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Egyiittm íĺ kiidésÍ megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII.
továbbiakban: helyi önkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
adószám: I573571,5-f-42
töľzsszánl: 7357|5
statisztikaiszám.. |57357|5-84||-32|-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

keľület Józsefváľosi onkoľm ánvzat h

másrészről a Józsefvárosi Lengyel Onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
ö'nkormányzat)
székhely:
mtĺködési hely:
adőszám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
16926192-r-42
679r98

statisztikaiszám: |69f6|9f-84||-37|-0|
bankszámlaszám: l0403387-00028600-00000004
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnök

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szó|ő 20|l. évi CLXXIX.
tcĺrvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apján,
figye|emme| az á||amhánartásro| sző|ő f01l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)' az
źů|amhtn.artásról szóló töľvény végrehajtásáľól szóló 368/20|l. (XIt.3t.) Korm' rendelet (a
továbbiakban: Ávr.)' a nemzetiségi célú előirányzatokból nyrijtott tĺĺmogatások feltételrends zeréről és
elszĺmolásának rendjérĺĺl szóló 4f8l20|f . (XII. 29.) Korm. ľende|et (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és belső ellenőrzéséről szóló 370120|1.
(XII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkľ.), a Magyarorszĺíg helyi önkormĺínyzatairő| sző|ó
f0||. évi CLXXXIX. torvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az aLu|írott
napon és he|yen, az a|źhbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megá|lapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részére biaosítja a nemzetiségi ĺĺnkormányzati működés
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról' ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és céIok megva|ósÍŁĺsát. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabźiyaithatározzák meg.

A tárgyi évre vonatkozőan a he|yi önkormányzat költségvetési he|yzetének figye|embe vétele
mellett _ önként vźil|a|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal töľténő előzetes
egyeztetést követoen az adott évi kĺiltségvetési rendeletében műkĺjdési hozzájárulásként pénzugyi
támogatást biztosíthat, amelyről Ĺámogatottat elszámolási' míg támogatót ellenőrzési kötelezettség
terheli. A helyi önkormányzatźitat.a nemzetiségiönkoľmányzatrészére miíkĺidési hozzźýáru|źsként
nýjtható támogatási ĺisszegrőlLámogatási szerződést kell kötni. Atámogatás felhasználása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles eljárni.

A helyi önkormányzat által nyujtott működési hozzźýárulźs tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi köztigyeinek e||átÁsa céljából támogatást adhat külső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, ho gy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi lengyel nemzetiségi polgároknak részesülniük kell a
támogatott kü lső szerv á|ta| v égzett tevékenység eredményeibő l,

f.

3.
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4.

5.

6.

t.

f.

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a tamogatott külső szervezeteket,
intézményeke! mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormźtnyzat
elnöke köteles a külső szerv részéról benyujtott - a továbbadott támogatás felhaszná|rásáról
szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatált a benyujtast követó leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzíigyi
feladatait ellátó- szervezeti egysége (továbbiakban: pénzÍigyi felađatokat el|átő szervezeti
egység) részére átadni.

A hetyi önkormányzat által nyujtott működési hozzájáru|ás tekintetében Felek riigzítik, hogy a
nemzetiségi önkormánýzat elnöke köteles tárgévet követő januźr 31. napjáig írásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénzíjgyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztiil köteles a mĺĺködési támogatás felhasználásátt e||enórizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekěrni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat k<itelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szolgá|ó rendezvények megtartásźft - költségvetési helyzetének ťrgyelembe vétele
mellett _ a mindenkori költségvetésében elkülönített forľásból pá|yáztatás útján vagy egyedi
kérelem alapján, támogatási szerzodés kötése mellett támogathatja, amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terhel i.

A nęmzetiségi önkormán yzat bevéteieivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámoIási feladatai ellátásáról- az elnök
közreműködésével _ a vonatkoz,ő jogszabźtlyokban, valamint a he|yi szabźůyozásokban, és
utasítasokban fog|altak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormánýzat gazdźt|kodás rendjét szabá|yoző belső szabályzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szeľinti szabźůyzatokban .

reĺldezi, anrelyeket a jegyző és a nemzetiségi öńkormányzat elnĺike hagy jóvá.

A támogatások felhaszná|ástxa| kapcso|atban a Hivata| bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi iinkormányzat míÍkiidésének személyĺ és táľgyi feltételei' műkiidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rĺigzítik, hogy a he|yi önkormányzaÍ' biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat nemzetiségi
köztigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszeľelt helyiség ingyenes
haszná|atźú. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerĺilt műk<idési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal koltségvetésének terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|affiaĹ,
a he|yiség infrastruktúrájáva| kapcsolatban fe|meľiilő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási költségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére - viseli,
ame|yek az a|źhbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétszttllítási és kéményseprĺí díj;

b. a nemzetiségi iinkormányzat mtíködéséhez szükséges eszközök karbantaľtási díja, az
internet hozzäférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel fogla|kozó ugyintézo álta| igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasznźiatźbő| eredő kĺjltséseit.

7.

8.

3. A helyi önkoľmĺányzat a II.l. pontban fogla|tak megvalósulása érdekében a Budapest VIII. kerü|et'



Vajdahurryad u. I./b, szám (hrsz.: 35604ĺN3) alatt talalható 145,5 m2 alaptertiletii irodahelyiséget

ingyenesen a Józseŕ\,árosi 
.Bolgár, 

Gorog, Ĺ"ngy"l, oľęn', Román, Ruszin, Szlovák, Szeľb,

Ukrán' Nénret N";;;;;gĺ o"ř"',"ĺ"y,ítxo,aÁ.naszná|atba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy

kell e1oszta"i, ľ,ogy-;inJe"n nemzetiségi tĺnkormányzat számtlra munkaállomás biztosított legyen.

A fentiekb"" *"gl"ltĺii ńgutlun több- részből álló helyiségcsoport, am9!Y 4 irodahelyiségból,

kozlekędőbol, galériából' mosdóból átl. n vagyonkatasaäri ađatbázis atapján azingat|an forgalmi

értéke: Bruttó 10.152 e Ft.

A nemzetiségi tinkorm tnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség használata a Józsefuárosi

Román onkormányzattal közösen történik. ĺ' ,ł-,"tiségi Ólrkornĺátryzat lraszrálati jogának

. gyakorlás ź|va| atobbi irodahelyiség haszná|atáĺajogosult nemzetiségi önkormányzatok munkáját

nem akadályozhatja.

ą: ĺzirodahelyisé gvonatkozĺlsában a nemzetiségi önkormányzatrészére kizárólagosan, valamint

a többi nemzetiségi^rĺnl.o,*ĺnyzattaĺ kozos h]asználatba átadoft tárgyi és technikai eszközok

leltár szerinti nyílvántartása jeIen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A

nemzetiségi önkormányzat a leltár szerint nyilvántaĺtott ęszkozöket és helyiséget kizźlrő|ag

alapfeladatának ellátásához sziikséges nléĺékben vęlreti igénybe, azokat a rendes és ésszerű

gazdál|kodfls szabályai szerint, a jő gazdi gondosságával kotelęs kezelni, a használat jogát a helyi

önkormányzat érdekeit figyelembe véve gýakorothatja Az ingóságok használati jogát másra nem

ruházlratja át. A helyi önkormányz at a"használatbá adott bármely ingóságot - a leltár szerinti

nyilvántartáson torténo ätllezetés mellett - bármikor indoklás nélkĹil visszavelreti, visszavonhatja,

módosítlratj o u.,ui,. l.,,gy e joga gyakorlása során neln veszélyeúetheti a nemzetiségi önkormányzat

fęladateIlátását.

A helyiséget a nęmzetiségi <ĺnkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától f0 őĺźig nemzetiségi

. círrkormán yzati fe|adatel1atásához ľ,u,"nálľ,uqu. Az e pontbaň megjelölt időrenden túl történő

helyiséghaszna|atĺa elozetes írásbe|i kéręlem alapjan ä Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye

alapján van mód' Az írásbeli kérelemben meg ketljáromi a célt és az okot, arnely miatt szĺikséges a

szokásos helyiség használattól cltérő. iaosátuan történő bent tartózkodás' Az eltéro időpontú

helyiséghas znźia állandó vagy eseti jelleggel ud.h.uló;. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő

hasznáÍataállandó jelleggel isĺiztosĺthaio. n.7ellandó jelleggel biaosított eltéro helyiséghasznźiat

indokoltságát a jelen együttmíĺködési megállapodá. r"tĺiĺui''gáIatźtva| egyidejiĺleg meg kell

vizsgálni, és amennyiben aITa a továbbiakban-már.nincs szükség, az engedé|ý vissza kell vonni.

A neľnzetiségi onkonnányzat az ingyenes helyiséghasznáť|at jogát másra nem ruházhatja át. Az

ingyenes ľlasznĺlatua adott irodah"lyĺ,og"n ĺetĺ.iĺtĺšt, átatakítáit, bármilyen változtatast eszközolni

"'ái. 
t..lu.1donosi dontéssel lehet. :

Felekrögzítik,hogy azingyenesenhasználatbaadott'irodahelyiségetmagáncé|űhaszná|atra
igénybe venni a-. ne,,,"třségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi

önkormány zaÍ az e pontban foglaltaktóĺ "lté,, 
úgy köteles a helyi onkormányzat írásbeli

feLsző|itásá,u u 
^ugłncélú 

haszňálatot haladéktalanul megsziintetni, valamint e magán célú

használatból eredő kältségeket a helyi önkormányz at. részéĺe megtéríten i.

A nemzetiségi onkormányzat tudomásul veszi, hogy amennylben az ingyenesen használatba adott

irodahelyiséget a ľendeltłésszerű használattól elÉřőn veszi igényb e, vagy azt a másik nemzetiségi

tinkorĺnárly;zaĺ.ok érclekeit Íigyelrltell kívül lragyva lrasználja, ílgy a lretyi önkonnányzat źLIta| önként

vállalt feladatként a nemzetiségi önkormáíy,"tou résiére ňyu.itott nemzetiségi önkormányzati

támogatás i rendszerből kizarható.

A nemzetiségi onkormányzatnak aZ átadoÍt vagyonnal kapcso|atban a többi nemzetiségi

onkormány zatta| egyetemleges elszámolási, visszaizolgáttatási. és kártérítési kötelezettsége áll

fennl

Azingyenesenhasználatbaadottirodahelyiségkulcsátanemzetiségiönkormányzatképviselőjea
Hivatal portáján veheti fe|, és ott kötele; 

""ádni 
az iľodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi

on kormány zat nemj o go s u lt s aj át ku l cs h asznźiatár a.
/tz
'l/v
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5. A helyi cinkormányzat vállalja, hogy a Hivata| belső ellátasi feladatokat ellátó szervezetiegység (továbbiakban: be|sď et|átási feladatok ut "iíat .szervezeti egység) vezetője feIébenyújtott igénybejelentés alapján ---1 nemzetiségi önkormányzat feladatellátása soránjelentkező sziikséges mértékig - a Hivatal á|tata biztosított eihasznáIodott, Ieselejtezetteszkcizcik cseréjét, karbantaňását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükségesirodaszeľek ľendeI kezésľe bocsátását b iztosítj a.

6. A nemzetiségi önk.oľmźnyzatrende|kezésére bocsátott eszközök sámviteli nyilvántartásáért aHivatal pénzügyi feladatÁkat ęllátó szervezeti egység vczctőjo, míg leltł szęľillti hiánytalanállapotáéľt a nemzetiségi önkormányzat e|nöke felel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,progľamjainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyib en ez a Hivatal, illetve a helyi cinkormányz at egyébközfęladatainak ellátáSát nem akadá|yozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésrebocsáthatja, azza|, hogy az erre irányu|j kérelmet |éga|ább I5 nappal a kért időpont előtt elkell juttatni a Hivata| jegyzőjéhez.
b) a helyi cinkormányzai-uaĺu*"nnyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak

Í:ff:ľ:u",ését, 
segítségét kérheti, amennyib"en ez az érintett szerřeknet äľ,ĺl"tl..ĺltséggel

8. A nemzetiségi önkornrányzat postaköltségét a- helyi önkormányzat a Hivatalkoltségvetésének terhére - viseli. 
-.

9. A helyi önkormányzat - a Hivata| 
'kö|tségvetésének terhére - igény és előzetes írásbę|ibejelentés a|apján.biĺosítja a jelnyelv és a"speciá|i, l.ommunitációs rendszer használatánakb i ztos ítását, továb bá szü ksé g esetÉn tá l m ecs a|ka|mazá.s át.

l0. A helyi onkormányzat az je|en megállapodásban neghatározotl kĺĺltségeket a Hivata|köItségvetésén belü| 
.t.ervezi meg: a n"*""ii,égi önkormán yzatok műkĺ;dtet]ése költségvetésicímen, és a hivatal mĺĺkodtetése kóltségvetési címžn, továbbá az tnkormányzat költségvetésébena Po|gánnesteri Hivatal és nemzetiségiěnkormán'"áłď* , teinek takarítása címen

l l. Felek rogzítik, |ogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi onkormányzatműködéséhez szükséges alapvető szemé|yi f"ltét;i;Ĺ;;^-oly 
.módon, hogy a nemzetiségiönkormányzat míik(ld'éséhez kapcsolódó admin jsztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonybanáIló szęmély, illetve. a Hivatal je gyzőjén keresztül a szęrvezési és iigyviteli, törvényességi,pénzÍigyi, ellenőrzési és a belső élřite'í feladatokat eIIátó szeľv ezeti egységei |átjáke|.

If . A Hivatallaljogvis zonyban álló személy(ek) admini sztratív fe|adatai küIönösen:a. a testtileti ülések e|őkészítésével kapcśolatos feladatok, részvétel az ü|éseken, az ülésekjegyzíkönyvezése,
b. a nemzetiség.i önkoľmányzat elnökének, .,iugy tagjának információi alapján írásbelie|őterjesztések, döntések előkészíté'", *"!híuó"ŕ, roffioł.ĺnyvek elkészítésec. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgźúłtánal. 

