési, pénzĺ.igyi
gazdá|kodásának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forľásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a n e m ze t i s é g i ö n ko rm á ny zati határ o zatok a|apj án.

A jegyzo a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺil látja e| - a nemzetiségi
önkoľmányzat elnökének közremrĺködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési sztlm|a nyitásával, törzskĺinyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosításáva|, az adószttm igénylésével kapcso|atos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vántartátsban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A
nemzet i sé gi önkormán y zat onáill.ő fi zetés i szám| ép a| rende l kez i k.

+ nemzetiségi önkormányzat az államhźztartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztú| a pénzugyi feladatokat ellátó szer,vezeti egység közreműködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással az elemi kö|tségvetésľól: éves költségvetéséről annak

elfogadását kĺivetően adatot szolgáltat az á||amhźntartiás információs rendszere számára.
b. Időkĺ'zi k<iltségvetési je|entéssel: a köItségvetése végrehajtása során |ebonyolított

pénzforgalmával összefiiggésben eleget tesz az áI|amháztartási infoľmációs rendszere felé
irányu l ó adatszo| gá|tatás i köte I ezetts é gének.

c. Időközi méľlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentésse|: a kĺĺ|tségvetése végrehaj tásźnaI
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az ái|amháztartási
informáci ós rendszer számára.

4.

5.

6.

7.

l.

2.
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4.

l.

f.

l.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összeffiggésben eleget tesz aZ źů|amháztartási
információs rendszere felé irányulő adatszo|gźtltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormźnyzat köĺtségvetést érintő hatźrozatának elkészítéséért, va|amint az
elfogadást követő adatszolgáltatások hatáľidőben tĺĺrténő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keresztül a pénzĺigyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A nemzetiségi önkoľmányzatok gazdĺílkodĺísĺĺvd lrapcsolatos boszámolási
kötelezettség .

A nemzetiségi önkormányzat elnö'ke a nemzetiségi önkormźnyzat gazdźikodźlsának éves
alakulásáról a zérszálmadás keretében szĺmol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźikodźlsának éves alaku|ásáról szóló zźrsz'ámadási előterjesztést és ahatćrozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a képviselo-testÍilet elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testület e|é terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A vl.l' pontban foglalt e|óterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzügyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| a jegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló a|apján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon zárszźtmadźlsi határozattal dönt.

vil. A nemzetiségĺ tĺnkoľmányzat ktitelezettségvál|alásaĺval kapcso|atos hatáskörök

A. nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részlctes hatásköľĺjket a

nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabźilyzatźlnak mellék|etét képező, a
nemzetiségiönkormányzat elnĺike, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi ĺinkormányzat - korábbi, saját hatásk<irben hozott döntése a|apjźn
gazdálkodásával és pénze||źttásáva| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi

önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségitinkormányzatfizetési szźm|áján bonyolítja.

A helyi ĺlnkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a központi ktiltségvetési támogatás

kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi cinkormányzat kőzötti szerződésben
fogla|tak szerint történik. A tźmogatźts elsődlegesen a nemzetiségi önkorglĺányzat míĺködési
kĺiltségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson felĺil - folyósított támogatást külső
szerveknek (pl;: üársadalmi szervezetek, alapífuányok, természetes személyek részéľe, stb.)

nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jára hasznáilja fel, a nemzetiségi önkormányzat koteles a

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szó|ő f007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati k<iltségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi

önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|számolás elfogadásáról a pénzügyi
fe ladato kat e l látó szeľvezet i e gysé get írásban köte I es tájékoztatni.

4. A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az á||am által kiírt pźiyázaÍokon
,5n6n6ĺaľészvéte|re a nemzetiségi tinkoľmźnyzat jogosult' annak elmulasztásáért a he|yi

önkormányzat és aHivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi önkormányzat kĺiteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felületet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önľendelkezésijogról és az információszabadságról szóĺó f01|. évi CXII. törvényben

foglalt kozzététeĺikötelezettségének. Jelen pontban meghatározott feladat e||tttźsáért_aIÍ.fejezet
11. pontjában meghatĺrozott ugyintézo adatszoĺgźt|tatása a|apján _ a Hivatal szervezésl feladatait

e||źltő szervezeti egységvezetoje a felelős. 
/
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6. A nemzetiségi onkormányzati választások évében a nemzetiségi ĺinkormányzat rendelkezésére
álló önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasznźiásźtra, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belÍil a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjáhozigazítottan, időarányos ütemezés szerint kerĺilhet sor.

7. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gáltatás során kĺjzolt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és

.statisztikai ľendszerrel való tatalmi egyezoségéért a Hivatal jegyzőjén keľesztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi <inkormányzat

.- elnö'ke együttesen t-élel.

vIII. Osszeféľhetetlenségiszabályok
I

1. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a ktĺtelezettségvállaló és a pénzügyi el|enjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében źtzonos személy nem lehet.

2. Az éĺvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségválla-
lásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

3. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozísi és teljesítés
igazo|.źsźtra irányuló feladatot nem végezheti az a sznmé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójavagy maga javára|átnźLe|. A pénzi.igyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvál|alásrą pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ásźra, érvényesítésľe, utalványoztsra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról belső
szabźily zataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

. . Ix. A belső kontrol|ľendszeľ és a belső ellenőľzés

l. A nemzetiségi onkormányzat belsĺí kontrollrendszerének kialakításánál firyelembe kell venni a
Bkr. eloírásait, továbbá az źil|amhánaŕásért felelős miniszter által kozzétett módszeľtani
útmutatókban leírtakat. A belső kontľollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat e l ncikének észrev;,je]ezés i j o gkö rének fi gye |embe véte léve l.

f. A Hivata| kockázatkezelési és szabá|ytalansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabá|yta|ansági eljarások lefolytaĺĺsát a kiadott szabá.|yozások alapján.

3. A Hivatal hatalyos Szervezeti és Miĺkĺ'dési Szabźiyzatźtban gazdasźtgivezetőként kijelölt szemé|y a
nemzetiségi önkoľmányzat gazÄasági vezetoje is.

4. A nemzetiségi ĺinkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenorzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
á|tal készíteľt b e I s ő e l l enőrzés i kéz i kö nyv szab tt|y ozza

5. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves e||enĺĺrzési tervet a jegyző hagyja jóvá, amelyet
tájékoztatásul megkÍild a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővźthagyásra vonatkozó
jogszabá|yi határidőt kövętĺjen 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellen<ĺrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységvégzi az elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

l. Jelen megállapodás annak aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szó|. E,zze|
egyidejűleg a helyi cinkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozottjelen megá|lapodást
megelőzően létrejött egyĺ'ittmiĺkĺidési megállapodás, valamint helyiséghasznźúati és
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fenntaľtatási szerződés a közos felĺilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gál l apodás hatályba lépéséve I _ hatá|y át veszti.

2. Felek rogzít|k, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen egyĺ.ittműködési
megállapodástf0|6. február 29. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ önként váIlalt fe|adatként _ biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves koltségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmel kĺjte|es eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

4. Felek megáIlapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb feludat."gualósítások
során a vonatkozó jogszabźiyi előírások figyelembevételéve| jáinak el, kölcscĺnosen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmĺikodési megállapodást évente legkésőbb
január 3l-ig, általános vagy idoközi vá|asztás esetén az a|aku\ó ülést kovęto harminc napon
beltiI felĺilvizsgálják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rĺigzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbęn az Aht,, Av,.,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. ľendelkezései, valamint az egyen|o bánásmódról és
az esé|yegyenlőség előmozdításáról szóló f003. évi CXXV. törvény, il|etve az egyéb
vonatkozó jogszabályok ľendelkezései az irányadóak.

7. Je|en megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készĹilt, Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegy.ezőt jóváhagyő|ag a|áírták.

Me| léklet: Az eszkoz |e|tźtr

Budapest, 2016.

Budapest Fováros VIII. kerület
Józsefvárosi onkoľmányzat

képviseli:
dr.If,ocsis Máté
polgármester

Józsefvárosi Ruszin onkonnállyzat
képviseIi:

dr. Szabó János
elnök

Dátum: Budapest,2016.Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem

Páľis Gyu|áné
p éllzu gy i u gy o szÍá|yv ezeto

Jogi szempontból el lenje gyze|n
Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízĺsából

dr. Mészár Erika
a|jegyző





Bp' F0v Vl|ĺ.ker JóżseÍváĺosi tnkor,ľńányza|

Büdapest. 1082
B.Í . Felhąsználói |eltáľi ĺésłletez,ő Könyvelés éve: 2015

MeEnevezés

oikkszám: .

Fę|ha-szná|ó: 011 . 01í

Raktárkód. Felhasználl 6yáriszäm

1,3128-9-09186 Fen,Drĺve
011 Ruszĺn,lĺlkormný4.Ql: i. . .. 1DB

ÍDB

131 38.8.08063 AKkú'töltő
01.í Ruszin..Ôląkoĺmrryzaĺ 1DB

lsszesen: 1.3Í 38-8"0806g At<ku töltő
.ĺ DB

131,38"6'08349 DVli Fe|vevőSony
01,1 Ruszin ÖnkonFnyza! lDB

l.š.śżôsełl: 1.31;?8..8:a8349 ĎvĐF:eĺveu'ő9ony 1' DB

P.ĺo. g ľam': R aktár/ł(és elet
ľ(é.Ś.3.ĺtó.: s|ąhę
Véfzió:" 2s15.12.1,'1

/
Cź-
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Bp. Ftĺv. V||ĺ'ker. Józsefuárosi onkormányzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.1. Felhasználói leltári részletező Könyve|és éve: 2015

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Készlet
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

124 NamzaŕicÁni (\nt armánwz ał n|t .í rrD
Összesen; 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH|PE lDB

1 31 28-9-091 ss Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

lsszesen.' 13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
13128-9-09í93 Számítógép Comód office|V/1397/08/C |vt1397to8|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Összesen.. 13128-9-09193 Számítóg ép Comod office lV/1 397/08/C ,I DB

13138-2-02002 ĺróasztä|
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen: I 31 38-2-02002 íriasztat 8DB
1 31 38-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nernzetiségi on kormányzatok 1DB
Összesen; 13138-2-02003 Gépíroasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi Ön kormányzatok íDB

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

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 5DB
Összesen 13138-2-02005 . 

Asztal tárgyaló 5DB
13138-2-02007 A|lvány, polc

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen: 1 31 38-2-02007 Allvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csiĺ|ár vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB

Osszesen: 1 31 38-2-02010 Csiltár vegyes 9DB
13138-2-02013 Allofogas

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 4DB
Osszesen I 31 38-2-0201 3 Ńrcrogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi onkormányzatok 7DB

Osszesen 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

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

Osszesen; 1 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen. 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Ýerzió: 20í6'ĺ.í.o

2016.01 25 14.50'20
í 'o|daĺ é.



Bp. Főv- V|ĺl.ker. Józsefuárosi tnkoĺmányzat 
8.1. Felhaszná|ói |eltári rész|etező

Budapest, í082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná|ó

Könyve|és éve: 2015

Gyáriszám Készlet

13138-2-02035 Szekrény alacsony zárhato 1 polcos
tfu Nemzeiiségi onkormányzatok zur

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

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

Összesen: 1 31 38-2-02040 Szekrény vegYes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi ál|ó

120 N emzetisé g i Ön ko rmányzatok 7DB
Összesen; 13138-2-02042 Szekreny kicsi áIló 7DB

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

Osszesen,' ,Í 3138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

13138-2-02069 Szekrény alsó-fe|ső 2 ajtis
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DB

Osszesen.' 'ĺ 3138-2-02069 Szekrény a/só-fe/só 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasztaI
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB :

Osszesen; 1 31 38-2-02071 Számítógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 ť Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Osszesen: 1 31 38-2-02075 Szekrény konyh ai mosogatós lDB

13138-2-02078 Hűt<ĺszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

Osszesen 1 31 38-2-02078 Hlitiszekrény 1DB

13138-2-02087 Gcirgős konténer
120 Nemzetiségĺ tnkoĺmányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02087 Gcirgós konténer 'ĺ DB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsor1y
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtis alacsony 2DB

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

Osszesen. I 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

tsszesen.' I 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony 1DB

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

Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa kcirfénycsőves
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Osszesen 1 31 38-2-02258 ,,Lámpa koĺ.fényc soves 1DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oĺahe
Velzió: 2016.1 .1 .o

2016.O1.25 ',t4.50 20

2 .oldal



Bp. F<iv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat ô A

Budapest, 1082 ö.1. Felhaszná|ói |eltári részletező
Cikkszám: -

Feĺhaszná|o: 120.12o

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|hasznátó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
í 31 38-2.02363 HÜtőszekrény Zanussi

1rn Nemzetiségi tnkorrnányzatok .! DB
Összesen.' 1 31 38-2-02363 Hlitőszekreny Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpolcí00Xí85X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Összesen. 13138-2-02408 Fémpolcí00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lsszesen; 13.ĺ 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB

1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB

Összesen; 1 3138-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
1 3í 38-3-031 65 Mikrohu||ámú sütő

Nemzetisé9i tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-3-031 65 Mikrohultámú süti lDB

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

Osszesen 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sÍito 1DB
1 31 38-5-05003 Függöny nylon

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen: 13138-í05003 FÍiggöny nylon 5DB

1 31 3B-5-05009 Zász|ő
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Osszesen. 'ĺ3138-5-05009 ZászlŐ 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|ő

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-5-05064 Zászli 1DB

13138-7-O7029 Függönytartó rúd
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-7-07029 Fiiggonýańó rud 1DB

13138-7-O7037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Ősszesen. 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB
1 31 38-7-07059 Fa|i tábla

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
O.ssze.sen 1 s1 38-7-07059 Fali tábla 2DB

í 3 1 38-7-07098 Poro|tó kész
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

tsszesen. 1 31 38-7-07098 Poroltó kész. 2DB
1 31 38-8-08035 Spirá|ozogép

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Spirálozógép

120

Osszesen. 1 31 38-8-08035 lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Vezió: 2016-í. ĺ '0

2016.01 25 14.5O:2O
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Bp. FőV- V|l|'ker. JozsefuárosiÖnkormányzat 
8.1. Fe|hasznátói |eltári rész|etező

Budapest' í082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám. -

Fe|használó: 120 - 120

Raktárkód FethasznáIó

Könyve|és éve: 20í5

Gyáriszám Kész|et

13138-8-08072 Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4no

Összesen.. 13138-8-08072 Számologép SHARP 2607SHARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD ĺri Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen.' I 31 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM lDB
ĺ3í38-8-08282 : . tapĺrvágigép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-8-08282 Papírvágigép lDB

13138-8-08295 Iratmegsemmĺsítő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 13138-8-08295 lratmegsemmisíti 1DB

1 31 38-8-08299 Telefax
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-8-08299 Telefax {DB

Program : Raktár/Készlet
Készítcĺ: oIahe
Yełzió.. 2016'1 .1 .o

//
- ,!1u 7.,/l/



Bp. Fóv. VIII'ker. JÓzsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 Te|efondíj számlálÓ(instaIlá|ássa|)

000680.131 19f2 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180.1311912 NyomtatÓ HP U 1100

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|Ó9ép Sharp Ar.5516NG

isszesen: 5 db
Beál|ított szijrési feItéteIek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott felhaszná|Ónál |évó eszkoz<jk

Fók nyv

1119

LJ LIY

13139

13129

Tárgyi eszkłiz k l
Felh. vagy szem. kődja és neve

120

r20

120

1ą0

LLV

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzatox

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzatok

ta ozékokka|
Üľl. éve

Program:

Készító:

2004,1 i.10

2000.12.1s rv/60s/00

2004.04.2r

2010,06,f4

CT-EcoSTAT
oláh Éva

Gyártási /
helyrajzi szám

rgyi eszktiz 2016.1,1.7

BruttÓ érték Értékcs kkenés Nettő érték

Kônyve|és éve: 2015

96 250

22 699

t44 220

39L 375

429 LZs

I 083 669

96 2s0

22 699

144 220

39t 375

429 125

I OB3 669

2016,01.25 14:50:59
101'1

-4?



EgyÍittműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefvárosi onkoľmányzat (a

továbbiakban : helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám: 157357 |5-2-4f
törzsszám: 735715
statisztikai szám: 1'57357|5-84l 1-321-01
bankszámlaszám: l0403387-00028570-00000000
képviseti: đr. Kocsis Máté polgármesteľ

másrészről a Józsefvárosi Szeľb Önkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)

A g.tlLo(ô. fi. oł.}u . hałoťrcłząĄ

8 . g:. mułré.pjeł,

,{"

székhely:
működési hely:
adószám:
törzsszźtm:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
15780186-r-42
780 1 88

statisztikai szám: l5780186-84l l-371-01
bankszámlaszźlm: 10403387-00028606-00000008
képviseli: Szabó János elnok

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő f0|1. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80' $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás .a|apján,
figyelemme| az źilamháztartźsrőĺ sző|ő f}Il. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az

át||amhánartásľól szóló törvény végrehajtásáľól szó|ó 368120ll. (X[. 3l.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirányzatokbó|nýjtott tamogatások feltételrendszeréról és

elszámolásának rendjéro| szó1rő 4f8ĺ20|2. (XIr. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belso kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370ĺ20||.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bk.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő

20l1. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulírott

napon és heĺyen, az a|źhbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormányzat jeten eryiittműkodési megállapodás (a továbbiakban: megá|lapodás)

keretében a nemzetiségi onkormányzat részére biĺosítja a nemzetiségi ĺinkormányz'ati mÍĺk<ĺdés

személyi és tárgyi feltételeit továbbá gondoskodik a miĺk<idéssel kapcsolatos végrehajtási

feladatok ellátásáról, ezze| segtrti a nemzetiségijogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését

és a közösen megfogalmamtt nemzetiségi közügyek és célok megvalósítrísát. Jelen

megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabáůyaithatározzźtk meg.