,lĺ".JtJb"n .a 
;"gy'ál.ä"y""l. clőzctcs

ä::ĺ::,ése 
a Hivata| tĺĺrvéýességi és pénzugyi feiadatait 

"il;;á-;;;^Ĺ)eti egységei

d. a kormányhivata| törvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyző és a nemzetiségiönkormányzat e|nĺike feIé,
e' a testü|eti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pt. jegyzőkönyvek)

ny i|v ántartási, 
.sokszoros ítási és postázás i feladatok e l |átása,f. a nemzetiségi önkormányzat működéséveI I.up",oluto, nyiIvántartási, iratkezelésifeladatok el|átása. 

-.-rÝvv|g!vu IrJ r| Yąrrr4t L4Ď|'



h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének felhatalmazása alapján a Nemzeti Jogszabá|ytár
Töľvényességi Felügyelet lrásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus rendszer hasznźiata.

l3' Felek rögzítik, hogy anemzetiségi ĺĺnkormányzat ülésein - beleértve azárt ülést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi <inkormányzat
megbízásából és képviseletében ĺészt vesz a nemzetiségi tinkormányzat testü|eti ülésein, és
jelzi, amennyiben töľvénysértést észle;.

III. A nemzetisĘi tinkományzat kiiltsĘvetésével, gazdá|kodrásával kapcsolatos feladatok el|átĺása

1. A nemzetiségi ĺlnkormányzat kĺiltségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos fe|adatokat a
Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źtja e| az a|ź.ůbiak szerint:
a) a kĺiltségÝetésről, átmęneti gazdá|kodźlsróI szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módos ításának e lőkész ítése, az elem i kĺjltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi tinkormányzat ktiltségvetési eloirányzatok analitikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazdá|kodás és dĺjntések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi
önkormány zat figy e|mének fe lh ívása a kö ltségvetés módosításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotő határozatban fog|altak szerint a
költségvetés Magyar Allamkincstárhoz tĺjrténő benyújtásával kapcsolatos feladatok
el|átása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénziigyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzĺigyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|vźnyľendeletek kiál|ítása, a
gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok e||źńása,

e) költségvetési fedezetel|enőrzéssel egyidejiĺleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között e|téľés esetén annak
jelzése, . .

a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések' mérlegjelentések, kcĺltségvetési beszámolók
készítése a jogszabályban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók,
jelentések Magyar A|lamkincstárhoz történo benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszámadás szöveges ľészének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattári iigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerzodés
módosítása, változások bejelentése) ) -

k) ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA kĺjrbe való bejelentés,
l) támogatásonként (központi költségvetésből, teleptilési önkormányzattő|, pźiyźnatokbő|) a

bevételek és azok terhére hozott d<intések, valamint a felhaszná|ások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkoľmányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások el számo lásában,

Đ
s)

h)

i)
i)

m)

n)
o)

támogatások felhasznźiásának pénzügyi e|számo|źsélhoz segítségnyújtás (szźtm|źk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pén zti gy i, számv ite l i szab á|y zatok akt ual i zá l ása,
elemi költségvetés és határozat, koltségvetési beszámo|ő és zárszámadás honlapra töľténő
feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi iinkormányzat ktiltségvetése

1. A jegyző a pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az ái|amháztaĺtásról szóló
jogszabá|yok rendelkezéseire figyelemmel a köItségvetési tĺĺrvénybőI adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat e|nĺikének közremiĺködése és adatszolgá|tatása alapján
határidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvętésihatározatźnaktervezetét amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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3.

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban źú|apítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatźnak az iľányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az e|őirźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormanyzat költségvetési hattrozatźú, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról szóĺó hatźrozatźtt az e|nök . annak elfogadását követő három munkanapon
belül _ írásban megküldi apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormanyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előiľányzatainak
vá|toztatásfua irányuló előterjesztést a pénzugyi feladatokat e|látó szervezeti egység
kozľemÍĺkĺĺdésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testtilete - költségvetési
határozatáú módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|őirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirényzat-nyi|vántartáson tĺirténő źttvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést kĺivető 3 napon belĺ'il juttatja e| a pénzugyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési hatźrozata
törvényességééľt, bevételi és kiadási eLóirányzatainak měgállapításáért és teljesítéséért, tovźtbbźt
köte|ezettségvállalásaiért és taľtozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi ĺinkormányzati gazdźikodás binonságáéľt a testiilet, a szabźiyszeníségéért az elnök
felel.

V. A nemzetĺségĺ tinkoľmányzat ktiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat <inállóan dönt saját kö|tségvetési
e|óirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi cinkormányzat k<iltségvetési, pénzĺigyi
gazdá|kodásának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi ĺĺnkormtnyzat forrásai terhéľe készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a kĺiltségvetésében meghatározott eloirányzatok, illetve
a ne mzeti sé g i ö n korm á ny zati hatarozatok alapj án.

A jegyzo a pénzugyi feladatokat e||źúő szervezeti egységen keresztül látja el - a nemzetiségi
ĺinkormányzat elnökének közreműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
<ináIló fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyi|vántartási adatainak törzskĺĺnyvi
nyilvántaľtásban sziikséges módosításźpa|, az ađőszám igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése' valamint a t<irzskönyvi
nyilvántaľtásban szükséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtĺirtént. A
nemzetiségi <jnkormányzat önáIló.'$ zetési számlával rendelkezik.

+ nemzetiségi tinkormányzat az źú|amhźztartási információs rendszerhez a Magyar
A|Iamkincstáron kereszttil a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység közľemtĺködésével
az a|źhbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszo|gáltatással az elemi költségvetésľő|: éves koltségvetéséľől annak

elfogadását követően adatot szo|gźitat az ál|amhánaftás információs rendszere számára.
b. Időközi költségvetési je|entésse|: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával tĺsszefüggésben eleget tesz az á||ambźnartási információs rendszere felé
irányu | ó adatszolgáItatási kötelezettségének.

c. Időközi mér|egjeIentésse|, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mér|egielentéseket összeállítja és biĺosítja adataít az á||amhźntartási
információs ľendszer számára.

4.

5.

6.

l.

2.
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d. K<iltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összefüggésben eleget tesz az áú|amháztarttsi
információs rendszere felé irányuló adatszol gáltatási köte lezettségének.

4. A nemzetiségi önkormányzat ktiltségvetést érintő határozatának elkészítésééĺt, va|amint az
elfogadást követő adatszolgáltatasok hatĺáľidőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keresztĺil a pénzíigyi t.eladatokat ellátó szervezetí egység a felelős.

t.

vI. A nemzetĺségĺ önkormányzatok gazdáł|kodálsával kapcsolatos beszámolásĺ
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdtikodźtsának éves
alakulásáról a zárszámadás keľetében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdáikodźtsának éves alakulásáról szóló zárszámadási előterjesztést és ahatározattervezetéta
jegyző készíti e|ő' melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testtilet elé teľjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testtilet elé terjesĺését kĺjvető harminc napon belüI, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáighatályba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt e|óterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzugyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztüĺ ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkoľmányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon zźtrszámadálsi hatźnozaÍtal dönt.

vII. A nemzetiségi önkoľmányzat kiite|ezettségvállaIásaiva| kapcsolatos hatáskŕirök

A nemzetiségi önkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatáskĺjröket a
nemzetiségi ĺjnkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatának mellék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat e|n<ĺke, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi <inkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott dontése alapján
gazdálkodásával és pénze||átásáva| kapcsolatos minden pénzforga|mźń a nemzetiségi
önkormányzatfonásaí terhére a nemzetiségi önkormányzatfizetési szám|áján bonyolítja.

A helyi önkormányzat á|tal adott támogatás folyósítása - a kĺizponti kö|tségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzat közotti szerződésben
foglaltak szerint tĺirténik. A támogatźts elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmányzat működési
kĺiltségeinek fedezetét biĺosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi
önkormányzat źita| - a kôzponti költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást külső
szeľveknek (pl.: társada|mi szervezetek, alapítványok, természetes személyek ľészére, stb.)
nyújtott pénzeszkoz átadás céljéra hasznźúja fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXK. törvény,
valamint a hatályos ĺinkormányzati köItségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a tźtmogatott cél megvalósulásáľól szóló elszámolás elfogadásáľó| a pénzugyi
fe l adato kat e l látó szerv ezeti egy sé get írásban köte les tź|ékoztatni.

l.

4. A kĺizponti ktiltségvetési támogatási igény benyújtására, az á||am źL|ta| kiírt pźiyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak e|mulasztásáért a he|yi
önkoľmányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi önkormányzat köte|es a nemzetiségi <ĺnkoľmányzat tészére elektronikus fe|ii|etet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önrendelkezesi jogról és az információszabadságról szóló f0||. évi CXII. tĺirvényben
foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatározottfę|adate|Iátźsáéĺt- a II. fejezet
1l. pontjában meghatározott ügyintéző ađatszo|gá|tatźsa alapján - a Hivatal szervezési fe|adatait
ellátó szervezeti egységvezetője a felelős.

2.
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A nemzetiségi önkormźnyzati vá|asztások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormźnyzati forľásból biáosított e|oirźnyzatok felhaszná|ttsźra, az e|őirźnyzatok
terhére kötelezettségek váůl'a|ásźra naptári éven belül a nemzetiségi tĺnkoľmányzati
választások időpontjáhozigazitottan' időarányos ĺitemezés szerint kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számvíteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti' az adatszo|gáltatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzőjén kereszttil az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi ĺinkormányzat
elnöke együttesen t.elel.

VIII. Osszeféľhetetlenségiszabátyok

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat tekintetében a köte|ezettségvállaló és a pénzĹigyi e||eĄegyző
ugyanźVon gazdasźryi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

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

A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjegyzési, érvényesítési' utalványozási és teljesítés
igazo|źsára irányuló feladatot nem végezheÍi az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźtartozójavagy maga javźtra|źLtnźLe|. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezstóje a ktitelezettségvállalásra, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ására, érvényesítésre, utalványoztsra jogosult személyekről és aláírás-mintajukról belső
szabźilyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

Ix. A belső kontro|lľendszeľ és a belgő ellenőľzés

A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollrendszerének kialakításánál figye|embe kell venni a
BkÍ. előírásait, továbbá az źú|amháztartásért felelős miniszter által kozzétet7 módszertani
útmutatókban |eírtakat. A belsĺi kontrollrendszeľ kialakításáért a jegyzó a felelős, a nemzetiségi
önkoľmáńyzat e lnĺjkének észr ev éte|ezési j o gkorének fi gye |embe véte léve l.

A Hivatal kockázatkeze'lési és szabźůyta|ansági felelőse biztositja a nemzetiségi ĺinkormányzat
kockázatkezelését, szabá|yta|ansági eljárrások lefolytaĺását a kiadott szabźůyozások alapján.

A Hivata| haüílyos Szervezeti és Műkĺidési Szabźiyzatźlban gazdasági vezetőként kije|ölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazÄasźryi vezetőj e is.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzé,sét a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és a belső ellenőľzési vezetó
á|ta| készített be I s ő e l l enőrzes i kézikĺinyv szabźůy ozza.

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá, ame|yet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi ĺinkormányzat elnĺjkének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabályi határidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi onkormányzatokat érintő kiilső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat el|átó szeľvezeti egység végziaz elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|äírźsa napján |ép hatályba és határozat|an időre sző|' Ezze|
egyidejűleg a helyi onkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzatközött jelen megállapodást
megelőzően létľejött együttmĹĺködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|ati és

f.
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fenntartatási szerződés a közös feliilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
me gál l apodás h atályba | épé séve l - hatá|y át veszti.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttmrĺködési
megállapodást 20l6. február 29. napjźig nem íľja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ önként vál|alt fe|adatként - biztosított
támogatásban nem részesĺil.

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

4. Felek megállapodnak abban, lrogy a gyakorlatban felmerĹilo egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabá|yi előírások figyelembevételével járnak el, kĺjlcsönĺjsen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megá||apodnak továbbá, hogy az együttmĺikodési megállapodást évente legkésőbb
január 3l-ig, általános vagy időközi vá|asztás esetén az alakuló ülést követő harminc napon
belül fe|üIvizsgáIják, és szükség esetén azt módosídák.

6. Felek rögzítik, hogy jelen megá|lapodásban nem szabályozott kéľdésekben a, Äht., A,,.,
Bkr., Tám. Korm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|o bánásmódról és

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natkozó j ogszabályok rendelkez ései az irányadóak.

,7. Jelen megál|apodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven készült, Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindęnben ľnegegyezőt jováhagyő|aga|áíl-ták.

Melléklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest,20l6.

Budapest Főváros VIIĺ' kertilet
Józsefvárosi tnkormányzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármester

Józsefvárosi Lengyel onkormárlyzat
képviseli:

Nagyné Trzcinska Renata
elnök

Dátum: Budapest, 20l6.Fedezet:

Pénzügyileg el lenjegyzem

Páris Gyuláné
pénzügy i tigyosztályvezeto

Jogi szempontbó| ellenje gyzem
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika
a|jegyző
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cikksżám; .

Fe|hasŻnáló: 0'60 - 060

ŕtönyvolôs éve: 2015

Megnevezés Raktárkód Fe|hąŚ.*náló Gyáriszárn
13118]7-07223 Mobi!TEI-EFON

í31]28.:Đ=o91'86 Pen D'rĹve

Leng.y.el'NemzetĺsĘ;í Önk. lDBÜŚszesen:. liií{-e-oxaa :Pen Diue 1DB
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Budäpđśi,lĺĺ6ż

Cikkszám

v !'r ] |...v t-l ! qJz'll.l t rJl..|ęl Lcl I l t ęJŁ! ti LeZU ,:v.l' Y!,ur Evc

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|hasznátó: 120 - 120

Raktárkód Fe|hasznáÍó Gyáriszám Készlet
'ĺ 3128-9-0909B VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' I 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH\PE 1DB

1 31 28-9-091 5S Scanner (Canon Lĺde 25)
120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDB

Osszesen: 1 3128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
í 31 28-9-09 1 93 Számítógép Comid officeIV/1 397/08/C

120
|vl1397ĺ08ĺC

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen.' 1 s1 28-9-091 93 Számĺtigép Comod officelV/1 397/08/C 1DB

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

lsszesen. 1 31 38-2-02002 íriasztal BDB
1 31 38-2-02003 Gépĺróasztaĺ

120 ľ.lernzetiségi tnkoĺmányzaiok ĺDB
Összesen 1 31 38-2-02003 Gépíróasztal lDB

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

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

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 5DB
Ősszesen' 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13138-2-02007 A||vány' poIc

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02007 Alĺvány, polc 2DB

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

Osszesen 1 31 38-2-02010 CsilIár vegyes 9DB
13138-2-02013 Áuófogas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen. 1 31 38-2-0201 3 Áttifogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

Osszesen 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa vegyes

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB
Összesell.. 1 31 38-2-02024 Lampa 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 Nemzetĺségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen: I 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

Program : Raktár/Készĺet
Készĺtő: oIahe
Veĺzió: 20í6.ĺ.1.0

2016.01 .25 1450:20
1 .oldal /4
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Bp. Főv' V|ĺ|.ker' Józsefváĺosi onkormányzat ô A
Budapest, íoB2 o. |. Fe|haszná|ói |eltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|használó

Könyvelés éve: 2015

Cĺkkszám Megnevezés Gyáriszám KészIet
1 3í 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato,ĺ po|cos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony záĺható 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen; 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042. Szekrény kĺcsi á|ló

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 7DB
Összesen; 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi álló 7DB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
1 31 38-2-02069 Szekrény aĺsó-feIső 2 ajtós

11a i.'iemzeiiségi tnkorrnányzaiok 6DB
Osszesen: 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-felső 2 ajtos 6DB

13138-2-02071 Számítogépasztal
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 3DB

Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztal 3ĐB
13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatis

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02075 Szekrény konyh ai mosogaŕós 1DB

13138-2-02078 Hűtcĺszekrény
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen; 1 31 38-2-02078 Hlitiszekrény 1DB
13138-2-O2_OB7 Görgős konténer

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,I DB
tsszesen 1 31 38-2-02087 Gcĺ4gis konténer 1DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtos alacsony 2DB
13138-2-O2159 AsztaIi |ámpa

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-2-021 59 Asztaĺi lámpa lDB

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

Osszesen 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós atacsony lDB
13138-2-02246 Boyĺer 50 |-80 L-ES

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyĺer 50 ĺ-80 L-Es 1DB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa korfénycsőves lUő

Program : Raktár/Készĺet
Készítő: oĺahe
Verzió: 2016.1.'ĺ .o

2016 01 .25 14.50'20
2 .oldal



Budapest' ĺ082

Cikkszám

(,.-l . t.ęltldš'zl.älUl le|tarl reszleTezo NUĺ|yve|es eve: 2U15

Megnevezés

Cikkszám: -

Felhasznáĺó: 12o. 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám Készlet
1 31 38-2-02363 Hütoszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen: 1 3í 38-2-02363 Hĺitószekrény Zanussĺ 1DB

13138-2-02408 Fémpo|cí00X1B5X40 cm
't20 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Összesen.. ,ĺ 3138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós Íakkos

120 Ner r rze|'iségi orlkoľmán;zatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos lDB

1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 2DB

Osszesen 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós z IJĎ

í 3í38-3-03,ĺ65 Mikrohu|lámú sutő
'l)n N|^ř-^.;^:^: 

^-t.-.-.ĺtc||lZE(t5ę!ll UI lÁU|ĺlIilllyzatoK 1DB
Osszesen-' 1 31 38-3-031 65 Mikrohullám(l sútö lDB

1 31 38-3-03168 MikrohuIlámú sÜtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen 1 31 38-s-031 68 Mĺkrohullámú súto 1DB
't3138-5-05003 Ftiggöny ny|on

120 Ńemzetiségi onkormányzatok
Osszesen. 1 31 3B-5-05003 Fúggony nylon 5DB

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

Osszesen.' 1 31 38-5-05009 ZászlÓ 3DB
13'138-5-05064 - . Zász|i

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Osszesen 1 31 38-5-05064 Zászló lDB

13138-7-07029 Ftjgg<ĺnytartó rúd
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

Osszesen: 1 3ĺ 38-7-07029 Fĺiggonytaľtó rud 1DB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Ősszesen: 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta 1DB

1 3 1 38-7-07059 Fa|i táb|a

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok zur
Osszesen: 1 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB

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

Osszesen 1 31 3B-7-07098 Porolto kész' zUő
1 31 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetisé9i onkormányzatok lDB
SpiráIozogép

120

Osszesen.' 1 31 3B-8-08035 lDB

Program : Raktár/KészIet
Készítő: oIahe
Vełzió: 2016.1 '1 .o

2016.01,25 14:50.20
3 .oldal 4



Bp. Fóv. V|ll'ker- Jozseŕvá
Budapest, 1o82 

rosĺÖnkormányzat 
8.1. Felhaszná|ói Ieltári rész|etező

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 12o - 12o
Cikkszám

áriszám KészletSzámoĺógép SHARP 26075HARP 2607

Könyve|és éve; 2o15

120 Nemzetiségi onkormányzatok íDBÖsszesen..í
13138-8_08277 DVD író Lg 41638 oEM

lDB

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDBOsszesen.. íg
1 31 38-8_08282 Papírvágógép

1DB

120
Osszesen.'

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

1 31 38-8_08295 Iratmegsemmisítő
:1 DB

120
Osszesen 13138-8-08295 lratmegsemmisĺtó

Nemzetiségi onkormányzatok lDB
.ĺ DB.ĺ 3138-8-0B299 Telefax

| 'ĹU Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38_B_08299

t ut7

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 2o16.1 .1,o



Bp. Fóv. VIII.ker' JÓzsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő

oool9o-111e32 r.ffi
000680.1311922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP U 11oo
002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar.5516NG
Osszesen: Sdb

Megnevezés

Beá||Ítoťt sziÍrési feltéteIek:
Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszkozcik

Fóktinyv.

13139

13729

ĺ ?1?o

í?1)o

Tárgyi eszktizĺik tistája
Fe|h' vagy szem. kődja és neve

120

120

120

r20

L20

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatoł
Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzatok
Nemzetisé9i Önkormányzatok

taľtozékokkal

Program:
Készító;

Uh. éve

CT-EcoSTAT Tá.9yi;;kô-oi6 .ĺ. ĺ}
oláh Éva

2004.1 i.1 0

2000.1 2.1 5

f004.04.21

20 1 0.06,24

Gyártási /
helyrajzí szám

rv/60s/00

Bruttĺíérték Értékcsĺikkenés

Kônyvelés éve: 2015

96 250

22 699

144 220

429 r25

7 083 669

96 250

27 Áoo

144 220
.łq 1 ?7t

429 125

Nettő él

I 083 669

r\ 
^\\ I

V__-----._

2016.01.25 14:50:59
1of 1
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Egyiittműködési megállapodás

amely létľejĺitt egyrészrő| a Budapest Főváros VIII.
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 .

adószám: |5735715-2-42
törzsszám: 7357 |5

keriilet Józsefváľosi onkorm ányzat (a

statisztikai szám: 157357|5-84||-3f|-01
bankszámlaszám 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészľől a Jőlzsefvárosi Bolgár Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkorm tnyzat)
székhely:
mĺĺködési hely:
adószám:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u:63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
r55083f2-r-42
508320

statisztikai szám: |5508322-84||-37|-0|
bankszámlaszám: l0403387-00028598-00000006
képviseli: Kalicov Gize||a Julianna elnök

közĺltt (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő f}|l. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás .a|apján,
figyelemme| az źú|amháztartátsrő| sző|ő fD|l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
áů|amhánarĺásról szóló törvény végrehajtásárő| sző|ő 368/20|l. (XII. 3l.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.), a nemzetiségi cé|ú e|őirźnyzatokból nýjtott támogaüások feltételrendszeľéről és
elszámolásának ľendjéről szóló 4f8lf0|f. (xIÍ. ?9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső ellenorzéséről szóló 370120l|.
(XII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| szólő
20l|. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Motv.) vonatkozó rcndclkczóscirc, az a|u|írott
napon és helyen, az alź.bbi feltételekke|.

I. Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttmíĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi iinkoľmányzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkormányzati működés
személyi és Lĺrgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a míikodéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról, ezzel segiti a nemzetiségi jogszabá|yokból adódó kötelezettségek te[iesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi köztigyek és célok megva|ósítását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályait határozzátk meg.

f . A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat k<iltségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt felaĺlatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működésihozzájárulásként pénzugyi
támogatást biztosíthat, amelyrő| támogatottat elszámo|ási, míg támogatót el|enőrzési kĺĺtelezettség
teľheli. A he|yi önkormányzat źůtat- a nemzetiségi önkormányzat részére működési hozzájźru|ásként
nyujtható támogatási összegről támogaĹási szerződést kel| kotni. A támogatás fe|használĺĺsa során a
nemzetiségi ö'nkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint köteles eljárni.

3. A helyi tinkormányzat tiltal. nyujtott működési hozzájźru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi közügyeinek ellátása céljából támogatást adhat kĺilső
szeľvezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi bolgár nemzetiségi polgároknak részesĺilniük ketl a
támogatott külső szeľv áita| v égzett tevékenység eredményeibő|,

/ĺ
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4.

5.

6.

t.

b. elszámolási és beszamolási kötelezettség mind a tamogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormányzat
e|nöke köteles a külsó szerv részéról benyűjtott - a továbbadott támogatĺĺs felhasználasáról
szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a tźtmogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyilatkozatźt a benyújtĺást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénziigyi feladatokat e||áltő szervezpti
egység) részére átadni.

A helyi önkoľmányzat által nyujtott működési hozzá!áru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat elnö'ke köteles tárgyévet kĺivető janurár 3l. napjáig írásban beszamolni a
működési Ĺámogatás felhasználásaról. A Hivatal a pénzugyi feladatokat e|látó szervezeti egységen
keresztĺil köteles a működési támogatás felhasználásátt e||enőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítesét kérni.

A helyi ĺinkormányzatanemzetiségi önkormźnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szolgáló rendezvények megtartását _ ktiltségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elkülcinített forľásból pá|yáztatás útján vagy egyedi
kérelem a|apjtn, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja' amelyről a támogatottat
e| számolási kötelezettség teľheli.

A nemzetiségi önkormźnyzat bevételeive| és kiadásaival kapcsolatban a teÍvezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltaüási és beszámolási feladatai ellátásáról_ az elnök
ktjzreműködésével - a vonatkoző jogszabźtlyokban, valamint a helyi szabá|yozásokban, és
utasÍtiásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdáilkodás ľendjét szabá|yoző belső szabályzataiban _ a számviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá|yzatokban -
relrdezi, anlelyeket a jegyző és a nenrzetiségi ĺinkormźnyzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhaszntilásáva| kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat mĺĺktidésének személyi és táľgyi feltéte|ei, működésset
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a he|yi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi <inkoľmányzat nemzetiségi
köztigyeinek ellátásához szükséges tźrgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
haszná|atźú. A nemzetiségi <ĺnkormźnyzatnak az irodai munka során felmerii|t működési
költségeit a helyi önkoľmányzat - a Hivatal költségvetésének teľhéľe _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzatnak az ingyenes helyiséghasznźtr|atĘa|,
a helyiség infrastruktúrájźua| kapcsolatban felmerĺ'ilő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási kĺiltségeit a helyi ĺinkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli,
amelyek az a|źhbiak.'

a. a villamos energia' meleg víz, fűtés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a kĺizös költség,
továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat míĺkĺidéséhez szĹikséges eszközök karbantartźsi díja, az
internet hozzźférési lehetóség költségeinek biztosítása, valamint ď nemzetiségi
önkormányzati ĺigyekkel foglalkozó ĺigyintéző által igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testü|eti tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasználatából eredő kĺjltséseit.

8.

2.

3. A helyi önkormányzat a II. l . pontban foglaltak megvalósu|ása érdekében a Budapest VIII. kerület,



Vajdahunyad u. l./b, sám (hrsz.: 356o4/N3) a|atttalá|hatő 145'5 m2 alapterÍiletiĺ irodahelyiséget
,ingyenesen a Józsefuárosi Bolgár, Gĺirög, Lenryel, Örmény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukrán, Német Nemzetiségi onkormányzatkozos haszná|atba adja azza|, hogy a he|yiségeket úgy
kell elosztani, hory minden nemzetiségi ĺinkormányzat számźĺra munkaállomás biztosított leryen.
A fentiekben megielölt ingatlan több részből álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből,..
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbázis alapján az ingat|an forgalmi
énéke: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|aÍa a Jőzsefurĺrosi
Német Nemzetiségi onkormányzatta| közösen torténik. A nemzetiségi ĺinkormányzat hasznźůati
jogának gyakorlrásával a tcibbi iľodahe|yiség haszná|atźtra jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozhatj a.