2. A tárgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele

mellett - ĺjnként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormányzatta| töÍténó előzetes

egyeztetést követően az adott évi kĺiltségvetési rendeletében miĺkĺjdési hozzájáru|ásként pénzüryi

támogatást biĺosíthat, amelyről tĺĺmogatottat elsámolási, míg támogatőt e||enőrzési kötelezettség

terheli. A helyicinkormányzatát|ta|a nemzetiségi önkormányzatrészére míĺködésihozzájáru|źsként
nýjtható tĺĺmogatási összegľőlüĺmogatási szeľződést kell kĺĺtni. A támogatas felhasználása soľán a

nemzetiségi ĺinkormányzat a kö|tséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles eljárni.

3. A helyi önkormányzat á|ta| nýjtott működési hozzájźlru|źs tekintetében Felek ľögzítik, hogy a

nemzetiségi tĺnkormányzat nemzptiségi kozngyeinek el|áĹása cé|jából támogatást adhat külso

,;'* szervezetek'ĺlek, intézményeknek azza|,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi szerb nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a

támogatott kiil só szerv á|ta| v égzett tevékenysé g eredménye i bő l,



4.

b. elszámolási és beszámolási kiitelezeĺség mind a tiĺmogatott kĹilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi ĺinkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi onkormányzat
elnöke köteles a külső szerv részéről benyujtott _ a továbbadott támogatrás felhasználásáró|
szóló - elsámolási dokumentációt, valamint a támogatétsi cél megvalósulrĺsáról szó|ó saját
nyi|atkozatźlt a benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapést
Fó'város VIII: keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénziigyi feladatokat e||átő szsrveżeti
egysé g) részere átadni.

A helyi önkormányzat által nyujtott működési hozzźýán:|ás tekintetében Felek ľögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles tárgyévet kĺivető január 3 l. napjáig írasban beszámolni a
működési támogatiĺs felhasználásáró|. A Hivatal apénziigyi feladatokat e|látó szervezeti egységen
keľesztiil köteles a működési támogatás felhasználását ellenőrizni, ame|yhezjogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmźnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
el|áúásźt szo|gźúő rcndezvények megtaľtźsát _ kĺĺltségvetési helyzetének firyelembe vétele
mellett _ a mindenkori költségvetésében elkĺilĺjnített forrásból páiyánatás űtjátn vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerzódés kötése mellett támogathatja, amelyľől a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťmanszírozĺsi, adatszo|gźůtatási és beszámolási feladatai ellátrásáról_ az e|nok
közreműködéséve| _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabźt|yozźsokban, és
utasíŁĺsokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik

A nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodás rendjét szabźt|yoző betső szabályzataiban_ a számvite|i
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabálvzatokban -
rendezi, amelyeket ajegyző és a nemzetiségi ĺinkormányzatelnöke hagyjóvá.

A támogatások felhasználásával kapcsoIatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat működésének szeméIyĺ és táľgyi fe|tételei, működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkoľmány zat biztosítja a nemzetiségi önkorm ányzat nemzetiségi
köztigyeinek ellátásához szĺikséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt he|yiség ingyenés
hasznźůatát. A nemzetiségi önkormźĺnyzatnak az irodai munka során felmertilt működési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes he|yiséghaszntilatta|,
a helyiség infrastruktúrájáva| kapcsolatban felmerü|ő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntaľtási költségeit a helyi ĺinkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére - viseli,
amelyek az a|źhbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fíités díja, valamint a viz-és csatornadíj, a közös kciltség,
továbbá a szemétszállítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszktĺzĺik karbantaľtási díja, az
internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati ügyekkel foglalkoző ugyintézo á|ta| igénybevett telefon szolgáltatásának
díja,- kivéve a nemzetiségi ĺinkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhaszná|atábő| eredő kö ltségeit.

A helyi önkormányzat a II.l. pontban fogla|tak megva|ósulása érdekében a Budapest VIII. keriilet,

5.

6.

7.

8.

1.

2.

aJ.

]Ěŕ;;. 
.



Vajdahunyad u. 1./b, szám (hrsz.: 356o4lV3) alatt taláIható 145,5 m2 alapterületti iľodahelyiséget

ingyenesen a Józsefoárosi Bolgár' Görög, Lengyel, ormény' Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,

Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatkozos használatba adja azzaL, hogy a helyiségeket úgy

kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat szźlmára munkaállomás biztosított legyen.

A fentiekben megjelölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport amely 4 irodahelyiségből,

közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbrĺzis a|apján az ingat|an forgalmi

értéke: Bruttó l0.152 e Ft.
A nemzetiségi önkormtnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefuárosi

Szlovák és Ruszin onkormányzatta| közijsen toľténik. A nemzetiségi önkormányzat haszná|ati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség hasznźńatára jogosult nemzetiségi önkormányzatok
m unkáj át nem akadály ozhatja.

4. Az irodahelyiśég vonatkozásźban a nemzetiségi önkormányzatrészérekizfuő|agosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| k<jzĺĺs hasznźiatba átadott tárgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi onkormányzat a leltár szerint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kizarólag

alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeríĺ

gaz'dá|kodźls szabályai szerint, a jő gazda gondosságával köteles keze|ni, ahaszná|atjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogát másra nem

ruhźr}latja át. A helyi ĺinkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a Leltźr szerinti

nyilvántartáson történő źtvezrltés mellett - bármikor indoklás nélktil visszaveheti, visszavonhatja,

módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkormźnyzat

feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi ĺinkoľm ányzat hétköznaponként reggel 8 órától f0 órtńg nemzetiségi

önkormányzati IeLadatet\źúźstthoz használhatja. Az e pontban megjelolt időrenden tul történő

helyiséghaszntt|atra elozetes írásbe|i kérelem a|apjźn a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye

alapján van mód. Az írásbeli kéľelemben meg kell jelolni a célt és az okot, amely miatt szĺikséges a

szokásos he|yiség használattól eltéľő idoszakban történő bent tartózkodás. Az eltérő időpontú

helyiséghaszntiat állarrdó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség e|térő

haszntl|ata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasználat

indokoltságźú a je|en eryüttműködési megállapodás felüIvizsgźůatával eryidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍTa a továbbiakban már nincs szükség, az engedélyt vissza kell vonni.

A nemzetiségi ĺinkormányzat az ingyenes he|yiséghasznźtlatjogát másra nem ľuházhatja áft. Az
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújíĺĺst, átalakítĺást, bĺármilyen váItoztatást eszkĺizĺjlni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Fetek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznáiatra

igénybe venni a nemzetisegi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi

ĺinkormányzat az e pontban foglaltaktól e|tér, ílgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli

felszólítására a magáncé|ú használatot haladéktalanul megsztintetni, valamint e magán célú

használatból eredő költségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott

irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattól eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi

önkormányzatok érdekeit figyelmen kívül hagyva hasznźilją úgy a helyi önkormányzatźůta|. önként

vállalt feladatként a nemzetiségi tinkoľmányzatok részére nýjtott nemzetiségi önkormányzati

támogatási rendszerbo l kizárhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a ttjbbi nemzetiségi

önkormányzatá| egsĺetemleges elszámolási, visszaszolgá|tatási és kártérítési kotelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képvise|óje a

Hivatal portáján veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi

cinkorm ány zat nem j o go s u lt saj át ku I cs haszná|atár a.

"{.



5. A helyi ö'nkormányzat vźúla|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szetvezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat el|átó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkormányzat feladatellátása során
jelentkező szi.ikséges mértékig - a Hivata| á|ta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközö,k cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
iľodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszktjzök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje, míg leltár szerinti hiánytalan
źů|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi ĺinkormányzat nagyobb szabásri rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

kőzfe|adatainak ellátását nem akadźůyozza _ ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja,azza|,hogy az erľe irányuló kéľelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasźtgi társaságainak
közremíiködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli.
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatánäk
biztosítását, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazásźú.

10. A helyi önkormányzat az jelen megál|apodásban meghatározott kĺiltségeket a Hivatal
koltségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi <inkormányzatok műk<idtetése költségvetési
címen, és a hivatal műkĺidtetése koltségvetési címen, továbbá az onkormányzat kö'ltségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takaríüása címen

l l. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat míĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, i|letve a Hivatal jegyzőjén keresztiil a szervezési és iigyviteli, törvényességi,
pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ felądatai kti|tĺnösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsának infoľmáciői a|apjźtn írásbeli

előteľjesĺések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgá|atának keľetében a jegyzőkiinyvek előzetes

megküldése a Hivatal t<ĺrvényességi és pénztigyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevéte|einek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnöke felé,

e. a testĺileti és tisztségviseIoi d<intéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzők<inyvek)
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok e||źúésa,

f. a nemzetiségi ĺinkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok ellátása.

i
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h. a nemzetiségi önkormźnyzat elntikének felhatalmazása alapján a Nemzeti Jogszabtiytźr
Törvényességi Feltigyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer hasznźiata.

l3. Felek rcigzítik, hogy a nemzetiségi <inkormányzat íi|ésein - beleértve azárt ülést is - a jegyző
va1y a jegyzóve| azonos képesítési elóírásoknak megfe|elő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testĺileti iilésein, és
jclzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi önkoľmányzat ktiltsĘvetéséve|, gazlá|kodĺĺsával kapcsolatos feladatok elláüłsa

1. A nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzügyi feladatokat el|átó szerv ezeti egysége |átja e| az a|źhbiak szerint:
a) a Ŕ<iltségvetésről, átmeneti gazdtikodásról szóló hattrozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának e |őkész itése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetési előirányzatok analitikus nyi|vántartásának

vezetése, az éves gazdálkodás és döntések során amennyiben szi.ikséges a nemzetiségi
önkornrány zat fi gy e|mének felh ívása a ko ltségvetés módosításra,

c) a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a

költségvetés Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
e||átása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzĺigyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az utalvtnyrendeletek kiállítása, a
gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejíĺleg a köteIezettségvállalás nyilvántartásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény közcitt eltéľés esetén annak

Đ
s)

h)

i)
i)

k)
D

jelzé.se,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mér|egielentések,
készítése a jogszabá|yban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves pćnzforgalmi jelentések, méľlegjelentések, kö|tségvetési beszámolók,
je|entések Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásáva| kapcsoIatos feladatok ellátása,

a zárszámadás szoveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása'
banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámIa-szerződés
módosítása, változások bejelentése),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA k<jľbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési önkormányzattő|, ptilyázatokból) a

bevételek és azok terhére hozott dĺjntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a kciltségvetési döntések

me gho zata|áb an, tám o gatás o k e l s zám o l á sá ban,
támogatások felhasználásának pénzügyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák'

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése)'
p énzugy i, s zámv ite l i szabźiy zatok akt ual izál ása,

elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszámoló és zárszámadáts honlapra történő

feltétele érdekében intézkedés.

költségvetési beszámolók

m)

n)
o)

IV. A nemzetiségi önkormányzat ktiltségvetése

l. A jegyző a pénzllgyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az á||amhánarLásról szóló
jogszabályok rendelkezéseire flgyelemmel a költségvetési t<irvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közremÍĺkĺidése és adatszolgá|tatźsa alapján

hatĺĺridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetési hatlĺrozatának tervezetét, amelyet

megkĺi ld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.



2.

3.

4.

5.

A nemzetiségí ĺinkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban ál|apítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatáľozatának az irányadó jogszabályban
meghatźrozott szerkezet, tartalom szerint kell taľtalmaznia az e|óirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatélt, elemi k<iltségvetését, átmeneti
gazdáůkodttsról szóló hatźrozatźú az elnök . annak elfogadását követő három munkanapon
beliil _ írásban megktildi'a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési e|őirányzatainak
vá|toztatźsára irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezetí egység
közreműködésével készíti elő.

Az e|łĺirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormĺányzat képviselő.testĺilete - ktiltségvetési
határozatźú módosító - hatźrozattal dönt. E hatźrozat egy pé|dźnyát, valamint az e|őirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|oirányzat-nyi|vźntartáson torténő ź.ŕvezetés céljából) a nemzetiségi
őnkormźnyzat elnöke a döntést kĺivető 3 napon belül juttatja el a pénzügyi fe|adatokat e|látó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozata
tö'rvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak megállapítźsáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettségvállalásaiért és tartozźsaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biĺonságáért a testi'ilet, a szabźiyszeríĺségéén az e|nök
felel.

V. A nemzetiségi tinkoľmányzat kii|tségvetésének végrehajtása 
(

Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat önállóan dĺjnt saját kĺiltségvetési
e|őirźnyzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénziigyi
gazdźűkodźtsának végrehajtása során a pénzügyi fe|adatokat ellátó szervezeti egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi tinkormányzat forrásai terhérę készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a n e mzeti sé gi önkoľm á ny zati határ o zatok al apj án.

A jegyző a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztíi| |átja e| - a nemzetiségi
ĺinkormányzat elnökének közremiĺködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési szttml.a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak töľzskönyvi
nyi|vźntartźtsban szükséges módosításával, az adőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a töľzskönyvi
nyikántartźtsban sztikséges módosítások átvezeľtetése a megalakulást követően megtö'ľtént. A
nem zetiség i tinkormány zat oná|Lő fi zetés i szám|źx a| rende lkezik.

+ nemzetiségi önkormányzat az á|lamháztartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztu| a pénzúgyi feladatokat e|látó szervezeti egység közľeműködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszo|gá|tatássa| aZ elemi költségvetésrĺíl: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gźiltat az ái|amhánaftás információs rendszere számára.
b. Időközi kĺiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyoIítoĺ

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az á|Lamháztartási információs rendszere felé
. . i rány ulóa datszo| gá|tatás i köte le zetts é gén ek.
c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával

ĺĺsszefüggésben a mérlegielentéseket összeál|ítja és biaosítja adatait az á||amhźntartási
infoľmációs rendszer számár a.

6.

7.

l.

2.

3.
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4.

t.

d. Költségvetési e|emi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összefüggésben eleget tesz az źi|amhź.ztarĺźsi
információs rendszere felé i rányuló adatszol gáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő határozatźnak elkészítéséért, va|amint az
elfogadást követő adatszolgáltatĺísok hatĺáridőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keľesztül a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

'- 
vI.A ncmzctisógiiinkoľmĺńnyzatokgudĺĹlkodĺńsĺńvalkapcso|atos bcszĺńmolĺísĺ

kiitelezettség

Ą nemzetiségi önkormányzat eln<ike a nemzetiségi önkormányzat gazdéůkodásának éves
älakulásáról a zárszźtmadźts keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźikodźlsának éves alakulásáról szóló zźrszźtmadźtsi előterjesztést és a határozatteĺvezetét a
jegyzó készíti e|ő, me|yet a nemzetiségi ö,nkormányzat elntike a képviselő-testiilet elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testü|et elé terjesĺését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáighatályba lépjen.

A VI.l. pontban fog|alt elóterjesztéshez kapcsolódó ktĺtelező kimutatásokat a pénzigyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
kö ltsé gvetés se l ö s s zehason l ítható módon zár számadási határozattal dont.

vII. A nemzetiségi önkoľmányzat kiitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköľiik

,tA' hemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaiva| kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Műkĺĺdési Szabáiyzatźtnak mellék|etét képezo, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott köztis utasítás rendezi.

A nemzetiségi onkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott dontése alapján
gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforga|mát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatfizetési szźm|ájtn bonyolída.

A helyi önkormányzat źita| adott támogatás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi ĺinkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szeľint torténik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat míĺködési
k<iltségeinek fedezetét bixosítja. Amennyiben a nemzetiségi <inkormányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson feltil . folyósított támogatást külső
szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek, alapitványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz átadás cé|jźra haszntija fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
kĺĺzpénzekbő| nyújtott támogatások át|źńhatőságáról szóló 2007. évi CLXXK. töľvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint e|járni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáľól a pénzügyi
feladatokat e I látó szerv ezeti egy séget írásban köte les táj ékoztatni.

1.

4. A központi költségvetési támogatási igény benyújtására, az źil|am áItal kiírt pá'lyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
ö'nkormányzat és a Hivatal felelősséget nem válla|.

5. A helyi <inkormányzat köte|es a nemzetiségi önkormźnyzat részére elektronikus feli'iletet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat eleget tehessen az
információs önľendelkezési jogrólés az információszabadságrólszóló 20l-I. évi CX[. töľvényben
foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározott feladat e||źttásźÉrt- a II. fejezet
1l. pontjában meghatározott ugyintézó adatszoLgá|tatźsa a|apján - a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetóje a fęlelős.

f.

f.

3.
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f.

J.

6.

5.

6.

1.

A nemzetiségi önkormźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormanyzat rendelkezésére
álló <jnkormányzati forrásból biztosított e|őirányzatok felhasznźúésára, az e|óirányzatok
terhére kötelezettségek vállalására naptári éven beltil a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjához igazítottan, időarányos ütemezés szerint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gá|tatźs soľán közĺitt adatok valódiságáért, a szźtmvite|i szabályokkal és
statisztikai ľelldszerrel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzőjén keresztttl az
adatszo|gáitatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetĺ5je és a nemzetiségi önkormányzat
elnö'ke együttesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi önkorm ányzat tekintetében a kĺitelezettségvállaló és a pénzii gyi e||enjegyző
ugyanazon gazdasźąi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet tzonos a ktitelezettségvá||a-
|ásra, utalványoásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzíigyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ásfua irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Tĺirvénykönyv szerinti köze|i hozzźttartozőja vagy maga javára |źLtná e|. A pénzügyi fe|adatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekľől és aláírás-minŁájukról belső
szabźiyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

Ix. A belső kontrol|rendszeľ és a belső ellenőľzés .