4. Az irodahelyiség voĺiatkozásában a nemzetiségi önkormányzatrészérekizźrő|agosan, valamint
a többi nemzetiségi ö,nkormányzatta| közös hasznźiatba átadott tźlrgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyl|vźntartźtsa jelen megállapodás e|vá|aszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|ttn szerint nyilvántartott eszköz<iket és helyiséget kizárólag
a|apfeLadatźlnak ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe' azokat a rendes és ésszeriÍ
gazdáikodás szabályai szeľint, ajô gazda gondosságával köteles kezelni, a használatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakoľolhada. Az ingóságok használati jogát másra nem
ruhźzhatja át. A helyi önkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti
nyi|väntartáson történő źtfuezetés męllett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakor|ása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi onkormányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétkĺiznaponként reggel 8 órától 20 őrźńg nemzetiségi
önkormányzati fe|adateÍ|áúásához használhatja. Az e pontban megjelölt időrenden túl töľténő
helyiséghasznźiatta előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzőjének írásbeli engedélye
a|apján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelolni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség hasznĺílattól eltérő időszakban tĺjrténo bent taľtózkodós. Az e|téró időpontú
helyiséghasznźiat á|landó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség e|téro

hasznźilata állandó jelleggel is biĺosítható. Az ál|andó jelleggel biĺosított e|térő helyiséghaszná|at
indokoltságát a jelen eg;rüttmĺĺkĺidési megállapodás fe|ti|vizsgálatával egyidejÍĺleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben alTa a továbbiakban már nincs szĺikség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkorményzat az ingyenes he|yiséghaszná|at jogát másra nem ruhĺĺzhatja át. Äz
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítást, átalakítást, bármilyen vźitonztást eszközĺĺlni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magancélú használatra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
<inkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér' úgy köteles a helyi <inkormányzat írásbeli
fe|sző|ításźra a magźtncélú használatot haladékta|anul megszĺintetni, valamint e magán célťl
használatbó| eredő kĺiltségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszerű haszná|attóI eltérőn veszi igénybe' vagJ azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit ťlgyelmen kívtil hagyvahaszná|ja, úgy a helyi önkormányzat által ĺjnként
vállalt feladatként a nemzetiségi tinkormányzatok részére nyujtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerbő| kiz,źrhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a tĺibbi nemzetiségi
önkormányzattal eryetemleges e|szímolási, visszaszolgáltatási és kártérítési köte|ezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal poľtĺáján veheti fel, és ott köteles |eadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atára.
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5. A helyi önkoľmányzat vźi|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 ĺinkormányzat feladatellátása során
jelentkező.sziikséges mértékig - a Hivata| źúta|a biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szĺikséges
irodaszerek rendélkezésre bocsátását b iĺosítj a.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénziigyi fe|adatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hiánýalan
ái|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.

7. A helyi önkormźnyzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal he|yiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfe|adatainak ellátását nem akadá|yozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet |egalább l5 nappal a kért időpont előtt el
kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi <inkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremiĺködését, segítségét kérheti, amennyiben eZ.,aZ érintett szerveknek többletköltséggel
nem jár.

8. A nemzetíségi önkormányzat postak<iltségét a helyi önkormányzat a Hivatal
költségvetésének terhére - viseli.

g. A helyi önkormányzat _ a Hivatal kö|tségvetésének terhéľe - igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apjźn biĺosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer hasznźilatźtnak

biĺosítását, továbbá sziikség esetén to|mács a|ka|mazását.

10. A helyi önkormányzat az jelen megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belti| tewezi meg: a nemzetiségi tinkormányzatok miĺködtetése k<iltségvetési

címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az Önkormányzat költségvetésében
a Po l gármesteri Hivatal és nemzetiségi ön kormán y zatok épü|eteinek takarítása címen

1 1. Felek rogzitik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
mííkĺidéséhez sztikséges alapvető szemé|yi fe|tételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat mĺiködéséhez kapcsoĺódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivata| jegyzójén keresztü| a szervezési és ĺigyviteli, törvényességi,
pénzíigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó szervezetí egységei látják el.

'!2. A Hivatallal jagyiszonyban álIó személy(ek) adminisztratív feladatai kültinösen:
a. a testiiléti ii|ések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az ĺiléseken, az ülések

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

előterjesztések, dontések előkészítése, meghívók, forgatókĺinyvek eIkészítése
c. a beterjesztésre alka|masság vizsgźúattnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal törvényességi és pénztigyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a nemzetiségi
ĺinkormányzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyi I vántaľtási, sokszorosítás i és postázás i feladatok e I látása,

f. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhatalmazása alapján a Nemzeti Jogszabźilytát
Törvényességi Fe|tigyelet lrásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer hasznźůata.

l3. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleértve azártu|éstis - a jegyző
vagy a jegyzove| azonos képesítési elóírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében ĺészt vesz a nemzetiségi <inkormányzat testtileti iilésein, és
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi önkoľmányzat ktiltsegvetéséve|,gazdá|kodĺĺsával kapcso|atos feladatok ellátĺĺsa

l. A nemzetiségi ĺinkormányzat kö|tségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége látja e| az alźhbiak szerint:
a) a koltségvetésrĺĺI, átmeneti gazdźilkodźtsról szóló határozat, a ktiltségvetés tervezés,

évközi módosításának előkész ítése. az elemi költséevetés elkészítése.
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési e|oirźnyzatok analitikus nyilvántaľtásának

vezetése, az éves gazdá|kodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat fi gy e|mének felh ívása a kö ltségvetés módosításra,

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

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számvite|i-pénzugyi szakmai ellenórzések ellátása, az tlta|ványľendeletek kiállítása, a
gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba
vétele, a kötelezettségvál|alás és a tényleges kif,lzetési igény ktjzĺitt eltérés esetén annak
jelzése, .
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással'
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók
készítése a jogszabályban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, ktiltségvetési beszámolók,
jelentések Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok e|látása,
a zárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és toĺzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok e|Iátása (bankszámla-szerződés
módosítása, változások bejelentése) ' .

ÁFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési ĺĺnkormányzattő|, pá|yźtzatokból) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasználások ana|itikus
nyilvántartźtsa, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások elszámo lásában,
támogatások felhasználásának pénzugyi elszámo|ásához segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pén zü gyi, számv ite l i szabá|y zatok aktual i zál ása,
elemi kö|tségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zźrszětmadźts honlapra tĺjrténő
feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetése

l. A jegyzó a pénzugyí feladatokat e|látó szervezeti egység úfrn az ái|amhánarŁĺsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a kĺiltségvetési tĺiľvénybol aaóao részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködése és adatszolgá|tatźsa alapjĺín
határidőben e|őkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetési hatarozatánaktervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi ĺinkormányzat elnökének.
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A nemzetiségi önkoľmźnyzat a kciltségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi iinkormĺányzat költségvetési határozatálnak az irányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az e|óirźnyzatokat.

A nemzetiségi <inkormányzat költségvetési határozatźú, elemi kciltségvetését, átmeneti
gazdźikodásról szóló határozatát az elnök - annak elfogadását követő három munkanapon
belül _ írásban megküldi apénzíigyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési e|őirányzatainak
vä|toztatäsźra irányuló elöterjesztést a pénzugyi t.eladatokat el|átó szervezeti egység
közreműködéséve| készíti elő.

Az e|őirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testiilete - költségvetési
hatáĺozatźú módosító - határozattal dönt. E határozat egy pé|dányát, valamint az e|óirźnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|oirźnyzat.nyi|vántartáson ttirténő źúvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elntike a döntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzllgyi feladatokat e|látó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat koltségvetési határozata
tĺirvényességéért, bevételi és kiadási e\őirányzatainak megállapításáéľt és teljesítéséért, továbbá
kötelezeffségválla|ásaiért és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi <inkormányzati gazdá'|kodás binonsáąäért a testület, a szabá|yszenĺségéért az elnok
felel.

V. ľńemzetiségĺ önkormányzat költségvetésének végrehajtása

Felek rcgzítik, hogy a nemzetiségi cinkormányzat önállóan dcint saját költségvetési
elĺiirányzatainak felhasználásáról' A nenrzetiségi önkormányzat kö|tségvetési, pénztigyi
gazdá|kodźtsának végrehajtása során a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
kereszti'il az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormźnyzat forľásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a koltségvetésében meghatźrozott e|őirányzatok, illetve
a nemzetiségi önkormá ny zati hatáľozatok a|apj án.

A jegyző a pénzíigyi fe|adatokat ellátó szervezeti egységen keresztü| |źtja el . a nemzetiségi
önkormányzat eln<ikének közremÍĺk<idése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési szźtm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási adatainak tĺirzskönyvi
nyilvántartásban szükséges módosításáxa|, az adőszźtm igényléséve| kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adószźlm igénylése, valamint a tĺirzsk<inyvi
nyilvántartásban sztikséges módosítások átvezettetése a megalakulást kĺjvetően megtörtént. A
n emzetiségi ön kormány zat onźúlő fi zetés i szám|źn a| rende lkezik.

+ nemzetiségi önkormányzat az á||amhźntartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztül a pénzügyi feladatokat ellátó szewezeti egység kĺizreműk<idésével
az a|ábbiak szerint kapcso|ódik:
a. InformációszolgáItatássa| az elemi költségvetésről: éves köItségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gá|tat az á||amhánartás információs rendszere számára.
b. tdőközi költségvetési je|entésse|: a kö|tségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmáva| összefüggésben eleget tesz az á||amháztartási információs rendszere felé
irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kĺiltségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegielentéseket összeál|ítja és biĺosítja adatait az á||amháztartási
információs rendszer számára.

a
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l.

d. K<iltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: k<iltségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásáva| összefüggésben e|eget tesz az á||amháztartási
i nformác iós rendszere fe|é irányu ló adatszol gáltatás i kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzat kĺi|tségvetést érintó hatźrozatźnak elkészítéséért, valamint az
elfogadast követő adatszolgá|tatások határidőben történő teljesítésééľt a Hivatal jegyzőjén
keresztül a pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

:'. 
o nemzetiségĺ iinkoľmányzatok gazdálkodásáva| kapcsolatos beszámolási

kiiteIezettség

A nemzetiségi <inkormźnyzat elnĺike a nemzetiségi önkormźnyzat gazdá|kodźtsának éves
alakulásáról a zźrszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormányzat
gazdá|kodźlsának éves alakulásáról sző|ő zárszźtmadási előterjesztést és a határozat tervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselĺĺ-testület elé terjesĺ
úgy, hogy az a képviselő-testĺilet e|é terjeszlését követo harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő otödik hónap uto|só napjáig hatá|yba lépjen.

A VI.1. pontban foglalt előterjesztéshez kapcso|ódó kötelező kimutatásokat a pénziigyi
feladatokat ellátó szervezeti egysége.n keresztĺiI a jegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkoľmányzat az éves költségvetési beszámoló a|apján évente, az e|fogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon zárszźlmadźtsi határozattal dönt.

vII. A nemzetiségi önkormányzat ktitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskiiľiik

A nemzetiségi önkormźnyzat kötelezettségvál|alásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségí <inkormányzat Szervezeti és Miĺködési Szabályzatźtnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkoľmányzat e|nöke, valamint a jegyzó álta| kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - korábbi, saját hatáskĺirben hozott döntése alapján
gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsoIatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi onkormányzatfizetési szám|źrján bonyolítja.

A helyi önkormányzat tita| adott támogatás folyósíttsa - a ktizponti költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szerint ttirténik. A támogatéts elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat míĺködési
költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi
önkormányzat áL|ta| - a központi költségvetési támogatáson felül - folyósított támogatást kĺilső
szeľveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes szemé|yek ľészére, stb.)
nyújtott pénzeszkoz ttadás cé|jfua hasznáija fel, a nemzetiségi ö'nkormányzat kö'teles a
kilzpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tĺirvény,
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkoľmányzat a támogatott cé| megvalósulásáró| szóló elszámolás elfogadásáľól a pénzllgyi
feladatokat e||átó szervezeti egységet írásban köte|es tájékoztatni.

l.

4. A kĺizponti k<iltségvetési támogatási igény benyújtására, az źill.am által kiírt pźiyázatokon
töľténő részvételľe a nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vá|lal.

5. A helyi önkormányzat köte|es a nemzetiségi önkorminy,ut részére elektronikus felü|etet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat e|eget tehessen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrő| sző|ő 20l l. évi CXII. törvényben
foglalt kozzetéte|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatiĺrozottfe|adat ellátásáéľt - a II. fejezet
11. pontjában meghatározott ügyintézó adatszo|gźl|tatása alapján - a Hivatal szervezési fe|adatait
e|látó szervezeti erység vezetője a felelős.

f.

f.

3.
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3.

6.

7.

5.

6.

t.

A nemzetiségi önkoľményzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormźtnyzati foľrásból biĺosított e|óirźnyzatok felhaszná|ására, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belii| a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontj áho z igazitottan' i d őarányos iitemezés szeri nt kerii I het sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait elktilönítetten
vezeti, az adatszo|gźitatás során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel. való tartalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzójén keľesztüI az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szeľvezeti egységvezetője és a nemzetiségi önkormänyzat
elnöke együttesen fele|.

VIII. osszeférhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi ĺinkormányzat tekintetében a kĺitelezettségvállaló és a pénzügyi el|enjeýző
ugyanazon gazdasźąi esemény tekintetében azonos személy nem |ehet.

Az érvényesito ugyanazon gazdasźtgi esemény tekintetében nem lehet azonos a kcitelezettségvá||a-
[ásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozĺsi és teljesítés
igazo|ásźra irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzźttartozőja vagy maga javźra |źLtnźL el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvállalásľą pénztigyi ellenjeryzésre, teljesítés
igazo|ására, éľvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekľől és aláírás-mintájukról belső
szabáiyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

I

Ix. A belső kontrol|ľendszeľ és a belső ellenőľzés 
(

A nemzetiségi ĺinkorm ányzat be|ső kontrollrendszerének kialakításánál figryelembe kell u"nni u

Bkľ. előírásait, továbbá az áil|amhánartásért felelős minisaer által kozzétett módszeľtani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollľendszeľ kialakításáért a jegyzo a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének észr ev éte|ezési j ogkĺirének fi gyelem be véte |ével.

A Hivatal kockázatkezelési és szabźilýa|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockźnatkezslését, szabályta|ansági eljárások lefolytaĺását a kiadott szabályozások a|apján.