A nemzetiségi önkormányzat be|ső kontrollrendszerének kialakításánál firyelembe kell venni a
Bkr. elóíľásait' továbbá az á||amháztartásért fele|ős miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kia|akításźÉrt a jegyző a fe|elős, a nemzetiségi
önkormányzat e lnökének észr ev éte|ezés i j ogkörének figye l embe vételéve l.

A Hivatal kockźnatkezelési és szabá|yta|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockźnatkezelését, szabźiyta|ansági eljárĺások lefolytatasát a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hatĺályos Szervezeti és MÍĺködési Szabźiyzatában gazdasáryi vezetőként kijeltilt szemé|y a
nemzetiségi <inkoľmányzat gazdasági vezetője is.

4. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső el|enőrzési fe|adatait ellátó
szervezetí egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási ľendet a Bkr. és a belső ellenőľzési vezeto
á|tal készített b e l s ő e l l enőrzé s i kéz i kö nw szab á|v ozza.

A nemzetiségi önkormtnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a jegyzn hagyja jóvá, amelyet
tájékoztatásu| megküld a nemzetiségi <inkormányzat e|nĺikének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi <jnkormányzatokat érintĺĺ külső eIlenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatásaa|apján.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre sző|. E,zze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatközt>tt jelen megállapodást
megelőzően |étrejöti együttműkĺidési megállapodás, valamint helyiséghas zná|ati és

t.

2.

3.
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fenntartatási szerződés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - je1en
megá| l apodás hatáIyba lépésével _ hatá|y át veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttmrĺködési
megállapodźst f0|6. február f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ önként vállalt feladatként - biztoiított
támogatásban nem részesül.

3. A he|yi cinkoľmányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire. figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkorm ányzat miĺködési feltételeit.

. 4. Felek rnegállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások'. során a vonatkozó jogszabályi előíľások ťrgyelembevételével .;ĺrňät< el, kölcsöntisen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megál|apodnak továbbá, hogy az együttműkodési megál|apodást évente legkésőbb
január 3 l.ig, általános vagy időközi választás esetén az a|akuló ü|ést követő harminó napon
belül felĹiIvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosídák.

6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a, Äht., Avr.,
Bkr., Tám. Korm. ľendelet, Mĺ!tv., Nekt. rendelkezései, va|amint az egyenlő bánásmódról és
az esé|yegyenlőség előmozdításárő| sző|ó 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gs zab ályo k re nde lk ezései 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 megegy ezőt jőváhagyő|ag a|áíÍták.

Mel|éklet: Az eszkoz |ę|tár

Budapest, 20 I 6.

Budapest Főváros VIII. kerĺi|et
Józsefvárosi onkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármester

Józsefvárosi Szeľb tnko rmány zat
képviseli:

Szabó János
elnok

Dátum: Budapest,20l6.Fedezet:

Pénztigyileg el lenjegyzem

Páris Gyuláné
p énzl:'gy i ugy o s ztźiy v ezető

Jogi szempontból elIenje gyzem
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és Inesbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó
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Bp. Fóv. VIII,ker, Jőzsefuárosi Önkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 Telefondíj szám|á|Ó(insta||álássĐ

000680.13i1922 Tárgya|Óaszta| fekete 2 db
001180.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiéoítése
002639.131112 Fénymáso|ogép Sharo Ar-5516NG

Osszesen! Sdb
Beá| |ítotť szĹjrési feltéte|ek:

Minden nem tÖrÖ|t eszk z
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott felhaszná|Óná| |évó eszkozcik

Fôktinyv.

1119

13139

13129

1?1?O

13129

Táĺ.gyi eszk zĺik Iistája taftozékokka|
Felh. vagy szem. kődja és neve

120

L,LV

120

720

120

Nemzetiségi onkormá nyzatox

Nemzetiségi tnkormányzatox

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Program:

Készító:

Üľr. éve Gyártásĺ /
helyrajzi szám

2004.11.10

2000.12.15

2004.04.2r

2010.06.24

CT-EcoSTAT Tárgyi eszkiiz 20 16JJ.7
oláh Éva

rvl60s/00

Bruttő érték

Konyve|és éve: 2015

96 250

22 699

744 220

391 375

Ą29 t25

t 083 669

96 250

22 699

144 220

39r 375

429 125

Nettő érté

I 083 669
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Bp. Főv. V|l|.ker. Jozsefuárosi Önkormányza|

Budapest, l0B2 8.1. Felhasználói |e|táľi rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Raktárkód Fe|hasznáIó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 38-8-08072
Megnevezés

Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok

Kész!et

lDB
osszěsen.. 1 31 38-8-08072 Számológép SHÁRP 2607SHARP 2607 lDB

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

Osszesen: 13138-8-08277 DvD ĺro Lg 41638 oEM lDB
13138-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB
Osszesen: 1 31 38-8-08282 Papíĺvágigép 1DB

13138-8-08295 lratmegsemmisĺtő
120 Nemzetiségi tnkoľmányzatok ĺDB

Osszesen; 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisítő lDB
1 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-8-08299 Telefax lDB

Program : RaktáriKész|et
Készítő: olahe
Verzió: 2016'ĺ'í'0 €



Bp' Főv. Vl||'ker. Jozsefuárosi tnkormányzat
Budapest, 1OB2

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói leltári részletező K<inyvelés éve: 2015

Megnevezés

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám Készlet. 13í38-2-02363 Híitiszekrény Zanussi
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-2-02363 Hütőszekreny Zanussi lDB
13138-2-02408 Fémpolcí00Xí85X40 cm

120 Nemzetiségi on kormányzatok 3DB
tsszesen.' 1 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény í0 ajtós fakkos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtős fakkos lDB
13138-20575 Szekrény 2 ajtós

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

1 31 38-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtö
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB

Osszesen.- I 31 38-3-031 65 Mikrohullámú sütő lDB
13138.3-03í68 Mikrohul|ámú sÜtő

120 Nemzetĺségĺ tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 1 31 38-3-03168 Mikrohuttámu s(jtő| lDB

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

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

't20 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB
Osszesen.' 1 31 38-5-05009 Zászlo 3DB

1 31 38-5-05064

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-5-05064 Zászli 1DB

13138-7-07029 Fí.lonĺinv|ańĺi rŕlr|

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok lDB
Osszesen-' I 31 38-7-07029 Függinytaĺto rud lDB

13138ř7-O7037 Pénzkazetta
1?O Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta 1DB
1 31 38-7-07059 Fali táb|a

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

13138-7-O7098 Porolto kész.
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen 1 31 38-7-07098 Poroltó kész' 2DB
1 31 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségĺ tnkormányzalok ĺDB
Spirálozógép

120

"fl

Osszesen 1 31 38-8-08035 1DB

Program : Raktár/KeszIet
Készítő: oIahe
Verzió: 2016'1 '1 'o
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Bp. Fĺĺv. V|||'keĺ. Józsefuárosi tnkormányzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.í. Felhasználó. le|tári rész|etező Kcinyve|és éve: 2015

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám KészIet
ĺ3138-2-02035 Szekĺény a|acsonyzárható 1 po|cos

120 NemzetisĄ;i onkormányzatok 2DB
lsszesen: 1 31 38-2-02035 Szekĺény alacsony záĺható 1 polcos 2DB

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

lsszesen: 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsiálló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Ös.s';-esen.. 1 31 38-2-02042 Szekreny kicsi álló 7DB

í 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 28 DB

Összesen-' ,ĺ3138-2-02050
Szék vegyes 28 DB

í 31 38-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen. 1 31 38-2-02069 Szekreny alsó-felsi 2 ajtis 6DB
13138-2-02071 Számítógépasztal

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
Osszes'en.' 1 31 38-2-02071 Számítőgépasztal 3DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-02075 Szekrény kony h ai mo sogatós lDB
13138-2-02078 Hútőszekrény

120 Nemzetiségí tnkorm ányzatok ĺDB
Összesen 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény lDB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02087 Görgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos aĺacson5i

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós al'acsony 2DB

13138-2-02159 Aszta|i |ámpa

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02240 Szekreny 1 ajtós alacsony 1DB
131s8-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1 I).8

13138-2-02258 Lámpa ktirfénycsóves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok .I DB

Osszesen. 1 31 38-2-02258 Lámpa köĺfénycsoves 1DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítcí: olahe
Verzió: 2016.í.í'0

2016.01 .25 14.5020
2 .oldal 4.



tJp. roV. V|||.ker' Jozsefuárosi tnkormánvzat
Budapest, 1082

Cikkszám

8.í. Felhasználói |e|tári rész|etező
Cikkszám:

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó

K<inyve|és éve: 2015

Megnevezés anszam Készlet
1 31 28-9_09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetĺsegi onkormányzatok íDB
Osszesen.' 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV otlt CH\PE lDB

1 3í28-9-09ĺ 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDBlsszesen.' 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 23) lDB

1 3128-9-091 93 Számítógép Comód office|u ĺ 13,đ7 Io1ĺC |vĺ1397l08ĺC
Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

tsszesen.' 1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód officetVll 397/08/C 1DB
ĺ3138 2-02002 íltjasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB
Összesen 1 s1 38-2-02002 ĺróasztal 8DB

ĺ 3 í 38-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,I DB
Összesen; 1 31 38-2-02003 Gépíĺoasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetĺségi onkormányzatok íDB

Osszesen.' 13138-2-02004 - Aszta! vegyes 1DB
13138-2-02005 AsztaI tárgyaló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.: 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyalÓ 5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormá nyzatok 2DB
Osszesen: 1 31 38-2-02007 ÁtIvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csi||ár vegyes
tzv Nemzetiségi onkormányzatok 9DB

Osszesen ĺ 31 38.2-02010 Csillárvegyes 9DB
13138-Z-O2013 Á||.if^^o"

120 NemzetĺsĄ;i tnkormányzatok 4DB
Ósszesen: 1 31 38-2-02013 Altofogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi onkormá nyzatok 7DB

tsszesen 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 NemzetĺsĄ;i onkormányzatok 2DB
Osszesen.' 13138-2-02024 Lámpavegyes 2DB

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

Osszesen 1 31 38-2-02031 Repĺodukc. képek, rézkarcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió:. 2016. ĺ, ĺ.0

2016.01 25 14.50:20
í .oldal
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FeltiaŚżnáĺo: szERB' SZEBB

RaKtáľkód FelhaszRáĺű

'l.. , n', Kônyveiés ěve: .2Üĺ5

Gyáriszám Kész|étMe.$ńev.ezés
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9 . sz. r'lt-łc*-tctc-'

Egyĺittműködésĺ megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi Onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely:
adőszźtm:.
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u- 63-67.
rs7357 t5-2-4f
7357 15

statisztikai szttm'. 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosi Szlovák onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely:
műktidési hely:
adószám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
1 55083 r5-t-4f
s083 r 9

statisztikai sztłm: 15508315-84ll-371-0l
bankszámla sztłm: l 0403 3 87-00028607-00000007
képviseli: Kápolnai Kź.zmér elnĺjk

kozött (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő f0|l. évi CLXXX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. s (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

'alapján,figyelemme| az źú|amháztartásrő| sző|ő fII l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
á||amhán'aĺtásľól szóló törvény végrehajtásárő| sző|ő 368ĺ20|l. (XII. 3l.) Korm. ľendelet (a -

továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú előirányzatokból nyujtott támogatások feltételrendszeľéről és

elszámolásának rendjéről szóló 428lf0|f. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenorzéséről szóló 3701201|.
(XII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkľ.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő
20ll. évi CLXXXIX. tĺirvény (a továbbiakban: Motv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|ulírott
napon és helyen, aza|á.Ílbi feltételekkel.

L Preambulum

l. A helyi önkormányzat jelen eryüttmíĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés
személyi és tĺáľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásĺáról, ezze| segíti a nemzetiségijogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a kciztisen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok megvalósítrását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok ľészletes szabáLyaithatározzák meg.

f , A tárgyi évre vonatkozóan a helyi <inkormányzat ktiltségvetési he|yzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeztetést követően azadotĺévi kö|tségvetési rendeletében műkĺidési hozzájttu|ásként pénzügyi
támogatást biztosíthat, amelyről tamogatottat e|számolási, míg támogatót ellenőrzési kötelezettség
terheli. A helyiĺinkormányzatá|ta| a nemzetiségi önkormányzatrészére mrÍkĺjdésihozz,ź$áru|ásként
nyujtható támogatási összegrőltámogatásí szerződést kell kötni. A támogatás felhasználása során a

nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és k<iltségtakarékosság elve szerint köteles e|járni.

3. A helyi ĺinkormányzat álta| nyújtott mtĺködési hozzájźru|ás tekintetében Felek rögzítik, hory a

nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi közügyeinek ellátása céljából támogatást adhat kiilső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuáľosi szlovák nemzetiségi polgároknak ľészesülniĺik kel| a
támogatott külső szerv á|ta| végzett tevékenység eredményeibőI,

ĺ'1
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4.

5.

6.

b. elszámolási és beszámolási kĺitelezettség mind a tiĺmogatott külso szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terhe|i. A nemzetiségi önkormźtnyzat
e|nöke köteles a külső szerv részérőI benýjtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a tźtmogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyilatkozatát a benyújtast követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon beliil a Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivataľ) pénzügyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzÍigyi feladatokat ellátó szervezetí

9-rysé g) részére átaĺlni.

A helyi önkormányzaf á|tal nýjtott működési hozzájfuu|ás tekintetében Felek rĺigzítik' hogy a
nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke kö,teles tźrgyévet kĺĺvető január 3 l. napjáig írásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
kereszttil köteles a működési támogatás felhasználásźń e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosu|t az elsámolás kiegészítését kémi.

A helyi önkoľmányzat anemzetiségi cinkoľmźnyzat kötelező és ĺjnként vállalt közfeladatainak
e||źtástt szolgáló rendezvények megtartását _ kö|tségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori koltségvetésében elkülönített forrásból pá|yáztatás útján vagy egyedi
kérelem alapján, támogatási szerződés kotése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kĺjtelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatlási és beszímolási feladatai ellátásáról_ az elnök
közremiĺködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabźiyozásokban, és
utasíŁásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik'

A nemzetiségi <ĺnkornián yzat gazdá|kodás ľendjét szabá|yoző belső szabályzata|ban_ a számviteli
jogszabályok-és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szeľinti szabźiyzatokban -
rendezi, ame|yeket a jegyzó és a nemzetiségi önkormźnyzat elnöke hagy jóvá.

8. A támogatások felhasznéiásáva| kapcso|atban a Hivatal báľmikor jogosult e|lenőrzést
végezni.

1.

II. A nemzetĺségi önkoľmányzat míĺkiidésének személyi és tárgyi feltéte|ei, műkiidéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

Felek rögzitik, hogy a helyi önkoľmányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
köziigyeinek eltátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|atát. A nemzetiségi ĺinkormányzatnak az irodai munka során felmerült műkĺjdési
kö|tségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktúráĘźxa| kapcsolatban feImerĺilő rezsikciltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási költségeit a he|yi önkormányzat _ a Hivatal kö|tségvetésének terhére - viseli,
amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos energia, me|eg víz, futés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közös kĺiltség,
továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi <inkormányzat működéséhez szükséges eszközĺĺk karbantartási díja, az
inteľnet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ĺigyekkel foglaĺkoző ugyintéző áItal igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasználatából eredő kcj|tséseit.

Ýľ
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3. A helyi önkormányzat a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest V[II. kerület'



Vajdahunyad u. 1./b, szám (hĺsz.: 35604lN3) alatt található 745,5 m2 alapterületiĺ irodahelyiséget

ingyenesen a [őzsefuárosi Bolgár, Göľög, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák' Szerb,

Ukrán, Német Nemzetiségi Önkormányzatkozös használatba adja azza|, hogy a he|yiségeket úgy

kell elosztani, hory minden nemzetiségi önkormányzat szźtmźra munkaállomás biĺosított legyen.

A fentiekben megjelölt ingatlan tiibb részből álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodaheĺyiségbőI,

közlekedőből, gatériából, mosdóból áll. A vagyonkataszterí adatbźzis a|apjźn az ingat|an forgalmi

éľtéke: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi tinkorm ányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefuár9si

Szerb és Ruszin onkoľmányzatta| kőzijsen történik. A nemzetiségi önkormányzat használati

jogának gyakorlásával a tĺjbbi irodahelyiség haszná|atźra jogosult nemzetiségi önkormányzatok

munkáj át nem akadály ozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzatrészére kizárólagosan, vaĺamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös használatba átadott tźrgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megállapodás e|választhatatlan mel|ékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tźr szerint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kízźtró|ag

alapfeladaiának ellát,ĺásához szükséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeľiÍ

guźdálkodá' szabá|yai szerint, a jô gazda gondosságával köteles kezelni, ahaszntilat jogát a helyi

ónkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használatijogát másra nem

ruházhatja át. A helyi onkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti

nyilvántáľtáson történő átvezetés meĺlett - bármikor indok|ás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,

módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkormányzat

feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormtnyzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őrtúg nemzetiségi

önkormánýzafi feladate||źúásźlhoz használhatja. Az e pontban megjelölt időrenden túl t{órÍénő

helyiséghászná|atĺa előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye

a|apjánvan mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt sztikséges a

.'oká'o' helyiség hasznáIattól eltérő időszakban történő bent tartózkodás. Az eltérő időpontú

helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
. 
használata átlandó jelleggel is biztosítható. Az állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasználat

indokoltságát a jelen együttműködési megállapodás felülvizsgálatával egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍTa a továbbiakban már nincs szüksé g, az engedélyt vissza kel| vonni.