A Hivatal haĺĺlyos Szewezeti és MÍĺkĺjdési Szabźúyzatźtban gazdasźąi vezetőként kijelölt szemé|y a
nemzetiségi önkoľmányzat gazdasźęi vezetőj e is.

A nemzetiségi ĺinkormányzat belso ellenőrzését a Hívatal belső ellenőrzési feladatait e||átó
szęrvezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és a belső ellenőrzési vezeto
źLllta| készített b e l ső e l len őrzés i kéz i könyv szabźiy ozza.

A nemzetiségi önkoľmányzatra vonatkozó éves ellenőrzesi tervet a jegyzó hagyja jóvá, amelyet
tájékoztatásul megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszahá|y i hat álric|őt követoen 5 napon hel ĺi |.

A nemzetiségi ĺinkormányzatokat érintő kiilső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési fe|adatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatźsa alapján.

X. Zárő rendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|źtírása napján lép hatályba és határozat|an idore szó|. Ezze|
egyidejűleg a helyi ĺĺnkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozott jelen megállapodást
megelozően létrej<itt egyiittmíĺködési megállapodás, valamint helyiséghasznźúati és

2.

nJ.

4.
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fenntartatási szerződés a közĺjs feltilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gál lapodás hatályba lépésével _ haÍźůy át" v eszti.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen egyĹittműködési
megállapodástf0|6. február f9.napjtig nem írja a|á,vagy azabban fog|altakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat źL|ta| _ <jnként vállalt felađatként _ biztosított
támogatásban nem részesti1.

A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás rendelkezéseire
figyeIemmel koteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeríilo egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabá|yi eloírások figyelembevételéve| járnak el, kölcsonosen segítve
egymás munkáját.

Felek megá|lapodnak továbbá, hogy az együttmtiködési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időközi vá|asztźs esetén az alakuló ü|ést követő harminc napon
beltil feltilvizsgá|ják, és szükség esetén azt módosítják.

Felek rogzítik, hogy je|en megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben aZ Aht., Avr.,
Bkr., Tám. Korm' rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ó bánásmódról és

az esé|yegyenloség e|ónozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelęn megäl.ápodást, amely 9 oldalon 6 eredeti példányban magyar.nyelven készĺ'ilt, Felek
eĺolvasás és énelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jovtthagyő|ag a|tĺírták.

3.

4.

5.

6.

7.

Mel|éklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest, 201 6.

Budapest Főváros VIII. kerület
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Bp. Fóv. VIII.ker. JÓzsefuárosi onkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

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

000680-1311922 Tárgya|Óaszta| fekete 2 db

001i80.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639.131112 Fénymáso|Ógép Shaľp Ar.5516NG

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

Minden nem tcjrÖ|t eszkoz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adoťt fe|haszná|őnáI lévö eszkozÖk

Fók nyv.

1 119

13139

13129
1?1?O

13129

Tárgyi eszkiiztik li
.Felh. vagy szem. kődja és neve

LZU

120

L20

120

Ĺ20

Nemzetisé9i tnkormányzator

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzatok

taftozékokkaI
Üľl. éve

Program:
Készító:

2004.11.10

2000,12.1s rv/60si00

f004.04,21

20Ĺ0,06'24

CT.EcoSTAT Tárgyi eszkłiz 2ot'6.Ĺ.1.,
oláh Éva

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő érték

Konwe|és éve: 2015

96 250

22 699

r44 f20
39L 375

429 125

rtékcsiikkenés Nettőérték

I 483 669

96 250

22 699

tĄĄ 2z0

391 375

429 r25

I 083 669

\\ r-\_ Y\.V------

c

0

0

0

0

2016.01.25 14:50:59
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Bp. Fciv. V|||.ker. Józsefuárosionkormányzat 
8.1. Felhaszná|oi Ie|tári rész|etezőBudapest,1082

Gikkszám Megnevezés

Cikkszám: .

Felhaszná|o: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

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

12o Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.- 13138-8-08072 Számológép SHARP 2607SHARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD iĺó Lg 41638 oEM
'|.20 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen.. 13138-8-08277 DvD ĺń Lg 41638 oEM lDB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetisegi onkormányzatok 1DB
tsszesen.' 13138-8-08282 Papĺruágógép lDB

í 31 38-8-08295 lratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Összesen.. 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisítő 1DB
1 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

Pĺogram : Raktár/KészIet
Készítő: oIahe
Verzió: 2016.ĺ'1.0

.t )t\ ĺN.ĺ.N /V \\ľtJ,,\
20řńíňřLl
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ll.5'J;ľ1ill'. 
Józsefuárosionkormányzat 

8.í. Fe|haszná|ói teltári résztetező Kcinyve|és éve: 2015

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Rakt,árkód Felhasználó
í3138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

Nemzetiségi tnkormányzatok ,ĺ DB
tsszesen.' 13138-2-02363 Htitőszekreny Zanussi lDB

13138-2-02408 Fémpo|cí00Xí85X40 crn
120 Nemzetisegi Önkormányzatok 3DB

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
Összesen; 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtis fakkos lDB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 2DB

Összesen: 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
13138-3-03165 Mikrohul|ámú stitő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-3-031 65 Mikĺohullámú sĹjtő lDB

í 31 38-3-031 68 Mikrohu|lámÚ sütó
120 Nemzetiségiónkormá nyzatok 1DB..osśzesěn;

I 31 38-3-031 68 Mikrohullamú sĺjtő lDB
í3138-5-05003 Ftiggöny ny|on

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.. 13138-í05003 FÍiggöny nylon 5DB

1 3í 38-5-05009
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen 1 31 38-5-05009 Zászlő 3DB
13138-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: 131 38.5-05064 Zászlo 1DB

13138-7-07029 Ftiggönytarto rud
1N Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen; I 31 38-7-07029 Függĺinytaftó úd lDB
13138-7-O7037 Pénzkazet[a

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

13138-7-07059 Faĺi táb|a
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen. 1 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB
1 31 38-7-07098 Poro|to kész.

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen: 1 31 38-7-07098 Poroltő kész. 2DB

1 31 38-8-08035 Spirálozigép
Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB

Osszesen. 1 s1 38-8-08035 lDBSpirálozógép

120

ź

Program: Raktár/Készĺet
Készítő: oIahe
Veĺziô: 20í 6.1 . 1 .0

2016.01 25 1Ą'50.20
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Bp. Frív' V|l|'ker. Józsefuárosĺ tnkormányzat 
8.1. Felhaszná|ói leltári rész|etező

Budapest,'1082

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná|ó

Könyvelés éve. 2015

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

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

13138-2-02040 Szekľény vegyes
Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Összesen. 13138-2-02040 Szekrény vegyes 1DB

13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó
Nemzetiségĺ tnkormányzatok 7DB

Osszesen.' 13138-2-02042 Szekrény kicsi állo 7DB

13ĺ38-2-02050 Szék vegyes
Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

Osszesen: 13138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

í3138-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Osszesen: 13138-2-02069 Szekrény alsó-felső 2 ajtós 6ĐB

13138-2-02071 Számĺtógépa.sztaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

Osszesen.' 13138-2-02071 Számítógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatos lDB

13138-2-02078 Htitőszekrény
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Osszesen 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény lDB

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

Osszesen. 1 31 38-2-02087 GÖrgós konténer lDB

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

Osszesen.' I 31 38-2-02132 Szekrény 2 ajtős alaxony 2DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa lDB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 N emzeti sé g i tnkormányzatok 1DB

Ĺ)sszesen.. 13138-2-02240 Szekrěny 1 a1tos alacsony lDB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES lDB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB

Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa koĺfénycsoves
, 
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Bp. Főv. V|tl'keĺ. Józsefuárosi Önkormányzat

Budapest,1O82

Cikkszám

K<inyve|és éve: 20158.í. Felhasználói leltári résztetező
Cĺkkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|használóMegnevezés

VGAAsUs 69600XI/TVD í28mb TVout ĺ

120 Nemzetiségi tn kormányzatok

Készlet
13ĺ28-9-09098

íDB
lsszesen; 13128-9-09098 VGA ASUS 69600XT0VD l71mb TV out CHtpE lDB

ĺ3í28-9-09ĺ58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségĺ tn kormányzatok ĺDB

Összesen.. 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-e-09193 Számítógép Comid oÍfice|Y ĺ 1397 tO1|C |vl1397ĺ08lc

íDB120 Nemzetĺségi tnkormányzatok
lsszesen.' 1 31 28-9-091 93 Számítógép Comod officel V/l 397/o8/C lDB

13138-2-02002 íróasztal
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 8DB

tsszesen: 1 31 38-2-02002 íróasztal 8DB
1 31 38-2-02003 Gépíroasztat

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB
lsszesen: 1 31 38-2-02003 Gépĺĺóasztal lDB

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

Ősszesen: ,ĺ3138-2-02004
Asztal vegyes lDB

I 31 38-2-02005 Aszta|tárgya|ó
't20 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 5DB

Összesen 13.ĺ 38-2-02005 Asztal tárgya|o 5DB
13138-2-02007 ÁlIvány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02007 Áltvány, potc 2DB

't3138-2-02010 Csjl|ár vegyes
130 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB

Osszesen; 13138-242010 Csilláruegyas 9DB
í3138-2-02013 Állófogas

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Összesen: I 31 38-2-0201 3 AÍ|ófogas 4DB

13138-2-02017 Forgiszék
120 Nemzetisegi tnkormányzatok 7DB

tsszesen.' 1 31 38-2-0201 7 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa vegyes .+S

1zCI Nemzetiségí onkormányzatok 2DB
Összesen: 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB

Osszesen ,ĺ 3138-2-02031 Reprodukc. képek, rezkarcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtis magas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Összesen.' 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktár/KészIet
Készĺtő: oIahe
Vprziő: 2016.í.1.0

2016.01 .25 145020
í .o|dał 4



Bp. Föv' Vll|'káľ Jozsr+fvámsi Ônkoĺĺĺányzall ą Ą
Bud.ąpest. Íosz 'ö,1. Fe|hasunálóĺ le|táľĺ ľészleteeő Köłyveléséve: 20tí

Cĺkkszám: - ,]

Fe|haszná|ó: 06ĺ - 06í

- 'G[kks;ám: Megneve-zés Raktárkod Fe|hasznáłĺá 'Gy,áriszáľn Kész.leÍ

1 31'28ł9:09í 58 scanner (Ganori Lidę 25]
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k gĘ |rote .(lr.oł)ea. hą*áľałat

3. sa.. mel!ŁŁĄe)ę-

Egyiittmíĺködési megá||apodás

amely létrejött egyrészrő| a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi Onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám: I57357I5-f-42
töľzsszám: 7357 |5
statisztikaiszttm: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dr. KocŚis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosi Göľłig Önkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
székhely: 1082 Büdapest, Baross u.63-67.
működési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: |6926|85-|-42
törzsszám: 679187
statisztikai szám.. |6926185-84|1-37|-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028599-00000005
képviseli: Bozonasz lrini elnĺjk

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő fl|l. évi CLXxx.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|Ínazás .alapján,
figyelemme| az źi|amhźztartásĺő| sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), az
áů|amhán'artásról szóló töľvény végrehajtásáról sző|ő 368/f0l1. (XII.3l.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávľ.), a nemzetiségi célú e|oirányzatokból nýjtott řámogatrĺsok fe|tételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló.428/f0|2. (XII. 29.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belsó kontľollľendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370120||.
(XII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rende|kezéseire, az alu|írott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

L Preambulum

1. A helyi önkormányzat je}en egytittműkĺidtsi rnegállapotás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi -ĺinkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés
személyi és tłárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miikĺidéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátlfuĺáról, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazoff nemzetiségi közügyek és célok megvalósíüísát. Jelen
megállapodásban a Felek ezenfe|adatok részletes szabźilyaithatźrozzźlkmeg.

f . A tźrgyi évre vonatkozőan a helyi önkormĺánýat ko|tségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő e|őzetes
egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működési hozzźýátrulásként pénztigyi
támogatást biaosíthat, amelyrő| üímogatottat e|szĺmolási, míg támogatót e||enorzesi kötelezettség
terhe|i. A helyi ĺĺnkormányzatá|tal a nemzetiségi önkormányzat részére miĺködési hozzźĘáru|źsként
nyujtható támogatási összegrőltámogatási szerződést kell k<ltni. A támogatás felhaszná|ása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és kö|tségtakarékosság elve szerint köteles eljámi.

3. A helyi önkormányzat által nyujtott működési hozzěĄźrulás tekintetében Felek ľögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi köziigyeinek e|látása céljábó| támogatást adhat kĺilső
szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi görög nemzetiségi polgáľoknak ľészesüIniiik kell*a
támogatott kĺilső szerv źúta| v égzett tevékenység eredményeiből'



4.

5.

6.

7.

8.

b. elsámolási és beszímolási köte|ezettség mind a tamogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot teľheli. A nemzetiségi iinkoľmźnyzat
elnöke köteles a külső szpw részéről benyujtott _ a továbbadott támogatás felhaszĺrálásáról
szóló - elszámo|ási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját
nyi|atkozatát a benyujt.ást k<ivető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Budapest
Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénztigyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: péĺlnlgyi feladatokat e||átő szewezeti
egység) tészére átadni.

A helyi önkoľmányzat által nyujtott működési hozzÁjäÍulrás tekintetében ľelek rögzitik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köte|es tárgyévet követő januźtr 3|. napjäig írásban besámolni a
mĺĺködési támogatás felhasználásáról. A Hivatal a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztiil köteles a működési támogatás felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormtnyzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
e||átásźt szolgáló rendezvények megtartását - költségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori kti|tségvetésében elkĺilönített forrásból pźiyánatás útján vagy egyedi
kérelęm a|apján, támogatási szerződés kötése mellett támogathatja' amelyről a támogatottat
elszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltaĺási és beszámolási feladatai ellátásáról_ az elnök
közremiĺködéséve| - a vonatkoző jogszabźtlyokban, valamint a helyi szabźůyozásokban, és
utasítiísokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat gazdźikodás rendjét szabźilyoző belső szabá|yzataiban - a szĺmviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szerinti szabá,|yzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormźtnyzat elnöke hagy jővá.

A támogatások felhasználásával kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult el|enőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkormányzat míĺktidésének személyi és tárgyi feltételei, mĺÍktidéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közügyeinek ellátásához szĺikséges tárgyi, technikai eszközö,kkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznźůatát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során felmerült műkĺidési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmán yzatnakaz ingyenes helyiséghas zná|atta|,
a helyiség infrastruktťlrźĘáva| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és
fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal köItségvetésének terhére - viseli,
ame|yek az a|ábbiak'

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

b. a nemzetiségi önkormányzat műkĺjdéséhez sziikséges eszkĺizök karbantaľtási dija, az
internet hozzźférési lehetőség költségeinek biztosítása' valamint a nemzetiségi
önkormányzati ĺigyekkel foglalkoző ugyintéző álta| igénybevett telefon szolgáltatásának
díja, kivéve a nemzetíségi önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasználatából eredő költségeit.

A helyi ĺinkormányzat aII.l. pontban fog|altak megvalósulása érdekében a Budapest vu. kerüIet,

1.

f.

J.

,j,/



4.

Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 356o4/N3\ a|attta|źt|hatő |45,5 m2 alapterületű irodahelyiséget
ingyenesen a Józsefuárosi Bolgar, Görö'g, Lengyel, ormény, Román' Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukľán, Német Nemzetiségi onkoľmányzatkozös használatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat srÁmźra munkaá|lomás biaosított legyen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részböl álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A varyonkataszteľi adatbázis alapján az íngat|aĺ forgalmi
értéke: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi iinkormtnyzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefuárosi
ormény és Ukrán onkormányzattal közösen történik. A nemzetiségi önkormänyzat hasznälati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség használataľa jogosult nemzetiségi önkormányzatok
munkáj át nem akadály ozÁatja.

Az irodahelyiség vonatkozás ában a nemzetiségi önkormány zat tészére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi <jnkormányzatta| közös haszná|atba átadott tárgyi és technikai eszkĺjzök
leltár szerinti nyilvántartása je|en megá|lapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tfu szerint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kizárő|ag
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeríĺ
gazdálkodás szabźiyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles kezelni, ahasznáIatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit ťlgyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogát másra nem
ruházhatja át. A helyi önkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a leltár szerinti
nyilvántartáson történő źúvezetés mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthatj aazza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkormányzat
feladatellátását'

A helyiséget a nemzetiségi önkormźnyzat hétköznaponként reggel 8 órától f0 őréńg nemzetiségi
önkormányzati fe|adate||źúźtsához használhatja. Az e pontban megielÓlt idorenden tú| történő
helyiséghasznźiatĺa elozetes írásbeli kérelem a|Ąźn a Hivatal jegyzójének írásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a célt és az okot, amely miatt sztikséges a
szokásos helyiség használattól e|térő időszokban töľténő bent tartózkodás. Az e|téro időpontil
helyiséghasznźl|at ál|andó Vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
hasznźůata állandó jelleggel is biĺosíthatő. Az źllrandó jelleggel biztosított eltérő he|yiséghasznźúat
indokoltságźt a je|en együttmĺĺködési megállapodás feliilvizsgálatával egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben ana a továbbiakbanmźr nincs szĺikség, azengedélyt vissza kell vonni.
A nemŹetiségi önkoĺrnányzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogátt másľa nem ruházhatja étt. Az

. 
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítást, źLtaLakítá.st, bármilyen vá|toztatást eszközölni
csak'tulaj donosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű baszná|atra
igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól e|tér, űgy köteles a helyi ö'nkoľmányzat írásbeli
felszó|ítására a magtncélú haszrálatót haladéktalanul megsziihtetni, valamint e magán célú
használatból eredő kö|tségeket a helyi önkormányzat részére megtéríteni.

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

iľodahelyíséget a rendeltetésszerii hasznátattól eltérőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányiĺatok érdekeit figyelllren kívül hag5ĺvahasznáija, úgy a helyi <inkoľmányzat áItal önkónt
vállalt feladatként a nemzetiségi ĺlnkormányzatok részére nyujtott nemzetiségi önkormányzati
támogatási rendszerbő l kizÁrható.
A nemzetiségi ĺinkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a tĺjbbi nemzetiségi
ö'nkormányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszolgáltatlĺsi és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmányzat képviselője a
Hivatal portájźn veheti fel' és ott kdteles |eadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atára.

/
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5. A helyi önkormányzat vźú|alja, hogy a Hivatal belsö ellátási feladatokat e||źtő szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője fe|é
benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkoľmányzat feladatellátása során
jelentkező sziikséges méľtékig - a Hivatal általa biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszközök cseréjét, karbantaľtását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szĺ'ikséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztos ítj a.

^..ł. 6. A nemzetiségi önkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközö'k számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzĺigyi feladatokat ellátó szervezeti egĺség vezeiőie, míg leltár szerinti hiánýalan

. á|lapotáért a nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke felel.

7.. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabásri rendezvényeinek,. programjainak megva|ósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

kozfe|adatainak e|látását nem akadá|yozza _ ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésľe
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, gazdasźtgi társaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek t<lbbletk<lltséggel
nem jár.

8. A nemzetiségi ĺinkormányzat postaköltségét a helyi <inkormányzat a Hivata|
költségvetésének terhére - viseli'

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
t .oejelentés 

alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának
b izto s ítását, továb bá s ztiksé g esetén to I m ác s a|ka|mazását'

10. A helyi önkormányzat az je|en megá|lapodásban meýatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén be|ül tervezi meg: a nemzetiségi <inkormányzatok működtetése költségvetési
címen, és a hivatal műkĺidtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat ktiĺtségvetésében
a Polgármesteri Hivata| és nemzetiségi önkormányzatoképÍileteinek takarítiĺsa címen

1 1. Felek rogzitik, hogy a helyi ĺinkormányzat biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
míĺködéséhez szükséges a|apvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat miĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és iigyviteli, törvényességi,
pénzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat e||áúő szervezeti egységei ládák el.

12. AHivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai ktilönösen:
a. a testületi ülések előkészítéséve| kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az ülések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vagy tagsźtnak informáciői a|apján írásbeli

e|őteľjesztések, döntések elokészítése, meghívók, forgatókĺinyvek eIkészítése
c. a beterjesztésre alkalnrasság vizsgá|atának keretében a jegyzokönyvek előzetes

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzi'igyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a koľmányhivatal tĺĺrvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnĺike felé,

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

f. a nemzetiségi ĺinkormányzat működésével kapcsolatos nyiIvántartási, iľatkezelési
feladatok ellátása.

,!t



h. a nęmzetiségi önkormányzat e|nőkének felhatalmazása a|apján a Nemzeti Jogszabźúýźr
Törvényességi Felügyelet Irásbeli Kapcsolattartás elektronikus ľendszer használata.

l3. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi tinkormányzat tilésein - beleéľtve azárt ülést is - a jegyző
vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi ö'nkoľmányzat
megbízásábóI és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testĺileti ülésein, és
jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetisĘi önkormányzat ktittsĘvetéséve|,gazdáikodrísával kapcsolatos fe|adatokelláúńsa

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |tttja e| az a|ábbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá|kodásról szóló llatáĺozat, a k<iltségvetés tervezés, annak

évkcjzi módosításának e lőkészít ése, az elem i k<jltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok ana|itikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazdźikodźts és dĺintések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
ön kormány zat fi gy e|mének fe lh ívása a kö ltségvetés módos ításra,

c) a nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetését megalkotó határozatban fogla|tak szerint a
kĺlltségvetés Magyar Allamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok
e||źúása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzugyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|ványľendeletek kiá||ítása, a
gazdaságivezető által kijelölt személyébenazérvényesítési feladatok e||átása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba. vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,

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

ké s z ítć sc a j o gszab 6|yban megadott határidő betartásával,
havi, negyedéves p.énzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, kö|tségvetési beszámolók,
jelentések Magyar A|lamkincstárhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadatlári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-szerződés
módosítása, rnáltozások bejelentĺśse), 

.
AFA-bevallások, Szja bevallások készítése, AFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi kö|tségvetésből, telepü|ési önkormányzattó|, páůyázatokbő|) a
bevételek és azok terhéľe hozott clöRtések' valamint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások elsámolásában,

m) támogatások fe|használásának pénziigyi e|számolásához segítségnyújtás (szám|átk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) p énzugy i, számv ite l i szabá|y zatok aktua|izÁ|ása,
o) elemi kö|tségvetés és határozat' költségvetési beszámo\ő és zárszámadás honlapra töľténő

feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi önkormányzat ktiltségvetése

l. A jegyző a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység útján az ái|amhánarÍłsról szóló
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési torvényből adódó ľészletes információk,
valamint a nemzetiségi onkormányzat elniikének kĺĺzreműkĺjdése és adatszolgá|tatása alapjrán
hatĺĺridőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetésihatfuozatánakteĺvezetét, amelyet
megktild a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

h)

i)
i)

k)
l)



2.

3.

4.

5.

6.

7.

A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését iiná|lóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A nemzetiségi iinkoľmrányzat költségvetési hatĺĺrozatának az irányadó jogszabályban
meghatźrozott szerkezet' tartalom szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkormáryzat költségvetési hattrozatát, e|emi kĺĺltségvetését, átmeneti
gazdźikodźtsról szóló hatźrozatélt az elnök - annak elfogadását kovető háľom munkanapon
belül _ íľásban megki'ildi a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormanyzat költségvetési e|oirányzatainak
vźůtoztatźsfua irányuló előterjesztést a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közreműködésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáról a nemzetiségi önkprmányzat képviselő-testĺ'ilete - kö|tségvetési
hatźrozatźtt módosító - hatźrozattal dönt. E hatáiozat egy példányát, valamint az e|őirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-nyi|vántartáson tĺjrténő átvezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a dtĺntést követő 3 napon belül juttatja el a pénzĹigyi feladatokat ellátó
szewezeti egységhez.

A helyi önkormĺányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat kö|tségvetési hattrozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|óirányzatainak megállapitásáért és teljesítéséért, továbbźt

kötelezettségvállalásaiért és tartoásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdźikodás biĺonságáért a testÍilet, a szabźiyszeríiségéért az elnök
felel.

v. A nemzetiségi iinkoľm ányzat kti|tségvetésénék végľehajtása

Felek ľĺigzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|oirányzatainak felhasználásáról. A lrenrzetiségi ölrkoľnrányzat kĺiltségvetési, pénztigyi
gazdá|kodtlsának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átuta|ás formájában teljesíti a kö|tségvetésében meghatározott előirányzatok, i|letve
a n em zet i s é g i ö nkorm á ny zati határ o zatok a|apj źtn.

A jegyző a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztÍi! |átja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közľemiĺködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormźnyzat
önálló fizetési szźtm|a nyitősáva|, tĺirzskönyvi nyilvántaľtási adatainak törzskönyvi
nyiĺvántartásban sziikséges módosításával, az adőszátm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adószátm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyilvántartźtsban sztikséges módosítások źúvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A
nemzet i s é g i ön korm ány zat önál.|ő ťlzeté si szám| áva| rende l kezi k.

A nemzetiségi önkormányzat aZ źi|amháztartźsi információs rendszerhez a Magyar
Államkincstáron keresztĺi| a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével
az a|ábbiak szerint kapcsolódik:
a. Információszolgáltatással aZ elemi költségvetésről: éves ktiltségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szolgáltat az á'||amhánaftás információs rendszere számára.
b. Időközi kö|tségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az źů|amháztartási infoľmációs rendszere felé
i rányu ló adatszolgá|tatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentésse|, mérleg-gyorsjelentéssel: a kci|tségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja adatait az ál|amháztaľtási
információs rendszer szźlmár a'

1.

f.

1



4.

l.

d. K<iltségvetési elemi beszámoló készítési kotelezettséggel: költségvetésének
végľehajtásával, gazdálkodásával ĺisszefiiggésben eleget tesz az áI|alnháztartźsi
információs rendszere felé iľányulő adatszolgáltatási kĺitelezettségének.

A nemzetiségi önkormźtnyzat költségvetést érintő határozatátnak elkészítésééľt, valamint az
elfogadást követő adatszolgáltatások hataĺidőben történő teljesítésééľt a Hivatal jegyzojén
keresztül apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

VI. A nemzetiségi tĺnkoľmány zatokgazdálkodásáva| kapcsolatos beszámolási
kötelezettség

A nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke a nemzetiségi ö'nkormányzat gazdálkodásának éves
alakulásáróI a zárszátmadźts keretében számol be. A nemzetiségi ĺinkormányzat
gazdźúkodźtsának éves alakulásáról szóló zźtszámadási előterjesztést és ahatźrozat tervezetét a
jegyző készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testtilet elé terjesĺését követő harminc napon be|ül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt e|őterjesztéshez kapcsolódó kötelező kimutatásokat a pénzijgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen kereszti'il a jegyzó készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló a|apjźn évente, az e|fogadott
kö ltsé gvetés se l ös szehason l ítható módon ńr számadás i határozattal dönt.

vil. A nemzetĺségi önkormányzat kłitelezettségvállalásaival kapcsolatos hatásköriik

A nemzetiségi önkormányzat k<jtelezettségvállalásaival.kapcsolatos ľészletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabźiyzatának męllékletét képező, a
nemzetiségi onkormányzat elntike, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi cinkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése alapján
gazdálkodásával és pénze||źrtźsźna| kapcsolatos minden pénzforga|mát a nemzetiségi
önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi önkoľmányzatfizetési számláján bonyolítja.