A nemzetiségi önkormźnyzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogált másra nem ruházhatja źt. Az
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felrijítást, átalakítást, bármilyen vá|toztatźst eszktjzölni

csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rĺlgzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźlatra

igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi

<ĺnkórmányzat az e pontban foglaltaktó| eĺtér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli

felszólítĺására a magáncé|ú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célíl
hasznáIatból eredő koltségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott

irodahelyiségit a rendeltetésszerű használattól eltéron veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi

ĺinkoľnrányzatok érdekeit figyelnrelr kívül lragyva lrasználja, úgy a |relyi önkonnárryzat á|tal önként

vállalt feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott nemzetiségi ĺinkormányzati

támogatási rendszerből kizźrhatő.
A němzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi

önkormányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszo|gźitatźtsi és kártérítési kötelezettsége áll

fenn.

Az ingyenesen haszná|atba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képvise|ője a

Hivatáĺ portáján veheti fel' és ott kĺjteles teadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi

önkormányzat nem jogosult saját kulcs hasznáIatára.
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5. A helyi önkormányzat vźńl'a|ja, hogy a Hivatal belső ellátĺĺsi feladatokat ellátó szervęzeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feĺadatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi ĺinkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges méľtékig - a Hivatal általa biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rende l kezésre bocsátását b iĺosítj a.

6. A nemzetiségi önkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszk<jztik számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzligyi feladatokat el|átó szervezeti egység vezetóje, míg leltár szerinti hiánýalan
źi|apotáéĺt a nemzetiségi önkormányzat elntĺke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
progľamj ainak megvalósításához
a) a Hivatal he|yiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfeladatainak el|átását nem akadá|yozza - ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azzal,hogy az erre irányuló kérelmet |egalább l5 nappala kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági táľsaságainak
közremíĺködését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi önkormányzat postaköltségét a he|yi önkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére - vise|i.

9. A helyi önkorĺnányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés aläpján biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának
biztosítását, továbbá sztikség esetén to|mács alkalmazását.

10. A helyi cinkormányzat az je|en megállapodásban meghatározott koltségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az Önkormányzat költségvetésében
a Po lgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormány zatok épü leteinek takarítása címen

1 l. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biaosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges a|apvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallaljogviszonyban
á|ló személy, illetve a Hivatal jegyzójén kereszttil a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénziigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. AHivatallal jogviszonyban álló szeméIy(ek) adminisztrativ feladatai kĺi|önösen:
a. a testĹileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken' az ti|ések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének' vagy tagtrźtnak informäcíői a|apjźtn írásbeli

előterjesztések, döntések elokészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beteľjesztésľe alkahrrasság vizsgálatának keľetélrelr a jegyzokönyvek elozetes

megküldése a Hivata| töľvényességi és pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

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

e. a testi.ileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcso|ódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v źntartási, sokszorosítási és postázás i feladatok e l |átása,

f. a nemzetiségi ĺinkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feIadatok ellátása.



h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhata|mazása alapján a Nemzeti ĺogszabá|ýár
Törvényességi Feltigyelet Irásbeli Kapcsolattaľtás e|ektronikus rendszer hasznát|ata.

l3. Fe|ek rögzítik, hogy a nemzetiségi ö'nkormányzat ülésein - beleértve a zárt iilést is - a jegyzo
vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásźból és képviseletében részt' vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ĺilésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi tinkományzat kiittségvetésével, gazdálkodĺásával kapcsolatos feladatok e|láŁĺsa

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdá|kodásával kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|źbbiak szerint:
a) a költségvetésľől' átmeneti gazdä|kodźtsról szóló hattrozat, a költségvetés tervézés, annak

évközi módos ításának előkész ítése' az elem i költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok ana|itikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazdźikodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkorm ány zat fi gy e|mének fe lh ív ása a kö ltsé gveté s m ódo s ításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat k<iltségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstárhoz tĺirténő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteti-pénzügyi nyi|vántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai e|lenőrzések e|látása' az uta|ványrendeletek kiállítása, a
gazdasági vezeto által kijeltĺlt személyében az érvényesítési feladatok e||źúása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejtĺleg a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vétele, a kcitelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése, . .

a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi' negyedéves pénzforgalmi jelentések, méľlegje|entések, kĺiltségvetési beszámolók
készítése a jogszabtiyban megadott határidő betaľtásával,
havi, negyedéves p,énzforga|mi jelentések, mérlegjelentések, kĺiltségvetési beszámo|ók,
jelentések Magyar Allamkincstźrhoz történő benyújtásáva| kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszttmadás szöveges részének e|készítéséhez segítség nyújiása, .Ý'}..

banki és törzsadattári tigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentése), .
ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA k<jrbe való bejelentés,
támogatásonként (kĺizponti költségvetésből, települési önkormányzattőI, páiyázatokbő|) a
bevételek és azok terhére hozoff dtjntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások elszámolásában,
támogatások felhasználásának pénzügyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzü gy i, szám v ite I i szab źiy zatok aktua l izáI ása,
elemi kĺjltségvetés és hatźrozat, köItségvetési beszámoló és zárszźlmadás honlapra történő
feltéte|e éľdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi tinkoľmányzat költségvetése

l. A jegym a pénzugyi feladatokat e|Iátó szervezeti egység űtjźn az źů|amháztarĺĺsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figye|emmel a kciltségvetési törvényból adódó ľészletes információk,
valamint a nemzetiségi ĺinkormányzat elnökének kĺizľeműködése és adatszolgá|tatása a|apján
határidőben elokészíti a nemzetiségi onkormányzat köItségvetési határozatánaktervezptét, amelyet
megkĺild a nemzetiségi ĺinkormányzat elnökének.

Đ
s)

h)

i)
i)

k)
D

m)

n)
o)

n

o7/



f. A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését onállóan, k<iltségvetési hatfuozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatźnak az irányadó jogszabá|yban
meghatározott szerkezet, tartalom szeľint kell tartalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi ĺinkormányzat köItségvetési határozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdźůkodźtsľól szóló határozatát az elnök - annak elfogadását ktivető három munkanapon
belül - írásban megküldi apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormanyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatzinak
váitoztatására irányuló e|őterjesztést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
kĺĺzľeműkö'désével készíti eló.

Az e|őirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testtilete - költségvetési
határozatźú módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|őirányzat-
módosítás részletezését (az e|óirányzat-nyi|vántartáson torténő źúvezetés cé|jából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést kcjvető 3 napon belül juttatja el a pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetésí határozata
tö'rvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak megá||apítźsáért és teljesítéséért, tovźbbá
kötelezettségvállalásaiért és tartoásáiért nem felelos.

A nemzetiségi ĺinkormányzati gazdźůkodás biaonságáÉrt a testĺilet, a szabá|yszenĺségéért az elnök
felel.

. . V. A nemzetiségi iinkoľmányzat kö|tségvetésének végľehajtása

Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dont saját költségvetési
előirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetési' pénziigyi
gazdá|kodźtsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi <inkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás foľmájában te|jesíti a kciltségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve
a nemzetisé g i <i nkormá ny zati határ ozatok a lapj án.

A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺ'il látja el - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közremíĺködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormźnyzaÍ.
önálló f,lzetési szźtm|a nyitásával, tö,rzskönyvi nyilvántaľtási adatainak törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosításával, az adőszám igényléséve| kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosítások átvezeťtetése a megalakulást k<jvetően megtĺirtént. A
n e mzeti s é g i ö n ko rm án y zat o ná||ő ťlzetési s zám|áv a| re n d e l kez i k.

+ nemzetiségi ĺĺnkormányzat az á||amháztartźsi információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztu| a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével
az a|ź,bbiak szerint kapcso|ódik:
a. Információszolgáltatással aZ elemi kĺiltségvetésrĺil: éves kölĹségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gźůtat az á|lamháztartás információs rendszere sztlmára.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az źil|amhźtnaĺtási információs rendszere felé
irányuló adatszo lgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végľehajtásávaI
tisszefüggésben a mérlegjelentéseket ĺisszeállítja és biĺosítja adatait az źú|amhźtztaĺtási
informác iós rendszer szźtmźr a.
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d. Koltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodźsáva| összefüggésben eleget tesz aZ á||amháztartási
információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási köte lezettsé gének.

4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatźrozatának elkészítésééft' valamint az
elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
kereszttil a pénzĺigyi feladatokat ellátó szervezeti egység a fe|elős.

t.

VI. A nemzetiségi iinko rm ány zatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
ktitelezettség ,

A nemzetiségi tĺnkoľmálnyzat elnöke a nemzetiségi ĺinkormányzat gazdá|kodźlsának éves
alaku|ásáról a zárszźtmadźts keretében számol be. A nemzetiségí önkormányzat
gazdźůkodásának éves alakulásáról szóló zźrszámadási előterjesztést és ahatározatteĺvezetét a
jegyzo készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követo harminc napon beltil, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap uto|só napjáig hatályba lépjen.

A vl.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénziigyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztÍil ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi <ĺnkormźnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
kö ltsé gv etés se | ös szehason lítható módon zźr számadás i határozatta| dönt.

vII. A nemzetiségi iinkoľmányzat kötelezettségvállalásaÍval kapcsolatos hatáskiiľök

A nemzetiségi önkormźĺnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részlete-s iratáskörtiket a

nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Míiködési Szabźiyzatźtnak mellék|etét képezó, a
nemzetiségi ĺjnkormányzat elnöke, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi onkormányzat - korábbi, saját hatásktirben hozott döntése a|,apjźn
gazdálkodásával és pénze|Iźttásź*a| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormányzatfizetési számláján bonyolítja.

A helyi önkormányzat á|tal adott támogatás folyósítása - a központi köItségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozotti szerződésben
fogla|tak szerint töľténik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi tinkormányzat működési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi ĺinkormányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson feliil - folyósított támogatást külső
szerveknek (pt.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz átadás cé|jára haszná|ja fel, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások źt|źtthatőságáról szó|ó 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati kĺĺltségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a tttmogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|szźtmolás elfogadásáról a pénzügyi
fe l adato kat e l l átó szervezeti e gys é get írásban köte le s tźĄékoztatni.

A központi kĺiltségvetési támogatási igény benyújtására, az áI|am által kiírt ýźilryázatokon
tĺirténő részvéte|re a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektľonikus felĹiletet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önrendelkezésijogról és az információszabadságrőI sző|ő 20l l. évi CXII. tĺĺrvényben
foglalt kozzétételí kötelezettségének. Jelen pontban meghatározott feladat e||źLtásź!ért_ aII. fejezet.
l1. pontjában meghatározott ugyintézó adatszolgá|tatása a|apján - a Hivatal szervezési feladatäit
ellátó szervezeti egységvezetője a felelős.
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6.

7.

A nemzetiségi önkormányzatí választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormányzati forľásbó| biztosított e|őirányzatok felhaszntúttsára, az e|őirányzatok
terhére köte|ezettségek vállalására naptári éven belül a nemzetiségi tinkormányzati
választások idopontj áho z igazítottan' i dőarányos titemezés szerint kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszolgáltatás során kö'zölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezóségéért a Hivatal jegyzojén keresztĺil az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkormányzat
el-n<ike egytittesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségĺszabályok

A nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében a kötelezettségvá|laló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesitłő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet tzonos a kötelezettségválla-
lásra, utalványozásra jogosu|t és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kĺitelezettségvállalási, pénzĺigyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és te|jesítés
igazo|ására irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti köze|i hozz'áttartozójava1y maga javźra látná el. Apénzíigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetĺ5je a kötelezettségvál|alásra, pénnigyi ellenjegyzésre, te|jesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozÁsra jogosult személyekő| és aláírás-mintájukľól belső
szabá|yzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

Ix. A be|ső kontrollľendszer és a be|ső e|lenőrzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrol|rendszerének kia|akításáná| figyelembe kel| venni a
Bkr. előírásait, továbbá az á||amhźtztartásért felelős miniszteľ által közzétett módszertani
ritmutatókban leírtakat. A belso kontrollľendszer kialakítźsáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
tĺnkormányzat elnökének észrevéte|ezési jogkcirének figyelembe véte|ével.

A Hivata| kockźlzatkeze|ésř és szabá,|yta|ansági fe|e|őse biĺosÍtja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkeze|ését, szabáIyta|ansági eljárások |efolytatísát a kiadott szabá|yozások a|apján.

A Hivatal hatĺályos Szervezeti és Mrĺkc'dési Szabźiyz"atáĺban gazdasźryi vezetőként kijel<itt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi önkoľmányzat belső ellenőrzését a Hivata| belső ellenőrzési fe|adatait e|látó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkĺ. és a belső ellenőrzési vezető
által készített bel ső e | |e nőrzés i kézikö nyv szabéúy ozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzo hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásu| megküld a nemzetiségi önkoľmányzat e|nökének a jőváhagyásra vonatkozó
jogszabá|yi határidőt követően 5 napon belü|. ':ii
A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenörzések nyilvántartását a belsó
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységvégzi az elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre szó|. Ezze|
egyidejtÍleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozott jelen megállapodást
megelőzően létrejött együttműködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

l.

2.

3.

l.

2.

3.

4.

5.

6.
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fenntartatási szerződés a közös felülvizsgá|at és azok egyesítése eredményekérrt - je|en
megál l apo dás hatályba l ép éséve l _ hatźÄy át veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzaÍ. a jelen egytittmrĺkodési
megállapodäst 20|6. február f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat źita| - cĺnként vállatt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyelemmeI koteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségi önkormárÍyzat működési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételévęl járnäk el, kölcsĺinösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megáliupoaa,t évente |egkésőbb
január 3l-ig, á|talános vagy idoközi választás esetén az alaku1ó ülést koveto harminc llapo|l
be|ĺi| felĺilvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosítják.

6' Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az AhÍ'., A,r.,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esé|yegyenlőség e|őmozditásáról szóló 2003. évi CXXV. tcirvény, il|etve az egyéb
vonatkozó j ogszabályok rendelkez ései az irányadóak.

.7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eľedeti példányban magyar nyelven készült, Fe|ek
elolvasás és értelmezés után' mint akaratukka| minderrben megegyez(it.jová'hagyő|ag a|áírttk.

Mel léklet: Az eszkoz |eltár

Budapest,20l6.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsęfvárosi onkormányzat

képviseli:
dľ. Kocsis Máté

polgármester

Józsefvárosi Szlovák onkoľmányzat

Fedezet: Dátum: Budapest, 20l6.

Pénzügyi Ieg eI lenj egyzem

Páris Gyuláné
p énzü gy i ugy o s ztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenje gyzęm
Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és mesbízásábó|

dr' Mészár Erika
aljegyzo

képviseli:
Kápo|nai Kázmér
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Bp. Fóv. VIII.ker. Jőzsefuárosi tnkormányzat
Budapest, 1082

Azonosĺtő Megnevezés

000i90-111932 Te|efondlj számlá|ő(insta||á|ással)

000680-i311922 Tárgya|Óaszta| fekete 2 db

001180.1311912 NyomtatÓ HP tJ 1100

002008.131 1922 Kamera rendszer kiépítése

002639.131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

C)sszesen: 5 db
Beá||ított sz rési feItéteIek:

M|nden nem tÖrÖlt eszkÖz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkozok

Fôk nyv.

11 19

13139

13129

13139

13129

Felh. vagy szem. kődja és neve

eszkfizłik li

120

120

120

120

120

Nemzetisé9i tnkormányeatok

Nemzetisé9i onkormányźatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzator

taftozékokkaI
Üh. éve

Program: CT-EcoSTAT Tárgyi eszkiiz 2}L6,LL7
Készító: o|áh Éva

2004,11.10

2000.12.1s rv/60s/00

2004.04.21

2010.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő érték

Kcjnwelés éve: 2015

96 250

22 699

Ĺ44 220

391 375

429 LZ'

ľtékcs kkenés Nettőérték

7 083 669

96 250

22 699

r44 ffl
391 375

429 125

1 083 669

.\\\ I
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Bp. F<iv. V|l|.ker' Józsefuárosi tnkormányzat C, 1Budapest,1oB2 ö..i. Fe|használói leltári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám

Kĺĺnyve|és éve: 2015

Készlet
1 31 38-8-08072 Számoĺogép SHARP 2607SHARP 2607

12.0 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
tsszesen.' 1 31 38-8-08072 Számologép SHARP 2607SHARP 2607 lDB

1 31 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.' 1 31 38-8-08277 DvD ĺń Lg 41638 oEM 1DB
13í38-8-08282 Papírvágogép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen.. 1 31 38-8-08282 Papĺĺvágogép lDB

í 31 38-8.08295 * |ratmegsemmisĺtô
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-8-08295 ĺratmegsemmisíto lDB
í 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Összesen: 1 31 38-8-08299 Telefax lDB

Program : Raktár/KészIet
Készítő: olahe
Verzió: 2016'1 '1 .o
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Bp. Fĺĺv. Vl||'ker. Józsefuáĺosi tnkormányzat

Budapest, l0B2

Cikkszám

8.1. Felhasználói le|tári rész|etező
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|haszná|ó

Könyvelés éve: 2015

Megnevezés Gyáriszám Készlet
í3138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1 DB"

Összesen; 1 31 38-2-02363 Ht|tószekény Zanussi 1DB
13138-2-02408 Fémpolc100X,ĺ85X40 cm

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Ősszesen; 13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós íakkos
Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Összesen.. I 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos 1DB
1 3í38-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok zDB
Osszesen: 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB

1 31 38-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő 1DB

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

Osszesen.' 131éE-3-03168 Mikrohullámu stjtő lDB
1 31 38-5-05003 FÜggony ny|on

12O ( Nemzetiség i tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-*05003 FÍJggony nylon 5DB

1 31 38-5-05009 Zász|o
120 Nemzetiségi tnkormányzatok. 3DB

Osszesen: 1 31 38-5-05009 Zászló 3DB
ĺ 31 38-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.' I 31 38-5-05064 Zászlo 1DB

13138-7-O7029 FüggÖnytańó rÚd
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Osszesen; 131 38-7-07029 FÍiggÓnytaftó rud lDB
13138-7-07037 Pénzkazetta

Ízo Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB

1 3 1 38-7-07059 Fa|itábla
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 2DB

Osszesen 1 31 38-7-07059 Faĺi tábla 2DB
í 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

120 Nemzetiség i tnkormányzatok 2DB
Osszesen. 1 31 38-7-07098 Poroltó kész. 2DB

't3138-8-08035 Spĺrálozógép
Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Spirálozigép

120

Osszesen: 1 31 38-8-08035 1DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Verzió: 2016' ĺ.1 .0

20'16 01 .25 14.50.20
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Bp' Főv. V||t.ker. Józsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1082

cikkszám

8.1. Felhasználói leltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Rakt.árkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Megnevezés

Szekrény a|acsony zárható. 1 polcos
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok

Készlet
1 3í 38-2-02035

2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony záĺhati 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen: I 31 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ló

120 Nemzetiségi on kormányzatok 7DB
lsszesen.' 13138-2-02042 Szekrény kicsi álló 7DB

.ĺ3138-2-02050

.]'ł.:
Szék vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB
Osszesen. 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1 3138-2-02069 Szekrény a|si-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-felső 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB
osszesen-' ' 131 3g-2-02071 SzámÍtigépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 ĺ Ńemzetiségitnkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2,02075 Szekrény konyh ai mosogatós ,ĺ DB
13't38-2-02078 Hűtőszekrény

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen. 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény lDB

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

Osszesen. I 31 38-2-02087 Görgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.- I 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB

13138-2-02159 Aszta|ĺ |ámpa

Nemzetiségi tnkormányzaÍok120 lDB
Osszesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa lDB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtis aĺacsony
120 Nemzetiségi tnkormányz.łtok lDB

Osszesen 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós aĺacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi tnkormányzatok
Osszesen. 1 31 38-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

13138-2-02258 Lámpa körfénycscĺves
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

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

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 20ĺ6 ĺ.1'0

2016 01 .25 14,50:2O
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Bp. FtV. V|||.ker' Józsefuárosi onkormányzat
Budapest,1O82 8.1. Felhasználói leltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|használó: 12o.12o

Raktárkód Fe!haszná|ó

Kcinyve|és éve: 2015

Cikkszám

í3128-9-09098
Megnevezés

VGAASUS 69600XT/TVD 128mb Tvout(
120 Nemzetiségi onkormányzatok

Készlet

íDB
tsszesen: 13128-9-09098 VGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH\PE lDB

í 3128-9-09.ĺ 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-9-09.t93 Számĺtógép Comód office|V/1397/08/C ĺV/1397/o8/c

12o Nemzetiségi Önkormányzátok 1DB
Összesen.. 13128-9-09193 Szám ítogép Comod officelV/1 397/08/C 1DB

13138-2-02002 íróasáaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

lsszesen-' 1 31 38-2-02002 íriasztaI 8DB
ĺ 31 38-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen; 1 31 38-2-02003 Gépíróasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

tssźesen; 131 38-2-02004 Aszlal vegyes 1DB
1 3í 38-2-02005 Aszta| tárgya|ó

't20 Nemzotiségi Önkormányzatok 5DB
lsszesen. .1 51 37-2-o2oos Asztal tárgyaló 5DB

13138-2-02007 Á||vány, po|c

120 Nemzetíségi onkormányzatok 2DB
Osszesen. 1 31 38-2-02007 Allvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csillár vegyes
120 Nemzetiségi onkormá nyzatok 9DB

Osszesen 1 31 38-2-02010 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 Áĺĺófogas

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Osszesen.' I 31 38-2-02013 Állofogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségĺ tnkormá nyzatok 7DB

tsszesen: 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa vegyeS

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB
Összesen; 1 31 38-2-02024 Lánlpa vegyes 2DB

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

Osszesen. t 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktár/Készlet
Készítő: oĺahe
Verzió: 2016-1 .1 .o

2016,01 25 14.50:20
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L.}1r ĺ:ĺv V|ĺ|'ker '|ćzseíväiłs;Ünk*ľĺt-;ény.u. 8.1. Fe.|fuasználóĺ |eĺtáľi ľészletezőBudapest, 1082
- Qi.ĺ<kseám: -

Fethaszná|ó:,d@ - 006

.gi!!!!ám Mggl.!e"ýé1és EątilárK9,]-ď Felhaszná!ó Gyáľĺszárn Készlet

Konyveiés éve: 2015

13118-7=47f23 Mobiĺ'TELEFON
szlovák OnkgrÉtá nyzat ĺDB

Ös'.sźrésén: 1311'8,7|0|ĺ.223 Mohil rEĹ.EFo, 
^/

lDB

PÍogi.aľľi.: Raktár/Készlét
Kéqzitő: o|ahe
Veĺzió: 2015.12'1.:1
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Ąo.el, ľąe]rł2łďu

Együttm íĺktid ési megáIlapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. keľůilet Józsefváľosĺ Onkormányzat (a

továbbiakban: helyi ĺinkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-6,1.
adószám: |5735715-f-42
törzsszám: 7357 |5
statisztikai szám: |57357|5.84||-3f|-0l'
bankszámlaszám: l0403387-00028570-00000000
képviseli: ďr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a JőzseÍvárgsĺ Ukľán Önkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
műkĺidési he|y: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adószám: I692966-|-4f
torzsszám: 679f08
statisztikai szám: I69f7966-841I-37 |-0|
bankszámlaszám.. l0403387-00028608-00000006
képviseli: Pospisek Katalin elnök

közott (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemz::etLségek jogairól szó|o f0|1. évi cLXxIx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhata|mazás .a|apján,
figyelemme| az á||amhźntartźsrő| sző|ő f}ll. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
á||amhán.artásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368lf0|l. (Xil.3l.) Korm. rende|et (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi cé|ri e|őirényzatokból nyújtott támogatások feltételľendszeréről és

elszámolásának rendjérőł śzóló 4f8l20|2. (XIÍ.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszerérő| és belső ellenőrzéséről szóIó 370lf0||.
(XII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő
20ll. évi cLxXXx. t<irvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rende|kezéseire, az a|u|írott
napon és helyen, az a|t'llbi feltételekkel.

t.

L Preambulum

A helyi önkormányzat jelen egyiittműködési megáIlapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részéte biztosítja a nemzetiségi onkormányzati mtĺködés
személyi és tĺárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátĺásáról, ezznl segíti a nemzetiségi jogszabźńyokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi kĺizügyek és célok megva|ósíLását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen fe|adaÍ'ok részletes szabá|yait hatźrozzźtk meg.

A tárgyi évre vonatk ozóan a helyi ĺinkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett - önként válla|t feladatként - a helyi nemzetiségi ĺĺnkormányzattal történő eltĺzetes
egyeztetést kĺĺvetően az adott évi kĺiltségvetési rendeletében működési hozzź!árulásként pénztigyi
támogatást biztosíthat, amelyrol támogatottat elszámolási, míg támogatót el|enőľzési kötelezettség
terheli. A helyiönkoľmányzat által a nemzetiségi ĺinkormányzatrészére működési hozzÁjźtru|źsként
nyújtható támogatási ö'sszegről támogatási szerződést kell kötni. A támogatas felhasználasa során a
nemzetiségi önkormányzat a kĺiltséghatékonyság és költségtakarékosság elve szeľint köteles eljárni.

A helyi ĺinkormányzat áilta| nyujtott miĺködési hozzájáru|ás tekintetében Felek r<igzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi k0zügyeinek ellátása céljából támogatást adhat külso
szerv ezeteknek, intézményeknek azza|, ho gy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi ukľán nemzetiségi polgároknak részesülniiik kell a
támogatott külső szerv źL|ta| v éEzett tevékenység eredménye i bő l,

2.

3.
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b. elszámolási és besámolasi kötelezettség mind a tamogatott külső szeľvezeteket,

intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot teľheli. A nemzetiségi iinkormányzat

elnöke köteles a kĺilső szerv részé1ol benyújtott _ a továbbadott támogatás felhasználasáról

szóló - elszámolási dokumentációt, valamińt a tĺámogatási cél megvalósulásaról szóló saját

nyi|atkozatát a benýjtast követő ieghamarabb,.d-e..legkésőbb 30 napon beltil a Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefuárosi ľ-olgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi

feladatait ellátó szewezeti egysége (tňvábbiakban: pénzugyi feladatokat e||źltő szervezeti

egység) r észér e átadni.

4. A helyi ĺinkormányzat ältal nyujtott miĺködési horzź!,fuu|űs tekintetében Fclck rogzítik, hogry a

nemzetiségi tinl.ońĺny7ąt elnótó kö,teles tźrgyévetkövető január 31. napjáig írásban beszámolni a

működési támogatás felhasznáĺásáról. A Hiváial a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen

kereszttil köteles a műk<jdési támogatás felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden

adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elsámolás kiegészítését kémi.

5. A helyi tinkormányZat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és ĺjnként válla|t közfeladatainak

ellátását szolgáló rendezvények megtartását _ költségvetési helyzetének ťlgyelembe vétele

mellett _ a mindenkori költségvetéséĚen elkülönített forrásból pźt|yánatás ú-tján vagy egyedi

kérelem alapján, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat

elszámolási kĺjtelezettség terhe li.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tery]zýsi, gazdálkodási,

ellenőrzési, f,lnanszíroáši, adatszolgáltatási és besámolási feladatai ellátásáról- az elnök

közremiík<jdésével _ a vonatkoző jágszabályokban, valamint a helyi szabźiyozásokban, és

utasíüĺsokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodás rendjét szabźiyoző belső szabályzataiban _ a számviteli

jogszabályok é' ;; Á;;. vaiámint a Bkr. vónatkozó rende|kezései szerinti szabéiyzatokban -
.reÁde,i,amelyeket 

a jegyzľj és a nemzetiségi önkormźnyzatelnöke hagy jóvá.

8. A támogatások felhaszná|ásával kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult ellenőľzést

végezni.

II. A nemzetĺségi önkormányzat műkiidésének személyĺ és tárgyi feltételei, működéssel

kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

1. Felek rcĺgzítik, hogy a helyi önkormányzatbiztos^ítja.anemzetiségi önkormányzat nemzetiségi

kozügyeřnek ellátíśához szĺikséges tźigyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes

hasznźiattt' A nemzetiségi önŔorm aíyzatnak az irodai munka során feĺmerült mÍĺködési

költségeit a helyi önkormáňyzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - viseli.

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

a helyiség infrastruktú ĺá!źtval kapcsolatbán felmerülő rezsikoltségeit, valamint karbantartási és

fenntartási kĺiltségeit a helyi onkormány zat - a Hivatat költségvetésének terhére - viseli,

amelyek az alźtbbiak:-

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

továbbá a szemétszźlllítási és kéményseprő díj ;

b. a nemzetiségi <inkorm źnyzat mĺtbaesen ei sziikséges eszközcik. kaĺbantartási díja, az

internet hoźzźférési leńetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi

önkormány"utĺ iigy"l.l.el foglalřoző ugyintézo źL|ta|.igénybevett telefon.szolgáltatásának

díja, kivéve a íemzetiségi önkorm7nyzat testü|eti tagjainak és tisztségviselőinek

telefonhasz nźt|atábő| eredő koltségeit.

3. A helyi cinkormányzat a II.1. pontban foglaltak megva|ósu|ása érdekében a Budapest VIII. keľület,



Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 35604ĺN3) a|attta|áIhatő |45,5 m, alapteriiletíi irodahe|yiséget
ingyenesen a Jőzsefvźrosi Bolgár, Görög, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzat közös használatba adja azzzl, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi cinkormányzat számára munkaállomás biĺosított legyeir.
A fentiekben megielölt ingatlan több részből álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériábóI, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatb-rĺzis alapján azingatlan forgalmi
értéke: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi önkormźtnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
ormény és Görög onkormányzattal közosen töľténik. A nemzetiségi önkormányzat használati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség hasznźiatára jogosult nemzetiségi önkoľmányzatok
munkáj át nem akadály ozhatj a.

4. Az irodahelyisé! vonatkozásában a nemzetiségi ö'nkormányzatrészére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös hasznźúatba átadott tźrgyi és technikai eszkĺjzök
|eltár szerinti nyilvántartása je|en megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |eltrĺr szerint nyilvántartott eszköz<jket és helyiséget kiztről.ag
a|apfe|adatźlnak ellátásához szĹikséges mértékben veheti igénybe' azokat a rendes és ésszenĺ
gazdálkodás szabálryai szerint, a jő gazda gondosságáva| köteles kezelni, a haszná|at jogát a helyi
önkormányzat éľdekeit firyelembe véve gyakoro|hatja. Az ingóságok használatijogát másra nem
ruházhatja át. A helyi önkormányzat a használatba adott bármely ingóságot . a |e|tár szerinti
nyilvántartason történő źúvezetés mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatjaazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi ĺinkormányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig nemzetiségi
önkormányzati fe|adate|Iźúásához hasznźihatja, Az e pontban megje|ö|t időrenden túl történő
helyiséghasznáiatĺa e|őzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzójének íľásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelolni a célt és az okot, amely miatt szĺikséges a
szokásos helyiség használattó| eltérő időszakban történő bent tartózkodás. Az e|térő időpontú
he|yiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kéľelemľe a helyiség.-eltéľő
haszná|ata állandó jelleggel is biztosíthato. Az ál|andó jelleggel biĺosított eltérő helyiséghaszná|at
indokoltságát a jelen együttmiiködési megá|lapodás felülvizsgáIatával egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben arľa a továbbiakban már nincs szĺikség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźtnyzat az ingyenes helyiséghasználat jogát másra nem ruházhatja ttt. Az
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítast, áta|akítźLst, bármilyen vá|tonatźst eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rĺigzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncélú használatra
igénybe venni a nemzetiségi ĺinkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban fogla|taktól e|tér, úgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
felszólításáľa a magáncélú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célú
hasznáůatből eredő kö ltségeket a helyi önkormányz at részére megtéríten i.

A nemzetiségi ĺĺnkormányzat tudomásul veszi' hogy amennylben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerű használattóI eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok éľdekeit f,lgyelmen kívül hagyvahasznźija, úgy a helyi önkormányzat á|ta| ĺinként
vál|alt feladatként a nemzetiségi tinkormányzatok részére nýjtott nemzetiségi cinkormányzati
támogatási rendszerből kizźrható.
A nemzetiségi önkormányzatnak aZ átadott vagyonnal kapcso|atban a t<jbbi nemzetiségi
önkormányzatta| egyetem|eges elszámolási, visszaszolgáltatĺási és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott köteles |eadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|aÍtra.
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5.

6.

A helyi önkoľmányzat vái|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat feladate|látása során
jelentkező szükséges mértékig - a Hivata| áńtat.a biĺosított elhasználódott, lese|ejtezett
eszk<jzök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatel|átáslroz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biaosítj a'

A nemzetiségi önkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközö'k számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leĺtáľ szerinti hiánytalan
tů|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

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

közfeladatainak ellátását nem akadáůyozza - ideiglenesen' ingyenesen rende|kezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal je gyzőjéhez,

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szeľvének, gazdasági táľsaságainak
közremiĺködését, segítségét kérheti, amennyiben ez aZ érintett szerveknek tĺĺbb|etkĺi|tséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi ĺinkormányzat postakĺiltségét a he|yi önkormányzat a Hivatal
kĺĺltségvetésének terhére _ viseli.

9. A helyi ĺ}nkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apjźn biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatánalĆ
biztosítását, továbbá szĺikség esetén tolmács alkalmazását.

l0. A helyi önkormányzat az je|en megállapodásban meghatározott kciltségeket a Hivatal
költségvetésén beltil tervezi meg: a nemzetiségi ĺinkormányzatok míĺködtetése kciltségvetési
címen, és a hivatal miĺködtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat kö|tségvetésében
a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épĺileteinek takarítása címen

1 1. Felek rogzítik, hogy a helyi cinkoľmányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
műkĺjdéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket o|y módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonybaii
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén kereszttil a szetvezési és iigyvite|i, t<irvényességi,
pénzíigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

12. A Hivatallal jogviszonyban áIló személy(ek) adminisztľatív feladatai kĺilönösen:
a. a testĺ'ileti ü|ések elökészítésével kapcsolatos feladatok, részvéte| az ĺ.i|éseken, az üIések

jegyzokönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsának információi a|apján íľásbeli

előterjeszések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókcinyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiattnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivata| törvényességi és pénzügyi fe|adatait ellátó szervezeti egységei
részére,

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

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pI. jegyzokönyvek)
ny i |vántartási, sokszoros ítási és postázás i fe|adatok el látása,

f. a nemzetiségi önkormányzat miĺködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok eIlátása.

\,- ĺU\



h. a nemzetiségi <inkormányzat elnökének felhata|mazása alapján a Nemzeti Jogszabá|ytár

Törvérryességi FelĹigyelet Írásbeli Kapcsolattartás e|ektronikus rendszet hasznźiata.

l3. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ĺilésein - beleértve a zárt iilést is - a jegyző

vagy a jěgyzőve| á"ono. képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat

^ěgaĺia"ából 
és képviseletében részt vesz a nemzetiségi onkormányzat testületi ülésein, és

jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘí iinkormányzat kö|tsĘvetésével, gazdálkod:ĺsáva| kapcsolatos feladatok el|átĺĺsa

1. A nemzetiségi onkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a

Hivatal pénzügyí feladatokat ellátó szervezeti egysége |źttja e| az a|źrbbiak szerint:

a) a roltsegvótésről, átmeneti gazdát|kodźtsról szóló határozat, a kĺiltségvetés tervezés, annak

évközi módos ításának elókész ítése, az e|emi ko ltségvetés elkészítése,

b) a nemzetiségi önkormźnyzat ktiltségvetési előirányzatok ana|itikus nyilvántartźsátnak

vezetése, az éves gazdźikodáls és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi

ön koľmány zat ťlgy e\mének fe l h ívás a a kö ltsé gv etés módo s ításra,

c) a nemzetiiégi ĺińkormányzat kĺiltségvetését megalkotő határozatban foglaltak szerint a

költségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok

ellátása,
d) a számviteli szabályok szerint a számviteIi-pénzĺigyi nyilvántaľtások vezetése, a

számviteli-pénzĺ'igyi szakmai ellenőrzések el|átása, az uta|vźnyľendeletek kiállítása, a

gazdasági vezeto által kijel<!lt személyében az érvényesítési feladatok ellátása,
- e) kolt'eguite.i fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kĺitelezettségvállalás nyilvántartásba

vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény közĺjtt eltérés esetén annak
jelzésc,
a kiľlzetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,

havi, negyedévLs pénzfoľgalmi jelentések, mérlegjelentések, kĺĺltségvetési beszámolók

készítése a jogszabá|yban megadott határidő betartásával,

havi, negyědéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, kĺiltségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Á|lamkincstárhozttirténő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,

a zárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,

banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcso|ódó feladatok el|átása (bankszámla-szerződés

módosítása, változások bejelentése) ) .

ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, AFA körbe való bejelentés,

támogatásonként (központi költségvetésből, települési ĺinkormányzattőlr, páúyźtzatokból) a

bevételek és azok ierhére hozott d<jntések, valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések

meghozatalában, támogatások elszámolásában,
m) tám-ogatások felhasználásának pénztigyi elszámolásához segítségnyújtás (szám|ák,

bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
n) pénztigyi, számvitel i szabźiyzatok aktual izálása,
o) elemĺ ĺoltségvetés és hatźrozat, költségvetési beszámoIő és zárszámadás honlapra töľténő

feltétele érdekében intézkedés'

IV. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése

t. A jegyzo a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység ritján az źtl.|amhár,tartĺsró| szóló

iogszatetyok rendelkezéseire figyelemmel a kĺiltségvetési törvényből adódó részletes információk,

valamint a nemzetiségi clnkormányzat elnökének k&reműktĺdése és adatszolgtitatása alapján

határidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetésihatározatának tervezetét, amelyet

megkĺild a nemzetiségi önkormányzat e|nokének.

Đ
s)

h)

i)
i)

k)
r)
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f.

3.

4.

5.

A nemzetiségi önkormtnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatźrozatban állapítja
meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabá|yban
meghatározott szerkezet, tartalom szeľint kell tanalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatźrozatát, elemi kĺiltségvetését, átmeneti
gazdá|kodátsról szóló határozatát az elnĺjk - annak elfogadását követő három munkanapon
beliil - írásban megkĺildi a pénziigyi feladatokat e|látó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi <inkormányzat költségvetési előirányzatainak
vźitonatźsára irányuló előterjesaést a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti. egység
közremiĺkĺjdésével készíti elő.

Az e\őhányzatok módosításáról a nemzetiségi ĺinkormányzat képviselő-testi'ilete - költsegvetési
hatźrozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|óirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-ny1|vántartáson történő źúvezetés céljából) a nemzetiségi
önkoľmányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatjae| a pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi onkormányzat költségvetési hatźrozata
törvényességéért, bevéte|i és kiadási e|őirányzatainak megállapitásáért és teljesítéséért, továbbá
kötelezettségvállalásaié rt és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdáilkodás biztonsźryáért a testĺilet, a szabá|yszeľűségééń az elnök
felel.

V. A nemzetiségi önkormányzat kiiltségvetésének végľehajtása 
.

Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat öná|lóan dönt saját k<iltségvetési
e|őirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzügyi
gazdtikodásának végrehajtása során a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esędékes kifizetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat forrásai teľhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott előirányzaÍok, illetve
a nem zeti sé g i ĺinkormá ny zati határ ozatok alapj án.

A jegyzĺí a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺi| |átja el - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közreműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálIó ťlzetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyilvántaľtásban szükséges módosításával, az adőszźlm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi ĺjnkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a töľzskönyvi
nyilvántaľtásban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A
nemzeti sé gi ö nkormán y zat onźů|ő fizetési szám|ź* a| ľende l kezik.

+ nemzetiségi ĺlnkormányzat az áI|amháztartási infoľmációs rendszerhez a Magýar
Allamkincstáron keresztu| a pénzügyi fe|adatokat ellátó szervezeti egység közreműkĺjdésével
az a|ź,bbiak szerint kapcsolódik:
a. IltfoľrllációszoIgá|tatássaI az elenli ktiltségvetésľől: éves kciItségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gáltat az á||amhánartás információs rendszere számáĺa.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a kĺĺltségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával ĺisszefüggésben eleget tesz az á||amhźztartźtsi információs rendszere fe|é
irányu |ó adatszolgáltatás i köte lezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentésse|: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mér|egjelentéseket összeá||ítja és biztosítja adatait az á||amhäztartási
információs rendszer számfu a.

6.

7.

t.

2.

3.
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l.

f.

4.

5.

l.

f.

d. Költségvetési elemi beszámo|ó készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összefuggésben eleget tesz az á||amhźntartási
információs ľend szere fe| é irányuló adatszo l gáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetést érintő határozatźtnak elkészítéséért, valamint az
elfogadást követő adatszolgáltatasok hatĺáridőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzójén
keresztĺil a pénzugy i fe l adatokat e l l átó szerv ezeti e gy ség a felelős.

A nemzetĺségi tinkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
ktitelezettség

A .nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodźlsának éves
aldkulásáról a zárszźtmadźts keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdźikodźtsának éves alakulásáról szóló zárszámadási előterjesztést és a határozattervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi ĺĺnkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjesĺ
úgy, hogy az a képviselo-testi'ilet elé terjesztését követő harminc napon belíil, de legkésőbb a
költségvetési évet kĺjvető ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kotelező kimutatásokat a pénziigyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves kĺĺltségvetési beszámolő a|apjźtn évente, az e|fogadott
költségvetéssel tisszehasonlítható módon zźrszámadásihatźrozattal dtint.

vII. A nemzetiségi önkoľmányzat kiitelezettségvállalásaiva| kapcsolatos hatáskiiľtik

A pemzetiségi ĺĺnkorm ányzat k<jtelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a

nemzetiségi ĺinkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatźtnak mellékletét képezó, a
nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke, valamint a jegyzo által kiadott közĺjs utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, sajźĺ hatáskörben hozott döntése alapján
gazdá|kodásával és pénze||átásźxa| kapcsoIatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
cinkormányzatforrásai teľhére a nemzetiségi önkormányzatfizetési szám|źĄán bonyolítja.

A helyi önkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a k<ĺzponti költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzat közĺjtti szerződésben
foglaltak szeľint történik. A támogatźls elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat míiködési
költségeinek fedezetét biaosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást kiiĺső
szeľveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, teľmészetes személyek részére' stb.)
nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jára használja fe|, a nemzetiségi ĺinkormányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatályos önkormányzati kö|tségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzugyi
feladatokat e l látó szervezeti egységet írásban köte les tźýékoztatni.

A központi költségvetési támogatási igény benyújtásár a, az á||am álta| kiírt pá'|yázatokon
történő részvételre a nemzetiségi ĺĺnkormtnyzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köte|es a nemzetiségi ĺinkormá nyzat részére élektronikus felĺiletei 
t-^.

(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat eleget tehessen az
információs önrende|kezési jogró| és az információszabadságról szóló f0|1. éví CXII. törvényben
fog|alt kozzététe|i köte|ezettségének. Je|en pontban meghatározottfeladate||źtásáért_ a II. fejezet
1 l. pondában meghatározott ugyintézo adatszolgáltatása alapján - a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szeľvezeti egységvezetóje a felelős.

3.

/oT-



6.

7.

t.

A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormányzati fonásból biztosított e|őirźnyzatok felhaszná|ására, az e|(5irányzatok
terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belü| a nemzetiségi ĺinkormányzati
választások időpontjáhozigazitottan, időarányos ütemezés szeľint kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkiilönítetten
vezeti, az adatszo|gáiltatźs során közö|t adatok valódiságáért, a szttmviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyez(5ségéért a Hivatal jegyz(:jén keresztĺi| az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkormtnyzat
olnölce együttcscn fclcl.

VIII. Osszeféľhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi ĺinkorm ányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzü gyi e||enjegyzo
ugyanazon gazdasáryi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

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

A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjeryzési, érvényesítési, utalványozasi és teljesítés
igazo|ására irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykĺinyv szerinti közeli hozzátartozőjava1y maga javára látná el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásrą pénzíigyi ellenjegyzésľe, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult szeméýekľől és aláíľás-mintajukról belső
szabá|yzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántaľtrást vezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a be|ső el|enőrzés . .

A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
Bkľ. előíľásait, továbbá az á||amhźztartáséľt felelos minisaer által közzétętĺ módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkoľmányzat e lnökének észr ev éte|ezési j ogkĺirének fi gye I embe véte | éve l.

A Hivatal kockźzatkezelési és szabá|ýa|ansági felelőse biaosítja a nęmzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabálytalansági eljárások lefolytatasát a kiadott szabźiyozások alapján.

A Hivatal hatalyos Szervezeti és MűködésiSzabźiyzatźlban gazdaságivezetoként kijel<ilt személy a
nemzetiségi ĺinkoľmányzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szeruezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
źita| készített be l ső e l lenőrzés i kézi k<i nyv szab áiy ozza..

A nemzetiségi önkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyjajóvá, amelyet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jővźhagĺásra vonatkozó
jo gszabźúy i határidőt követően 5 napon belüI.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenórzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatásaalapján.

t.

X. Zárő ľende|kezések

1. Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre sző|. Ezze|
egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatközottjelen megállapodást
megelőzően létrejött egyiittműködési megálIapodás, valamint helyiséghaszntůati és

2.

3.

2.

3.

4.

5.

6.
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fenntartatási szerződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
megállapodás hatályba |épésével _ hatá|yźú veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműködési
megál|apodástf0|6. február 29. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat źita| - önként vállalt feladatként _ biztosított
támogatásban nem részesü|.

3. A helyi önkormányzat az éves kö|tségvetése tervezése során e měgálIapodás rendeIkezéseire
. figyelemmel köte|es eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

4. Felek megá|lapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülo egyéb feladatmegvalósítások. során a vonatkozó jogszabályi e|őírások figyelembevételével jáľnak el, kölcsonösen segítve
egymás munkáját.

5. Fe|ek megállapodnak továbbá, hogy az együttmiĺködési rnegá|lapodást évente legkésőbb
január 3l-ig, általános vagy időközi vá|asztás esetén az alakuló ülést követő harminc napon
bęlül fe|ülvizsgálják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Fe|ek rogzít1k, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht., Av,',
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ó bánásmódról és
az eséIyegyenlőség e|őmozditásáról szóló f003. évi CXXV. tcirvény, illetve az egyéb
vonatkozó j ogszabályok rendelkez ései az iľányadóak.

7. Jelen megállapodást, amely 9 oldalon 6 eľedeti példányban magyar nyelven készült, Felek
( elolvasás és értelmezés utáll, mint akaratukkal mindenben megegyezót jőváhagyő|ag a\áirták.

Melléklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest, 201 6.

Budapest Fováros VIII' kerü|et
Józsefvárosi onkormáryzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármester

Józsefvárosi Ukrán onkormányzat
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Pospisek Katalin
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Jogi szempontból el lenje gyzem
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Bp. Főv. VlIl.ker. Józsefuárosi onkormánvzat
Budapest, í082

Gikkszám

8.í. Felhasználói |eltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|hasznáĺó: 120 - 120

Raktárkód Fe|haszná|ó

Könyve|és éve: 2015

Megnevezés Gyáriszám Készlet
í 31 38-8.08072 Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen.' 1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 2607ŠHARP 2607 1DB

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

Osszesen; 13138-8-08277 DvD ĺń Lg 41638 oEM ĺDB
ĺ 31 38-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB
Osszesen: 13138-8-08282 PapÍruágigép lDB

í 3í 38-8-08295 ĺratmegsemmisĺtŐ
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Összesen 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisĺtő 1DB

1 31 38-8-08299 Telefax
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 3138-8-08299 Telefax lDB

Pĺogram: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Yeĺzió: 20ĺ6'1.1.0 "{-



E'p. rov. v||l.Ker' Jozsefuárosi onkormánvzat
Budapest, 1082

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói leltári rész|etező
Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Felhaszná!ó

Könyvelés éve: 2015

Megnevezés
í3138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

Készlet

Nemzetiségi Önkoľmányzatok 1DB
Összesen.. 1 31 38-2-02363 H Í'i tő szekre ny Zan us si 1DB

13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

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

120 Nemzetiségi tnkoĺmányzatok 1DB
Összesen; 13138-2-02442 Szekreny 10 ajtós fakkos lDB

í3138-20575 Szekrény 2 ajtós
Nemzetiségi tnkormányzatok120 2DB

Osszesen. 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtos 2DB
1 31 38-3-03165 Mikrohu||ámú sÜtő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Osszesen: 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámťl sĺjtő lDB

1 31 38-3-031 68 Mikrohu|ĺámÚ sÜtő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB

Osszesen.' 1 31 38-3-031 68 . Mikrohullámú sijtő lDB
1 31 38-5-05003 Függöny nylon

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 13138-t05003 Függciny nylon 5DB

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

Osszesen.' 1 31 s8-5-05009 Zászló 3DB
1 3 I 38-5-05064 Zász|i

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

.-.-4

Osszesen 1 31 38-5-05064 Zászli 1DB
13138-7-O7029 Ftiggönytartó rud

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Osszesen.' I 31 38-7-07029 Függönýaĺtó rud lDB

13138-7-O7037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB

Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta 1DB
1 3 1 38-7-07059 Fa|itáb|a

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen. ĺ 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

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

Osszesen.' 1 31 38-7-07098 Porolto kész. 2DB
1 31 38-B-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségilnkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-8-08035 lDBSpirálozogép

120

"'7
Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oĺahe
Veĺzió: 20ĺ6.1.1.0

/
2016 01 .25 14:50.20
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Bp. Fov. Vl||.ker. Józsefuárosi tnkoĺmányzat
Budapest,1082 8.1. Felhasználói |eltári részletező

Cikkszám: -

Fe|használó: 12o - 120

Raktárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

13'r 38-2-02035
Gyáriszám Készlet

2DB
Szekrény a|acsony zárható 1 po|cos

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok
Osszesen; I 3138-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB

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

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

í 3í 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 28 DB

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

1 31 38-2-02069 Szekrény a|só-fe|sŐ 2 ajtós
120 Nemzetiségí tnkormányzatok 6DB

Összesen 131.38-2-02069 Szekrény also.felsó 2 ajtos 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségj tnkormányzatok r3DB
.-:-. .Osszesen: 13138-f-02o71 .. 

Számĺtogépasztat 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB

13138-2-02078 Hűtószekrény
't20 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Osszesen 1 s1 38-2-02078 Hlitiszekrény lDB
13138-2-02087 Gorgős konténer

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer lDB

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

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

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' ,ĺ3138-2-02159 Asztali lámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény í ajtós a|acsony
120 Nemzetiség i on korm ányzatok 1DB

Osszesen. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtls alacsony 1DB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
Osszesen. 1 31 38-2-02246 Boyler 50 ĺ-80 L-Es lDB

13138-2-02258 Lámpa körfénycscĺves
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Osszesen,' 1 31 38-2-02258 Lámpa köĺfénycsőves 1DB

Program : Raktár/Készlet
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 2016'1.1'0

2016.01.25 14.50'20
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oP. I UY. v|ĺ|.Ker. JozservaÍost onkoÍmánvzat
Budapest,10B2

Cikkszám

8.í. Felhasználói |e|tári részletező
Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 120

Rakt'árkód Felhasználó

Kcinyve|és éve: 2015

Megnevezés

VGA ASUS 69600XT/TVD í28mb TV out ĺ
120 Nemzetiségi tnkormányzatok

KészIet
í 31 28-9-09098

1DB
Osszesen 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH\PE lDB

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

Összesen.- 13128-9-09158 Scanner(Canon Lide 25) lDB
í 3í 28-9-091 93 Számítógép Comód ofrice|V/í 397/08/C tvt1397t08tc

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lsszesen 1 31 28-9-091 93 Számĺtogép Comód offi celv/1 397/08/C lDB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen I 31 38-2-02002 íróasztal 8DB
1 3í 3B-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok ĺDB
lsszesen 1 31 38-2-02003 Gépĺroasztal 1DB

13138-2-02004 . Asztal vegyes
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok lDB

Összesen: 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes 'ĺ DB
1 3í 38-2-02005 AsztaI tárgya|ó

120 Nemzetiségi Onkormányzatok 5DB
Összesen.. I 31 38-2-02005 Asztal táryyaló 5DB

13138-2-02007 A||vány' polc
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen. 1 31 38-2-02007 Atlvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 9DB
tsszesen 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Allifogas
120 Nemzetíségi tnkormányzatok íĺÄDB

Összesen: 13:138-2-02013 ÁItófogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

1ZO Nemzetiségi onkormányzatok 7DB
Összesen 1 31 38-2-0201 7 Forgószék 7DB

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

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen ĺ 31 38-2-02031 Reprodukc. képek, rézka rcok 4DB

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

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

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2016 1'1.0

20'l6.0í '25 14:50:20
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Bp, Fĺv Vl||.k€!Í, 'ićzsef'".áľosiť)nł(oÍn,-äľĺy[a| 8.{. Fe|hasznáIói |eltáľi 
'ősz|etezś

:,,
KônyVelés éve: 2015

Budapést, 1082
Cikkszám: -

te|hasznáĺo] 062 062

C'i'kkszám |VlegnevéŹé.ś. Raktaľkód - Felhąsználó Gyátiszáĺtr 
- 

Késżtét

13138-2-02129 Po|ckölryves

. . ooa Uk'án ÖnkQĄ..ąľ'ľł! '. -. 'i,.ľ..'Ôsszesen: 13131:2fr.2129. Pilcktjay:rcs z |lD

P ro]g ram : -Réktáť/KésZIet

Készítőł, slahe
V€rzió: f04:5.12 1.'1

ĺ..n{ ., (,; ĺIlĘ.''',1 \..'l
2016.01.07 t]ľŚ5:05

1. .o|đa|
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Egyĺittműkiidési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefvárosi
Onko rmá nyzat (a továbbiakban: helyi önko rmźnyzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszám: 15735715-2-42
torzsszám: 735715
statisztikai szám: I57357I5-84Il-32I-0|
bankszám|aszám: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosi Roma Onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
onkormányzat)
székhely:
műkĺidési hely:
adószám:
Í,orzsszám:
statisztikai szźtm:

bankszámlaszźtm:
képviseli:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u.14.
l 5508308-l -42

508308
I 5508308-84t1-37 r-0r
1 0403 3 87-00028603 -0000000 I

Benga-oláh Tiboľ elnök

kcizött (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nemzetíségek jogairól szóló 20||. évi
CLXXX. tĺirvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapjźln, figyelemmel az źilamhź-ł;tartásról szóló 20|I. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: Áht.1, az źt|lamhźlztartásrő| szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120|1.
(XII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|őirźnyzatokból
nffitott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásanak rendjéľől szőIő 42812012. (xII.
29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Táń. Korm. rendelet), a költségvetési szervek betső
kontrollľendszeréről és belső ellenőrzéséľől szóló 37012011. (XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkoľmĺínyzatairő| sző|ő 20|I. évi
CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkoľmányzat je|en együttmúkcidési megállapodrás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi ĺinkonirźtnyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzati
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátasĺĺról, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kĺitelezettségek teljesítését és a kĺjzĺjsen megfogalmazott nemzetiségi k<izügyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Fęlek ezen fe|adatok részletes szabályait



2.

határozzźtkmeg.

A tárgyi évľe vonatkozőan a helyi ĺinkormányzat költségvetési helyzetének ťrgyelembe
vétele mellett _ ĺinként váI|a|t feladatként _ a helyi nemzetiségi ĺĺnkormányzatta| torténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működési
hozzajaru|ásként pénzügyi támogatást biztosíthat, amelyľől támogatottat elszĺímolási, míg
tamogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi <inkoľmányzat á|ta| a nemzetiségi
önkormányzat részére mfüödési hozzájźtru|ásként nyújtható támogatási összegről
támogatási szerződést kell kötni. A támogatás felhasználĺĺsa során a nemzetiségí
önkormányzat a költséghatékonyság és ktiltségtakarékosság elve szerint kĺiteles eljámi.

A helyi önkoľmłĺnyiat éL|tal nyujtott működési hozzźtjźtru|źts tekintetében Felek rogzitik,
hogy a nemzetiségi ĺjnkormányzat nemzetiségi ktizügyeinek ellátása céljából támogatást

adhat kül s ő szervezetekn ek, intézményeknek azza|, ho gy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi roma nemzetiségi polgáľoknak részesülniük kell a
támogatott külső szerv á,|ta| v égzett tevékenység eredményeiből,

b. elszámolási és beszźtmo|ási kötelezettség mind a támogatott ktilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormźnyzatot terheli. A nemzetiségi
önkormányzat elnclke köteles a külső szew részéľől benýjtott - ä továbbadott
támogatás fe|haszpźiásáról szóló _ elszámolási dokumentźrciőt, valamint a támogatási
cél megvalósuläsrĺról szóló saját nyilatkozatát a beny(Ątást kĺjvető leghamarabb, de

legkésőbb 30 napon belül a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefułĺľosi Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzugyi feladatait ellátó szewezęti egysége
(továbbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szewezeti egység) részére átadni;

A helyi önkoľmányzat á|ta| nyrijtott működési hozzájtlru|ás tekintetében Felek ľĺigzítik,
hogy a nemzetiségi önkormányzat elnĺike köteles táľgyévet kĺlvető január 3I. napjáig
írásban beszámolni a múködési tĺĺmogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénzugyi
feladatokat ellátó szewezeti egységen keľesztĹil köteles a mfüĺidési tĺíńogatas..
felhaszná|źlsát ellenőrizni, amelyhez jogosult minden ađatot, bizonylatot bekéľni, valamint
jogosult az e|számolĺĺs kiegészítését kéľni.

A helyi ĺĺnkormányzat a nemzetiségi ĺinkormányzat kötelező és önként vállalt
kozťę|ađatainak e||átását szo|gtiő rendezvények megtartásźlt _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elkül<inítętt forrásból
pćúyŕ:ztatáls útján vagy egyedi kérelem alapján, támogatási szerződés kötése mellett
támogathatj a, amelyľől a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi <inkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszíľozási, adatszo|gáltatási és beszímolási feladatai
ellátáSaról _ az elnök közremrĺkĺjdésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozásokban, és utasításokban foglaltak szęrint a Hivatal gondoskodik.

a
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7.

8.

A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat Ea,zđá|kodás rendjét szabźtlyoző belső szabáIyzataibarĺ _ a
számviteli jogszabályok és az Avt., valamint a Bkĺ. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabá|yzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nęmzetiségi önkormányzat elnĺike hagy
jóvá.

A támogatások felhaszná|ásával kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést

végezĺí.

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat míĺkiidésének személyi és tárgyi feltételeĺ'
működésselkapcsolatosvégrehajtásifeladatokellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi cinkormźtnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi kĺizügyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszkĺizclkkel felszerelt

helyiségek ingyenes haszná|atźtt. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka

során felmerÍilt múködési kĺiltségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének

terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺinkormźnyzatnak az ingyenes

helyiséghasznźĺIattal, a helyiség infrastrukttrźtjźxa| kapcsolatban felmerĹilő

rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntartási ktiltségeit a helyi önkormányzat _.

a Hivatal költségvetésének teľhére - viseli, amelyek az a|źhbiak: .

a. a villamos energia, meleg viz, futés díja, valamint a viz-és csatornadíj, a kĺĺzös
költség, továbbá a szemétszállítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi ĺinkormányzat műkĺĺdéséhez szükséges eszkĺizcjk kaľbantartási díja,

az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi

önkormányzati iigyekkel foglalkozó ugyintéző által igénybevett telefon

szo|gá|tatźlsának đíja, kivéve a nemzetiségi ĺjnkormányzat testiileti tagjainak és

tisztségviselőinek telefonhasznáIatźtbő| eredő költségeit.

A nemzetiségi <inkorm źnyzatmfücidéséhez szükséges irigyenes helyiségha sznáIatota helyi

ĺinkoľmanyzataBudapest VI[. kerület, Vajdahunyađu.14. szám (hľsz:3559010lNl) alatt

ta|á|hatő, ĺisszesen 125,5 m2 alapterületű, ebből l0,80 m2 alapterületű o|toző, a 16,70 m2

alapterĹiletiĺ mellékhelyiség és a 98 m2 alapteľületű irodai helyiség átadtsźxal biztosítja. A
vagyonkataszteri adatbázis szerint azingat|anbecsült éľtéke l7.394.000,-Ft'

A helyi önkormanyzat ingyenes használatba ađja továbbá a nemzetiségi ĺinkormányzat

mrĺködéséhez szfüséges Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 14. szám (hľsz:

35590/0lN2) a\att található összesen 292,6 m2 alapterületű _ ebből 8,2 m2 o|toző,Zĺ,f m2

mellékhelyiség, 15,4 m2 raktźt és 243,8 m2 bemutató és előadó tér - hę|yiséget. A
vagyonkataszteńadatbázis szerint azingat|an becsült éľtéke:40.448.000'-Ft.

A nemzetiségi ĺĺnkormányzat ingyenes hasznáIatźlba adott helyiségen 20|4, évben végzetĹ

felújítás soľiín beépítésre került gázberenđezési tárgyak (gázkonvektoľok) a helyi

1.

2.

3.

4,



ö nkormányzat kizarólago s tulaj donát képezik.

A helyi önkormrínyzat a Iőzsefuárosi Polgármesteľi Hivatal díszteľmét a nemzetiségi
önkormányzat nagyobb szabású rendezvényelhez amennyiben ez a Józsefuiĺrosi
Polgármesteri Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb feladatait nem akadá|yozza _
ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre bocsátja azza|, hogy az erre irĺínyuló kérelmet
legalább egy héttel a kért időpont előtt el kell juttatni a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
jegyzőjéhez.

4. Az irodahelyiség vonatko zásában a nemzetiségi ĺinkorm ányzat részére átadott tárgyi és
technikai eszközök leltár szerinti nyilvántartásajelen megállapodás e|váiaszthatat|an
mellékletétképezi. A nemzetiségi önkormźnyzat a|e|tár szerint nyilvĺíntartott eszközöket
és helyiségeketkizárőlag alapfeladatának e||átásához szĹikséges métékben veheti igénybe,
azokat a ľendes és ésszertĺ gazđá|kodás szabályai szerint, ajő gazdagondosságával köteles
kezelni, a hasznźiat jogát a helyi önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja.
Az ingóságok hasznáIati jogát másra nem nńźzhatja źú. A helyi önkoľmiĺnyzat a
használatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti nyilvántartáson történó átvezetés
mellett - bármikor inđoklás nélkül visszaveheti' visszavonhatja' módosithatjaazza|,hogy e
joga gyakoľlása során nem veszélyeztetheti a nemzetiségi ĺinkormrĺnyzatfe|adate||átását.

A nemzetiségi <lnkoľmźnyzat az ingyenes helyiséghasználat jogát másľa nemruházhatja át.
Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen, a nemzetiségi ĺinkoľmányzat źita| használt
egyéb helyiségdn felújítást, átalakítást, bármilyen vźitońatásteszközĺilni csak tulajdonosi
döntéssel lehet'

Felek rogzítlk, hogy az ingyenesen haszná|atba adott irodahelyiséget magáncélú
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi ĺinkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi cinkoľmányzat az e pontban .foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi
önkormányzat írźsbeli felszólítására a magáncélú használatot haladéktalanul megsziintetni,
valamint e magáncélú használatból eredő kcĺltségeket a helyi önkoľmĺĺnyzat részéte
megtéríteni.

A nemzetiségi cĺnkormányzat tudomĺásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
haszná|atba adott iľodahelyiséget rendeltetésszeríí haszná|attől eltérőn veszi igénybe, úgy a
helyi ĺinkormányzat által cinként vállalt feladatként a nemzetiségi <inkormźnyzatokrészéte
nyúj tott nemzeti s é gi ö nkorm án y zati támo gatás i re ndsz erb o| kizárhatő .

A nemzetiségi önkormátnyzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a tĺjbbi nemzetiségi
ĺlnkormányzatta| egyetemleges elszamolási, visszaszolgáltatási és kártéľítési kötelezettsége
áll fenn.

A helyi ĺinkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat .elľĺó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkormányzat
feladate|Iátása során jelentkező szükséges mértékig - a Hivata| á|ta|a b.iztosított
e|haszná|ődott, leselejtezett oszkĺjzĺik cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges iľodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

5.
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6.

7.

A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszkcjzĺĺk számviteli
nyilvántartásáéĺt a Hivatal pénzugyi fęladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg
leltár szerinti hianytalan állapotáért a nemzetiségi önkormányzat elnĺike felęl.

A helyi cinkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pľogramjainak megvalósítźsźlhoz a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési
szervének, gazdasági társaságainak közľemtĺködését, segítségét kérheti, amennyiben ez
az érintett szervęknek tĺibbletköltséggel nem jár.

8. A nemzetiségi ĺjnkormányzat postak<lltségét a helyi ĺlnkormányzat - a Hivatal
költségvetésének terhére _ viseli.

9. A helyi önkoľmányzat - a Hivatal ktiltségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer
hasznźiatának b i zto s ítását, továbbá s zĹiks é g e s etén to lmác s a|kalmazás át.

10. A helyi önkormtnyzat a jelen megállapodásban meghatározott kĺiltségeket a Hivatal
költségvetésén beliil tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok mĺĺk<jdtetése
kciltségvetési címen, és a hivata| múktidtetése költségvetési címen, továbbá aZ
onkormányzat kĺiltségvetésében a Polgármesteľi Hivatal és nemzetiségi önkormán;lzatok
épületeinek takaľítása címen.

11.Felek rogzítlk, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
mtĺködéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzojén keľesztĹil a szeľvezési és

ügyviteli, töľvényességi, pénzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szerv ezeti egységei |átják e|.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai különĺjsen:
a. a testtileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az u|éseken, az

Ĺilé sek j e gy zőkiinyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnĺjkének, vagy tagjának infoľmáciői a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatók<ĺnyvek elkészítése
c. a beterjesztésľe alkalmasság vizsgá|atának keľetében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal tĺirvényességi és pénzügyi feladatait e||átő szervezeti
egységei részére, .É

d. a kormányhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi tinkoľmiĺnyzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)

nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormányzat műkĺidésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.

/
7V ,.,, ,al/



g. gazďaságí feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének ęlkészítése,
elszámolásokban ľészvétel),

h. a nemzetiségi önkormányzat
J ogszabá|ytát Törvényességi
rendszeľ hasznźiata.

kcirbe való bejelentés,
települési önkormányzattőI,

hozott döntések, valamint a
mely segíti a neÍnzetiségi

meghozata|ában, támo gatások

elnökének felhatalmazása a|apjźn a Nemzeti
Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus

l3. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ĺilésein - beleéľtve azárt tilést is - a
jegyzó v?gy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
tinkormányzat megbízásábőI és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkorm ányzat
testiileti ülésein, és je|zi, amennyiben törvénysértést ész|e|.

III. A nemzetiségi tĺnkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

l. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzĹigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|ábbíak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá|kodźlsról szóló határozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetési e|íőirányzatok analitikus

nyilvántaľtásának vezetése, az éves gazdá|kodás és döntések során amennyiben
szüksĘges a nemzetiségi önkormányzat figyelmének felhívása a költségvetés
mód'osításľa,

c) a nemzetiségi cinkormányzat ,költségvetését megalkotó haÍározatban foglaltak
szerínt a kĺiltségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátása,

d) a szźtmviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzĹigyi szakmai ellenőrzések e|látása, aZ utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelĺilt személyében az érvényesítési feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kĺitelezettségvállalás és a tényleges kiťlzetési igény k<izött
eltérés esetén annak je|zése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési
beszámolók készítése a jo gszabźllyban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési
beszámolók, jelentések Magyar Allamkincstárhoz tciľténő benyújtásával
kapcsolatos feladatok ellátása,
a záľszélmadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattáľi Ĺigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szer zo dés mó dos ítás a, v áltozások bej e lentés e),

k) ÁFA-bevallások, Szja beva|lások készítése, ÁFA
l) támogatásonként (központi kciltségvetésből,

pá|yázatokbő|) a bevételek és azok terhére
felhasználások analitikus nyilvántartása,
önkormányzatokat a költségvetési dĺintések
elszámolásában.

Đ
s)

h)

i)

i)
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m)

n)
o)

támogatások felhasználásának pénziigyi elszámolásźlhoz segítségnyújtás (szám|ák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzĹigyi,számviteliszabtiyzatokaktua|izźĺ|ása,
elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zátszźlmadás honlapra
történő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi tinko ľmá ny zat költségvetés e

1. A jegyző a pénzigyi feladatokat e|Iátő szervezeti egység tftján az ál|anháztartásrő|

szóló jogszabźiyok rendelkezéseire figyelemmel a kciltségvetési t<irvéńyből adódó

részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormanyzat elnökének kcĺzľeműködése és

ađatszo|gáltatása a|apjánhataridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat k<iltségvetési

határozatźnaktervezetét' amelyet megküld a nemzetiségi ĺlnkormányzat elnökének.

2. A nemzętiségi clnkormźnyzat a kĺlltségvetését önállóan, költségvetési hatáľozatban
á|Lapítja meg. A nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat költségvetési hatźlrozatétnak az irányadó
jogszabáIyban megbatéttozott szerkezet, taľtalom szerint kell tartalmaznia az
e|őirányzatokat.

3. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat költségvetési határozatát, elemi költségvetését., átmeneti
gazdálkodásról sző|ő hatźnozatźú az elnĺik - annak elfogadását ktjVető három

munkanapon belül - írásban megkĹildi a pénzugyi ťeladatokat ellátó szervezeti
egységnek

4. A nemzetiségi cĺnkormźnyzat elnĺike a nemzetiségi ĺinkormányzat ktiltségvetési
e|óirőnyzatainak vá|toztatására irányuló előterjesztést a pénzigyi feladatokat ellátó
szetv ezeti e gysé g kö zremtĺködé sével ké szíti e lő.

Az e|okányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormrínyzat képviselő-testülete -

költségvetési határo zatźLt mőđosító - határozattal dĺint. E' határozat egy pé|dányát,

valamint az eloirźtnyzat-módosítás részletezését (az e|ólrányzat-nyilvántaľtáson töľténő

átvezetés céljából) a nemzetiségi önkormĺínyzat elnĺjke a dĺintést kĺivető 3 napon beltil
juttatja e| apénzigyi feladatokat ellátó szeruezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, va|arrlint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési

határozata törvényességéért, bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak megźi|apításáéľt és

teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásaiért és tarĺozźtsaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkorm ányzati gazđá|kođás biztonság áert atestület, a szabá|yszeniségééľt

az elnĺjk felel.

5.

6.

7.
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v. A nemzetiségi tinkorm ányzat költségvetésének végľehajtása



l. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat oná||őan dĺĺnt saját kĺĺltségvetési
előirányzatainak fe|hasznźiásáról. A nemzetiségi önkormźnyzat kĺiltségvetési, pénzĹigyi
gazdáIkodásának végrehajtása során apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztĹil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhéľe
készpéľz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
e|ők ány zatok, il l etve a nemzeti s é gi ĺinkorm ány zati határozatok a|apj án.

A j.egyző a pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztiil |źtja e| - a
neňzetiségi önkormányzat elnĺjkének közľeműködése és információi a|apján - a
nemzetiségi cinkormányzat onźĺllő fizetési szám|a nyitásával, tĺirzskĺinyvi nyilvántaľtási
adatainak ttirzskcĺnyvi nyilvántartásban szĹikséges módosításával, az ađőszźlm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkoľmányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a töľzsktjnyvi nyilvántaľtásban szükséges módosítások
átvezettetése a megalakulást kĺĺvetően megtĺirtént. A nemzętiségi tĺnkormányzat önálló
fizetési szám|źry a| rendelkezik.

A nemzetiségi önkormányzat az áL|amháztartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáľon keresztül .a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
kĺjzreműkĺidésével az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszo|gá|tatźtssal az elemi kĺiltségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gźitat az ál|amháztartás infoľmációs rendszere
számfua.

b. .Időközi k<iltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
pénzfoľgalmáva| ĺisszefüggésben eleget tesz az źil|amhźľ:tartási információs
rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjeIentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összefĺiggésben a méľlegje|entéseket összeállítja és biztosída
adatait az á|Iamháztar tási i n formáci ó s rendszer számár a.

d. Kciltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: kĺiltségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásáva| összefiiggésben eleget tesz az á||amháztartási
info rmác ió s rend szere fe l é i ľányul ó adatszo l gá|tatási kötel ezettsé gének.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat költségvetést érintő határozatának elkészítésééľt, valamint
az e|fogadást kĺjvető adatszo|gáltatások határidőben tĺjľténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén keresztül apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI.A nemzetiségi iinko rmányzatok gazdátkodásával kapcsolatos beszámolási
kiiteIezettség

1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdá|kodásának éves alakulásáról sző|ő zźrszámadási előterjesztést és a határozat
tewezetét a jegyző készíti elő, melyet a nęmzetiségi önkormányzat elnĺĺke a képviselő-
testüIet elé terjeszt úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését kĺivető harminc
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet kijvető ötödik hónap utolsó napjáig
hatá|yba lépjen.

2.
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2. A vI.1. pontban foglalt előterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzĹigyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĹil a jegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott kĺiltségvetéssęl ĺisszehasonlítható módon zárszámađásihatározattal dönt.

vII. A nemzetiségi łinkormányzatkłitelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatáskiiriĺk

A nemzetiségi önkoľm ányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatáskĺjröket a nemzetiségi ĺlnkormányzat Szervezeti és Műkĺ'dési Szabźiyzatának
mellékletét képezo, a nemzetiségi önkorményzat elnöke, valamint a jegyzo á|ta|
kiadott kĺjzös utasítás rendezi.

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat - korábbi, saját hatáskĺjľben hozott döntése a|apjźn -
gazđá|kodźsáva| és pénze||źttásával kapcsolatos minden pénzfotga|mát a nemzetiségi
önkormányzat foľrásai teľhére a nemzetiségi cinkormanyzat ťrzetési szźlm|ájźn
bonyolítja.

A helyi önkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása - a k<ĺzponti költségvetési
támogatás kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi cinkormźnyzat közcjtti
szerződésben foglaltak szerint tĺiľténik. A támogatás elsődlegesen a nemzetiségi
önkormányzat működési kĺiltségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi
ĺinkoľmányzatahe|yi önkormányzat éL|ta| - a központi költségvetési támogatáson felril -
folyósított támogatást kĺilső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok,
teľmészetes személyek részére, stb.) nyújtott pénzeszkóz éLtađźLs cé|járahasznźÍ1a fe|, a
nemzetiségi önkormźnyzat köteles a kizpénzekből nyújtott támogatások
átlźthatőságärő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. t<jrvény, valamint a hatályos önkormányzati
költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat a támogatott céI

megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzigyi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gys é g et í rásban kĺĺtel es táj éko ztatni .

A kĺĺzponti kĺĺltségvetési támogatási igény benyújtására' az źilam á|ta| kiírt
páIyázatokon ttirténő részvételľe a nemzetiségi cinkormányzat jogosult, annak
elmulasztásáért a helyi ĺĺnkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi ĺinkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat
eleget tehessen az információs ĺinĺendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szóló
20I|. évi CXII. törvényben foglalt kozzététe|i kcĺtelezettségének' Jelen pontban

meghatározott fe|adat e||átásáért _ a II. fejezet 1l. pontjában meghatfuozott ugyintéző
ađatszolgáltatása a|apjźn_ a Hivatal szeĺ:tezési feladatait ellátó szervezeti egység vezetoje
a felelős.

l.

2.
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6. A nemzetiségi önkoľmányzati választások évében a nemzetiségi önkormanyzat
ľendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított előiľányzatok felhasználására,
az e|óirányzatok terhéľe k<ltelezettségek vállalásćra naptári éven belĹil a nemzetiségi
ĺinkoľmányzati választások időpontjához igazitottan, időarányos iitemezés szerint
kerĺilhet sor.

7. A Hivatal a nemzetiségi önkormiĺnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülĺinítetten vezeti, az adatszolgáltatás során közölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a. 
Hivata| jegyzőjén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szeruezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke egyiittesen felel.

vIII. Osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat tekintetében a kĺjtelezettségvállaló és a pérungyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esémény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazđasági esemény tekintetében nem lehet azonos a

k<itelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénztigyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés

igazo|ásźlra irányuló feladatot nem végezheÍi az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozőja vagy maga javára |átná el. A
pénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásra,
pénzügyi e||eĄegyzésre, teljesítés igazo|źlsáľa, érvényesítésľe, utalvĺĺnyozásra jogosult

személyekrő| és a|áirtts-mintájukĺól belső szabá|yzataikban foglaltak szeľint naprakész

nyilvántartást vezet.

Ix. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollrendszerének kialakításanál figyelembe.kell
venni a Bkľ. előírásait, továbbá az á||amhánaľtásért felęlős miniszter á|ta| közzétett
módszeľtani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszeľ kialakitésáétt a jegyző a

felelős, a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének észľevételezési jogkĺĺľének figyelembe
vételével.

A Hivatal kockázatkezelési és szabźiyĺalanságí
önkormányzat kockázatke ze|ését, szabá|yta|ansági

szab á|y o zás ok al apj án.

3.

felelőse biztosítja a nemzetiségi
eljarások lefolytatását a kiadott

3. A Hivatal hatályos Szervezeti és Míĺködési Szabá|yzatában gazdasági vezętőként kijel<ilt

szemé|y a nemzetiségi onkormányzat gazdasági vezetője is.

Iľ\l
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4.

5.

A nemzetiségi onkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szewezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljáľási rendet a Bkľ. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készitett belső ellenőrzési kézikĺinw szabáIvozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
amelyet tájékoztatźsul megküld a nemzetiségi ĺinkormĺányzat elnökének a jóvahagyásra
vonatkozó jogszabályi hataridőt követően 5 napon beliil.

6. A nemzetiségi ĺinkormányzatokat érintő kĹilső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szeruezeti egység végzi az elnök tájékoztatźtsa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezze| egyidejtĺleg a helyi ĺĺnkormányzat és a nemzetiségi cĺnkormźnyzat kcizött jelen
megállapodást megelőzően létrejött ] egyĹittmiĺkĺjdési megállapodás, valamint
helyiséghasznáIati és fenntartási szerződés a köztis felĹilvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatá|yba lépésével _hatályát veszti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi 
. 
önkormányzat a jelen

együttmtĺkĺjdési megállapodást 2016. február 29. napjáig nem írja a|á, vagy az
abban foglaltakat nem teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| -
önként vállalt feladatként _ biztosított támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel kĺjteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi
önkoľmányzat mtĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások soľán a vonatkozó jogszabát|yi előírások figyelembevételével
járnak el' k<jlcs<jntisen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttműkĺidési megállapodást évente
legkésőbb január 31-ig, általános vagy időközi választźls esetén az alakuló iilést kĺivető
harminc napon belül felĹilvizsgźijak, és szükség esetén azt módosítják.

Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbe n az Aht.,

Avr., Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mĺitv., Nekt. .rende.lkezései, valamint az egyenlő
bánásmódról és az esé|yegyenlőség e|ómozdításáról szólđ 2OO3. évi CXXV. törvény,
illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok ľendelkezései az irźnyađőak.

5.

6.
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7. Jelen megállapodást, amely 12 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készült'

Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyó |ag aláírták.

Melléklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest,20l6

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Roma onkormĺĺnyzat
Józsefuárosi Önkormányzat képviseli:

képviseli: Benga-olah Tibor
dr. Kocsis Máté elnök

polgármester

Fedezet:

Dátum: Budapest,2016

Pénztigyileg ellenj egyzem

Páľis Gyuláné
p énzugy i ugy o sztá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenjegyzem
Dĺ.nada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
a|jegyző
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Ep. Fŕiv. Vłĺ l. ke| Jśif geĺvá ľĺsi onkcľmárlyzat
Badlápest. 1082

€řkkszám

8.í': Fe|has'ználóí |ę|táľĺ résztetező
Cikkszám: -

FelhasŹná|o: 600 - 600

Ktĺriyveiés éve' 2o.t5

Megnevez.ěs Raktárkód áris'zám

|vl15z0ĺo:9c

KészIet.t:312€-s-092B3
Sřámĺ{rgép DTK F5lV/1 52olo9c

600 Roma Öĺtkormányzat ĺDB
őš.szeseh: 13128-9-09283 9zämí tőg é p DT K F 5Í vl1 s zon g c lDB

1ď1.28. Száih itĺá'gép ĎTK P5iV/1 524lo9c
600 Roma Öńkoĺĺnályzat

|vl15z4ĺa90
ĺDB

Összesen 13'128.9.09.2eż SzłImítógé p D T K P 5 I Vn 52 4/o9 C lDB
Í31.38-2'.02ooĺ Dohányzi asztá!

Roma]o'nkpr'm.ányząt ĺDB
i5śszeseĺ; t37,38:2,-02A-Ot Dohányzó,asztal lDB

í.3138-2'ÓżEóä Gépiróasztat

Roma Önkormányzat lDB
Ô.šsz.eśen: 131s5-242003 GépÍĺoasztat 'Í DB

1 3í 38-2-02004 Aszĺa| vegyes
600 Roma Önk.orúhányzat 26 DB

Ös.se.eselll 13138-2-A2AA4 AszÍal,vegyes 26 DE
1 3138-2-02005 ,Ąszta|.Laľgýą[0

600 Ŕorĺa, ónRormányaat 2DB
Öss"za.:sén: ,ĺ:3,138.2-02aa5

AÉÍfta!,,targyáló: 2DB
1313;8-2-Of,OAi Á||vány, poĺc

Í 3138.2-02007

13.13\-2.ai2o'ĺ3 Á||ófogas

600 Roma Önkorľnányzat 1DB
lsszeseĺl. 131 38-2-02013 Á'tIôfggas lDB

1s138-ż.aża22 Kärnis
600 Roma Önkormányaat 10 DB

Összesen.. 1.3138.2-02022 Kámł.š 1A DB
131,38-Z*0202:4 Láĺnpa Vegyes

Ann D,a-ł ŕ.tiłü;.*ł-.,-^ł. \vlllq vřlEg'.ĺ{ol.!'eo( I LIE
Ôśsaeoen: t3Í38'2-02a24 Länpavegyes 1D.8

13ĺ38.2.:02o50 Szék vegyes
600 Roma Ö'nkornłányeat ,I2O DB

O.9.Tze.sen ,ĺ3138-2-02050
Sz-Bk 

'1égľ.es ĺ20 DB
131 38.2-02066 I uKoÍ

600 Roma Önkormänyzat 7DB
Ośszesen 1,s138-2-02066 Ttikär 7DB

13138-2-02071 Számitogépasztąl

Roma lnkorĺnányzat 2DB
Osszesen. 131 38-2-02071 Számíffiétésztal 2DB

13138-2-02122 TV a||vány fa1i

Rornä Önkorniányzat 1DB
TV allvany,fali.Osśzésełl: 1.3í 38.2-02122 lDB

Frog,ram: Rąk!árlKésélet
Kész|lő: o|ähé
Verzió: 2a15'12.1.1
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::.:;:'ľ;:::r. 
Jozseíváľosi onkoľnrányzaĺ 

B.1. FeIhas zná|ői|eltári rész|etező Könyvc|és éVe: 2015

Cikkszám: -
Felhaszná|o: 600 - 600

_ Raktárkód Fethasznátó Gyáriszám Készletí3138-2-02105 ĺróaszta|

Roma tnkormányzat600 2DB
Cisszesen; í3138-2-02165 lroasztal 2DB

13138-2-02224 Szekrénysor 4 db.os
600 Roma tnkormányzat íDB

Osszesen,- 1 31 38-2-02224 Szekrénysor 4 db.os lDB
13138-2-02225 Ü|őgarnĺĺúra

600 Roma Önkormányzat 1DB
Osszeseł; 1 3í 38.2-02225 ÜIőgamitlira 1DB

13138-2-02232 GázkonvekÍoĺ
600 Roma tnkormánvzat ĺDB

Osszesen: 1 31 38-2-02232 Gázkonvektoľ lDB
13138-2-0224s VentiIlátoros csi|lár

600 Roma onkormányzat 15 DB
Osszesen_' 1 31 38-2-02245 Ventillátoros csillár 15 DB

1 3 1 3B-3-03085 Kávéfőző
600 Roma tlrkormányzat íDB:

tsszeseĺl'' 1 31 38-3-03085 Kávéfozó 1DB
Mikrohul|ámú sütÖí3ĺ38.3.03113

600

1 31 38-3-031 1 3 MikrollullámÚ sljto
ĺDB
lDB

131s8-3-03196 Borscirlci

600 Roma tnkormányzat 1DB
Osszesen. 1 31 38-3-031 96 Borsoľlö lDB

1 3 1 38-5-05002 Abrosz
600 Rolna Önkormányzat 8DB

Összesell 1 31 38-5-05002 Abrosz BDB
I 31 38-s-05003 Függ<iny ny|on

600 Rcma tnkormányzat 9UĎ
Összeseĺl: 1 31 38-5-05003 FiiggÖny nyloll 6DB

-13138-7-07057
Akku videokamerához

600 Roma tnkormányzat 1DB
O.sszesen: 13138-7-07057 Akku vidookamerához 1DB

1 31 38-7-07098 Poľo|to kész
600 Roma onkormányzat 4DB

Összeselr: 1 31 38-7-07098 Porolti kész 4DB
13138-7-07273 Mozgás érzéke|ő

600 Roma tnkormányzaĺ 3DB
tsszesen 1 31 38-7-07273 Mozgás élzékelcj 3DB

í 3 1 38-8-08063 Akku tö|tci

Roma onkormányzat lDB
Osszesen 1 s1 38-8-08063 Akku tiilto

600

ĺDB

Progľam : Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Verzíó: 2015.12.1 '1

20í6.0ĺ.07 12.45.11
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|} 1l. t.. öv. V| | |. ke|.. .|ozseívárosi tľrkorrrlállyzat
Buclapest, 1082 8.1. Fe|haszná|ói |eltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 600 -600

Raktárkód Fe|használó

KÖnyve|és éve: 2015

Cikkszáln

1 31 3B-B-08273
Gyáriszám KészIet

Roma onkormányzat 1DB
tsszesen; 'ĺ 3138-8-08273 lDB

í 31 3B-8-08356 Canon fénymáso|ogép

Roma Önkoľmányzat lDB
tsszeseĺr. 1 31 38-8-08356 Canon fénynlásologép 1DB
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Prograln: RaktáriKészlel
Készĺtő: o|a|re
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