A helyi önkornrányzat á|ta| adott támogatĺás folyósítása - a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kozłitti szerződésben
foglaltak szerint történik. A támogatźls elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat mtĺkĺidési
kciltségeinek fedezętét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormĺányzat a helyi
önkoľmányzat áital - a kö'zponti költségvetési támogatáson fe|ül - folyósított támogatást küIső
szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszköz átadás cé|jźra hasznźńja fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
kozpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságárő| szőlő 2007. évi CLXXXI. tĺirvény,
valamint a hatályos ö'nkoľmányzati kĺiltségvetési rende|et szerint eljárni. A nemzetiségi
önkoľmányzat a támogatott cél megvalósulásáról sző|ő e|szttmo|ás elfogadásáró| a pénzügyi
feladatokat ellátó szervezeti egységet írásban köteles tájékoztatni'

t.

4. A ktĺzponti költségvetési támogatási igény benyújtására, az ál|am á|tal kiírt péiyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi ĺĺnkormányzat jogosu|t, annak elmulasztásáért a he|yi
önkormányzat és a Hivatal felelősséget nem vá|lal.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felÍiletet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrő| sző|ő 20||. évi CXII. törvényben
foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban meghatarozott feladat e||átźLsźLért - a II. fejezet
l1. pontjában meghatározott ügyintéző adatszolgá|tatása alapjĺán _ a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetoje a felelős.

2.

2.

3.
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l.

A nemzetiségi ĺlnkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rende|kezésére
álló önkormányzati forľásból biztosított előirányzatok felhaszná|ásźra, az e|őiĺźnyzatok
terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
válasaások időpontjáhozigazítottan' időarányos ütemezés szerint kerülhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi tinkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítettell
vezeti, az adatszo|gáltatás során kö,zölt adatok valódiságáért, a szátmviteli szabáIyokkal és
statisztíkai rendszerrel való taľtalmi egyezőségéért a Hivatal jegyzőjén keresztül aZ
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke együttesen felel.

vIII. osszeférhetetlenségiszabályok

A nemzetiségi önkormźtnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi e||enjegyzo
Ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az él:łényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelęzettségĺái\a-
|ásra, utalványozásra jogosuIt és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzugyi ellenjeryzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Törvénykönyv szerinti köze|ihozzátartozója vagy maga javára|átná el. A pénzügyi feladatokat
el|átó szervezeti egység vezetóje a kötelezettségvállalĺásra, pénnigyi ellenjegyzésľe, teljesítés
igazoIására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukľól belső
szabźilyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántaľtiĺst vezet.

Ix. A belső kontľo|lľendsztir és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollľendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a
BkÍ. előíľásait, továbbá az á||amháztartźsért felelĺís miniszter által kozzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrol|rendszer kialakítźsáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
onkormányzat e lnökének észr ev éte\ezési j o gkörének fi gyelembe vételéve l.

A Hivatal kockźuatkezelési és szabźiyta|ansági felelőse biztosítja a nemzetiségi <inkormányzat
kockázatkezelését, szabźilyta|ansági eljĺárások lefolýaüását a kiadott szabźiyozások alapján.

A Hivata| hatalyos Szewezetiés Működés i Szabźůyzatában gazdasźlgi vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkormányzat gazdasáryi vezetĺiie is.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőĺzését a Hivatal belső ellenorzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási ľendet a Bkr. és a belső ellenőľzési vezetó
źúta| készített be l ső e I l enőrzé s i kézikönyv szzb áůy ozza

A nemzetiségi önkormányzatÍa vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyja jóvá, amelyet
tájékoztatásul megküId a nemzetiségi önkormányzat e|nökének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabźiyi határidőt követoen 5 napon be|til.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységvégzi az elnök tájékoztatása a|apján.

I.

X. Zá'ró rende|kezések

l. Jelen megállapodás annak aláírása napján lép hatá|yba és hatáľozat|an időre sző|. Ezzel
egyidejűleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi ĺĺnkormányzatkozöttjelen megállapodást
megelőzően létrejott együttműkĺĺdési megá||apodás, valamint helyiséghaszná|ati és

f.

J.

4.



f.

fenntartatási szerződés a közös felĺilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gál l apodás hatályba lép éséve l _ hatźiy źt veszti.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen egytittműködési
megállapodźstf016. február 29. napjźńg nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem te|jesíti
abban az esetben a helyi onkormányzat źita| - önként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesüI.

A helyi önkormányzat az éves költségvetése teľvezése soľán e megállapodás rendęlkezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani anemzetiségi önkormähyzat miĺködési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő eg.yéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabźilyi előírások ťlgyelembevételével járnak el, ko|csönösen segítve
egymás munkáját.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyÍittmtĺködési megállapodást évente legkésőbb
január 3l-ig, általános vagy időköziváIasztźs esetén az alakuló iilést követő harminc napon
beliil felĺilvizsgińjź.k, és sztikség esetén azt módosítják.

Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben az Aht,, Ä,,',
Bkr., Tám. Koľm. rendelet, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|o bánásmódról és

az esélyegyenlőség e|őmozdításáľól szóló f003. évi CXXV. torvény, il|etve az egyéb

v on atkozó j o gs zabályo k ľende l kez ései az irányadóak.

Je|en megál|apodást, amelý 9 oldalon 6 eredeti példányban magya: nyelven'készÜlt, Fe|ek

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyeżót jováhagyő|aga|áírták.

Mel|éklet: Az eszkoz |ęltár

Budapest,2016.

3.

4.

5.

6.

7.

Budapest Fóváros VIII. kertilet
Józsefuárosi Önkormánvzat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Józsefvárosi Görög onkorm áryzat
képviseli:

Bozonasz Irini
elnök

Dátum: Budapest, 20|6. .Fedezet:

Pénziigyileg ellenjegyzem

Páris Gyuláné
p énzu gy i ii gyo s ztályv ezeto

Jogi szempontbó l ellenje gyzem
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és mesbízásából

dľ' Mészár Eľika
aljegyzo
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Bp' Fciv. V||l.ker. Józsefuáĺosi tnkormánvzat
Budapest, l082

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói leltári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120.120

Raktárkód Felhaszná|ó

Kĺinyve|és éve: 2015

Megnevezés Gyáriszám KészIet
1 3128-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB
Összesen.. I 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH|PE TDB

í3128-9-09í58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB

lsszesen: 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-9-09193 Számítogép Comód officelWĺ397/08/C |vl1397!08ĺc

12o Nemzetiségí tnkormányzatok 1DB
Összesen.. 13128-9-09193 Számítógép Comód officelv/1 397/08/C 1DB-.íř

13138-2-02002 íróasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB

tsszesen; 13138-2-02002 íriasztal 8DB
I 31 38-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: 13138-2-02003 Gépíłóasztal 1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok .I DB

lsszesen: 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB
13í38-2-02005 Aszta|tárgya|ó

12Đ Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen 1 31 38-2-02005 Asztal táĺgyali 5DB

13138-2-02007 Ál|vány, po|c
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen: 1 31 38-2-02007 Áttvány, polc 2DB
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 9DB
Osszesen: 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 Ál|ófogas
120 Nemzetĺségi tn kormá nyzatok 4DB

Összesen; 13138-2-02013 Allófogas 4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen I 31 38-2-02017 Forgószék 7DB

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

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 4DB
Osszesen-' 1 31 38-2-02031 Rep rodukc. képek, rézkarcok 4DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-02032 Szekreny 2 ajtis magas 4DB

Program: Raktár/Készłe|
Készítő: o|ahe
Verziő:. 2016.1'í.0

2016.01 .25 14:50 20

1 .oldal 4.



Bp' Főv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat
Budapest, l0B2

cikkszám

8..|. Felhaszná|ói leltári részletező
Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|használó

Könyvelés éve: 2015

Megnevezés Gyáriszám KészIet
1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos

120 Nemzetiségi tnkoĺmányzatok zDB
lsszesen.- 13138-2-02035 Szekrény alacsony záĺható 1 polcos 2DB

í3138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Ősszesen; 1 31 38-2-0?040 Szclcĺóny vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi álló

120 . Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
lsszesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi álIó 7DB

1 31 38-2-02050 Szék vegyes
Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

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

13138-2-02069 Szekrény a|só-felső 2 ajtós
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 6DB

Osszesen; 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-felső 2 ajtos 6DB
13138-2-02071 Számĺtógépasztal 

:
120

,
Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB.

Osszesen.' 13138-2-02071 Számĺtógépasztal 3PB
13138-2-02075 Szekrény konyhai *:"9n".ľ;

Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen: 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatis 1DB

13138-2-02078 Htitőszekrény
120 Nemzeti ségi onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-2-02078 Hlitiszekrény lDB
1 3í 38-2-02087 Görgős konténer

120 Nemzeti sé gi Ön korm ányzatok 1DB
Osszesen.' 13,ĺ 38-2-02087 Görgős konténer 1DB

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

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
tsszesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény ,| ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

tsszesen 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB
13138-2-02246 Boy|eľ 50 |-80 L-ES

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES lDB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB

Osszesen: I 31 38-2-02258 Lámpa koĺfénycsóves 1DB

Program: Raktár/Készlet
Készítő: o|ahe
Yerzió: 20.| 6- í .'ĺ .0

2016.01 .25 14 50.20
2 .oldal
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Bp. Fcĺv' V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat

Budapest, 1082

Cikkszám

8.í. Felhasználói leltári rész|etező Kcĺnyve|és éve: 2015

Megnevezés

Cikkszám: .

Fe|használó: 120 - 12o

Raküírkód Felhaszná|ó Gyáriszám Készlet
13ĺ38-2-02363 Hütószekrény Zanussi

tfu Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-2-02363 Htitószekĺény Zanussi lDB

í3138.2-02408 Fémpoĺcĺ00X185X40-cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

tsszesen.' 13138-2-02408 Fémpolc1oŻX185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény í0 a]tós fakkos 

.-

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
13138-2-02442 Sękreny 10 ajtós fakkos

Nemzetisé9i onkormányzatok

lDB

2DB
131

Összesen-. I 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis 2DB
13í38-3-03165 Mikrohu||ámÚ sütő

120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
Osszesen; 1 31 38-3-03165 Mikrohullámú sütő lDB

1 31 38-3-031 68 Mikrohul|ámĺ1 si.itő

, 120 Nemzetiségi tnkormányzatok .I DB
Osszesen 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sĺjtő 1DB

1 3í 38-5-05003 Függciny ny|on

( 120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 131 38-5-05003 Ftiggóny nylon 5DB

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

Osszesen 1 31 38-5-05009 Zászĺo 3DB
1 3í 38-5-05064 Zász|i

1?0 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
tsszesen.' 13138-5.05064 Zászti lDB

13138-7-O7029 Függönýartó rúd
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB

Osszesen,' 131 38-7-07029 Függönytaĺto rud lDB
13'138-7-O7037 Pénzkazetta

+ 120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta 1DB

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

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

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

1 3í 38-8-08035 Spiľá|ozógép
Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Spirálozógép

120

lDBOsszesen. 1 31 38-8-08035

Program: Raktár/KészIet
Készĺtó: o|ahe
Verzió: 20í6.1.í.0

20ĺ6.0í.25 14'5020
3 .oldal



Bp. F<ĺv. V|||.ker. Józsefuárosi tnkormánvzat
Budapest, í082 8.í. Felhasználói leltári rész|etező

Cikkszám: .

Fe|hásznáĺó: 12o - 120

Ŕaktárkód Felhaszná|ó

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám

1 31 38-8-08072
Készlet

Számo|ógép SHARP 2QOŻSHARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

lsszesen; 13138-8-08072 Számológép SHARP 26079HARP 2607 lDB
. 13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Osszesen.- I 31 38-8-08277 DvD ĺĺi Lg 41638 oEM lDB

13138-8-08282 Papĺrvágógép
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Összesen; 13138-8-08282 : Papírvágógép :1DB
13,ĺ 38-8-08295 Iratmegsemmĺsĺtö

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen. ,ĺ3138-8-o8295

Iratmegsemmisítő lDB
1 3 í 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 1 31 38-8-08299 Telefax .;KDB

Pĺogram : Raktár/KészIet
Készítő: o|ahe
Verzió: 20í6'1.1.0



Bp. Föv. VIII.ker' JÓzsefoárosi Önkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

000190-111932 Te|efondíj szám|á|Ó(insta|lá|ássa|)

000680. 1 3 1 1922 T árgya|őaszta| fekete 2 db
001180.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar.5516NG

Beá| |ított szĹirési feItéteIek :

Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évö eszkozok

ĺ

: 5db

Fók nyv.

1t rv

13139

13129

13139

13129

Felh. vagy szem. kődja és neve

eszktizäk I

120

L20

L20

720

120

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetiségionkormányzatok .l

Nemzetisé9i onkormányzator

Nemzetisé9l onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormánVzatok

taftozékokkaI
Ü'h. éve

Program: CT-EcoSTAT Tárgyi eszk z zots,ĺ.l-l
Készító: oláh Éva

2004.11.10

2000,12.15 rv/60s/00

?004,04.21

2010.06.24

Gyártásĺ /
he|yrajzi szám

Bruttő érték

Konwe|és éve: 2015

96 250

22 699

r44 220
'391 375

429 125

I 083 669

96 250

2f 699

144 f20

429 125

Nettő érték

I 083 669

\(\^
\' lJ'\,

V-"'---'-

c

0

0

0

0

2016.01.25 14:50:59
lofl
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Egyĺittm íĺködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. keľii|et Józsefvárosi onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám: |57357|5-2-42
törzsszám: 735715
statisztikai szttm: 15735715-841 1-321-01
bankszám|aszttm.. 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészľől a JćlzseÍválľosi Német Nemzetiségi onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszźlm:
törzsszám:

1082 Budapest, Baross u.63-6'7.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
169f4f00-t-42
679165

statisztikai szám: I69f4200-84||-37|-0|
bankszámlaszźtm., l0403387-0002860l-00000003
képviseli: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

között (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőlő f0| 1. évi CLXXX.
töľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazźs .a|apján,
figyelemme|' az ái|amháztartásrő| sző|ő f0|l. évi CXCV. töľvény (a továbbiakban: Aht.), az
źi|amhán.aĺtásról szóló törvény végrehajtásáról sző|ő 368/f01l. (Xil. 3l.) Korm. ľendelet (a
továbbiak.oan: Ávr.), a nemzetiségi céhi előiľányzatokból nyujtott támogatasok feltételrendszerérő| és
elszámolásának rendjéről szóló 4f8ĺ20|f. (xII. 29.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Tám. Korm.
ľendelet), a költségvetési szervek be|ső kontrollrendszeréro| és belső ellenőrzéséről szóló 370lf0||.
(XII. 3l.) Korm. rcndclet (a továbbiakban: Bk'), a Magyarország helyi tinkormányzatairő| sző|ó
20||. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rende|kezéseire, az a|u|írott
napon és helyen, az a|ábbi fe|téte|ekke|.

I. Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen együttműködési megállapodas (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi ĺ}nkoľmányzat részére biztosítja a nemzetiségi ön}ormányzati működés
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miÍködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátĺásrĺľól, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kiite|ezettségek teljesítését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közĹigyek és célok megvalósítłását. Jelen
megállapodásban a Felek ezen feladatok rész|etes szabályait határozzźtk meg.

2. A tźtgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat kĺĺ|tségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ önként vállalt fe|adatként - a helyi nemzetiségi önkormányzattal töľténő előzetes
egyeńetést kĺjvetően az adott évi ktĺltségvetési rendeletében műkijdési hozzájźrulásként pénzíigyi
támogatást biztosíthat, amelyről támogatottat elszámolási, míg támogatót ellenorzési kötelezettség
terheli. A he|yi ĺinkormányzatáita| a nemzetiségicĺnkormányzatrészére míikĺidésihozzájáru|ásként
nýjtható támogatási ĺlsszegľől támogatási szerződést kellkĺitni. A támogaLás felhasználĺísa során a

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

3. A helyi önkormányzat źita| nyujtott mrĺködési hozzájáru|źts tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi k<izügyeinek ellát,ĺĺsa céljából Ĺámogatást adhat kĹi|ső

szerv ezeteknek, intézménye knek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi német nemzetiségi polgároknak részesü|nitik
támogatott külső szeľv á|tz| v égzett tevékenység eredménye ibő I,

kell a
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4.

5.

6.

7.

8.

b. elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a tĺámogatott küIső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi ĺinkorm ányzat
elnöke köteles a kü|ső szprv részéről benyujtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
szó|ő _ elsámolási dokumentációt, valamint a trĺmogatási cél megva|ósulásáról szóló saját
nyi|atkozatźtt a benyijüást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belii| a Budapást
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzúgyi
feladatait ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: pénzíigyi feladatokat e||źúő szervezeti
egység) részéľe átadni.

A helyi önkoľmányzat álta| nyujtott miĺködési hozzájźralás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles tźrgyévet kĺivető január 3l. napjáig íľrásban besŹámoini a
műköđési támogatĺás felhaszrálásáról. A Hivatal a pét:zljgyi fe|adatokat e||áúő szewezeti egységen
keresztiil köteles a műkĺidési támogatás felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult ńinđen
adatot,bizonylatotbekérni,valamintjogosultazelszámoláskiegészítésétkérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormtnyzat kötelező és önként váIla|t kĺĺzfeladatainak
e||átástt szolgáló rendezvények megtarttsźt _ kö|tségvetési helyzetének firyelembe vétele
mellett _ a mindenkori kĺiltségvetésében elkÍil<jnített forľásból pátlyáztatás űtján vagy egyedi
kérelem a|apjźn, támogatási szerződés kötése me|lett támogathatja, amelyról a támogaiottat
elszámolási kĺitelezettség terheli.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeive| és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, ťtnanszírozási, adatszolgáltaĺási és beszímolási feladatai e||źtásárő|_ az eln<jk
k<izreműködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a he|yi szabát|yozÁsokban, és
utasíĹásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodás rendjét szabáiyoző belső szabályzataiban_ a saáÍnviteli
jogszabályok és az Avr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti szabźivzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyzo és a nemzetiségi tinkorményzatelnöke hary jóvá.

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

II. A nemzetiségi iinkoľmányzat míĺködésének személyi és tárgyi fe|tételei, műktĺdéssel
kapcsolatos végľehajtási feladatok ettátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közi.igyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
hasznéúatźú. A nemzetiségi önkormźnyzatnak az irodai munka során ťelmerült működési
költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének teľhére _ viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|attal,
a helyiség infrastruktúrći'áva| kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal köItségvetésének terhére _ viseli,
amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fűtés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közös költség,
továbbá a szemétsztlllítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat míĺködéséhez szÍikséges eszközök karbantaĺtási dija, az
internet hozzáférési lehetőség k<ĺ|tségeinek biztosítása, va|amint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkoző ugyintéző áItaI igénybevett telefon szo|gá|tatásának
díja, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testiileti tagjainak és tisztségviselőinek
telefonhasz ná|atźbő| eredő költségeit.

A helyi ö,nkormĺĺnyz at a II.l. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VI11. kerület,

1.

f.
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Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 35604|N3) alatt taláthatő |45,5 m2 alapterĺileĺĺ irodahe|yiséget
ingyenesen a Jőzsefuárosi Bolgár, G<irĺig, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukĺán, Német Nemzetiségi onkormányzatkozos használatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzatszámára munkaĺllomás biaosított leryen.
A fentiekben megjelölt ingatlan több részbőI álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkataszteri adatbázis alapján azingat|an forgalmi
értókc: Bruttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Jőzsefoárosi
Bolgár onkormányzatta| közösen tĺjrténik; A nemzetiségi ĺĺnkomlányzat haszná|ati jogának

.. gyakorlásával a többi irodahelyiség hasznźiatźrajogosult nemzetiségi ĺinkoľmányzatok munkáját
nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi <inkormányzat részére kizźrólragosan, valamint
a többi nemzetiségi <jnkormányzatta| közös hasznźilatba átadott tárgyi és technikai eszktjzök
leltár szerinti nyilvántartása jelen megáIlapodás e|választhatatlan mel|ékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a le|tát szerint nyilvántartott eszközĺiket és helyiséget kizárő|ag
alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, aznkat a rendes és ésszeríĺ
gazdálkodás szabá|yai szerint, ajó gazda gondosságával köteles kezelni, ahasznéiatjogát a helyi
önkormányzat érdekeit f,rgyelembe véve gyakorolhatja. Az ingóságok használati jogźlt másra nem
ruhtnhatja át. A helyi önkormányzat a haszná|atba adott báľmely ingóságot - a |e|tár szeľinti
nyilvántartáson történő źtľvezetés mellett - bármikor indoklás nélkül visszaveheti, visszavonhatja,

- módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeńetheti a nemzetiségi ĺinkormányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 ónĺtól 20 őrátig nemzetiségi
. .önkormányzati feladatelláüĺsához haszná|hatja. Az e pontban megielölt időrenden tťll történő

helyiséghaszná|atra előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivata| jegyzőjének írásbeli engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kel| jelĺilni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség használattól eltérő időszakban tĺjrténo bent taľtózkodás. Az e|térő időpontú
helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jellegge| adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő
hasznáiata állandó jelleggel is biztosíthat ő. Az á||andó jellegge| biaosított eltérő helyis éghaszná|at
indokoltságát a jelen együttmĺiktidési megáIlapodás feltilvizsgálatával egyidejíĺleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍTa a továbbiakban már nincs szükség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźnyzat az ingyenes helyiséghasznźiat jogát másra nem ruházhatja át. Az
ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújíĺĺst, átalakítást, bármilyen vát|toztatást eszközölni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű hasznźl|atra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól e|tér, űgy köteles a helyi önkoľmányzat írásbeli
felszólítására a magäncélú használatot haladéktalanul megszüntetni, valamint e magán célri
használatbó l eredő kci ltségeket a he lyi ĺinkormányz at részér e megtéľíten i.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennylben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a ľendeltetésszerű használattóI eltéľőn veszi igénybe, vaw azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit figyelmen kívĺil hagyva haszná|ja, úgy a helyi önkormányzat álta| ĺjnként
vállalt feladatként a nemzetiségi onkormányzatok részére nyujtott nemzetiségi ĺinkormányzati
támogatási rendszerből kizźrhatő'
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzatta| egyetemleges elszámo|ási, visszaszolgáltatási és kártérítési köte|ezettsége áll
fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képviselője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott köte|es |eadni az irodahelyiség elhagyásakor. A nemzetiségi
ö'nkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atźra.
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5. A helyi önkoľmányzat vá||alja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|látó szervezeti egység) vezetője felé
benyújtott igénybejelentés a|apján - a ne1nzetiségi cinkormányzat feladatellátása során
jelentkező szükséges mértékig - a Hivata| źita|a biztosított elhasznáĺódott, leselejtezett
eszközĺik cseréjét, kaľbantartását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi ĺĺnkormźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénzijgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg leltár szerinti hiányta|an
ái|apotäért a nemzetiségi önkormányzat elnĺike felel. i

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi ö'nkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

kozfe|adatainak ellátását nem akadáiyozza _ ideiglenesen' ingyenesen rendelkezésre
' bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább l5 nappal a kért időpont előtt el

kell juttatni a Hivatal jegyzőjébez.
b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági táľsaságainak

közreműködését, segítségét kérheti' amennyiben ez az érintett szerveknek tĺibb|etköltséggel
nem jár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer. Waszná|atának
biaosítását, továbbá szükség esetén tolmács a|ka|mazásátt.

10. A helyi ĺinkormányzat az je|en megállapodásban meghatározotĺ költségeket a Hivata|
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok működtetése kĺjltségvetési
címen, és a hivatal műktidtetése költségvetési címen, továbbá az Önkormányzat kĺiltségvetésében
a Polgármesteľi Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok éptĺleteinek takaľítása címen

l l. Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi fe|tételeket oly móđon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
álló személy, illetve a Hivatal jegyzójén keresztti| a szprvezési és ügyviteli, törvényességi,
pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokatellátó szervezeti egységei látják el.

|2. AHivatallal jogviszonyban túl'ó szemé|y(ek) adminisztľatív feladatai külĺinösen:
a. a testĺ.ileti tilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az ü|éseken, az ü|ések

jegyzókönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnĺikének, vagy tagjának információi a|apján írásbe|i

előterjesztések, d<intések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgźilatának keľetében a jegyzőkönyvek előzetes

megkĹildése a Hivata| torvényességi és pénzĹigyi feladatait e|látó szervezeti egységei
részére,

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

e. a testiileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántartási, sokszoros ítás i és postázás i feladatok el látása,

f . a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iratkezelési
feladatok eIIátása,

n.
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h. a nemzetiségi önkormétnyzat elniikének fe|hatalmazása alapján a Nemzeti Jogszabźiytár
Törvényességi FelĹigyelet Irásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer használata.

l3. Felek ľögzítik' hogy a nemzetiségi önkormányzat ü|ésein - beleértve azárt ülést is - a jegyző
vaw a jegyzőve| azonos képesítési elĺĺírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi iilésein, és
jelzi, amennyiben töľvénysértést észlel.

III. A nemzetisĘi tinkoľmán5zat kiiltsĘvetéséve|, gazdá|kodĺĺsával lĺapcsolatos feladatok ellátĺása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdáikodátsával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzugyi fe|adatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|ábbiak szeľint:
a) a k<iltségvetésről, átmeneti gazdálkodásró| szóló határozat, a költségvetés tervezés, annak

évközi módosításának előkész ítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetési e|őirányzatok analitikus nyi|vántartásának

vezetése, az éves gazdá|kodás és döntések soľán amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormányzat figyelmének felhívása a k<iltségvetés módosításra,

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

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénztigyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzések ellátása, az uta|vźnyľendeletek kiállítása, a
gazdasági vęzetó által kijelöIt személyében az érvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejíÍleg a kötelezeffségvállalás nyilvántartásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között eltérés esetén annak
jelzése,
a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések' költségvetési beszámolók
készítése a jo gszabá|yban megadott határidő betaľtásával,
havi, negyedéves p.énzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, koltségvetési beszámo|ók,
jelentések Magyar AlIamkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos feladatok e||ź.ĺźsa,
a zárszźtmadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
banki és törzsadattáľi ĺigyintézéshez kapcsolódó fe|adatok ellátása (bankszámla-szeľzodés
módosítása, változások bejelentése)' .
AFA-bevallások, Szja bevallások készítése, AFA körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi kĺi|tségvetésből, telepĹi|ési önkormányzattől, pá|yäzatokból) a
bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a felhasznáIások analitikus
nyi|vántartźtsa, mely segíti a nemzetiségi ĺinkormányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások elszámo lásában,

m) támogatások felhasználásának pénzügyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) pénzugy i, számv ite l i szabá|y zatok aktual izálása'
o) elemi költségvetés és hatźrozat, költségvetési beszámo|ő és zźrszélmadás honlapra történĺj

fe|tétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi önkormányzat kiiltségvetése

l. A jegyző a pénzugyi feladatokat e|látó szervezeti egység útján az á|IamhźztarĺĺsróI szóló
jogszabályok ľendelkezéseire figyelemmel a költségvetési törvényből adódó részletes információk,
valamint a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének kĺjzreműködése és adatszolgáltatása alapján
határidoben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetési hatiírozatánaktervezetét, ame|yet
megkĺ'ild a nemzetiségi önkormányzat e|nökének.

Đ
s)

h)

i)
i)

k)
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A nemzetiségi önkormĺĺnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatźrozatban állapítja
meg. A nemzetiségi iinkoľmiĺnyzat költségvetési határozatźnak az irányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tarta|maznia az elóirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatáú, elemi kö|tségvetését, átmeneti
gazdáikodźtsról szó|ó hatärozatźtt az eln<jk - annak elfogadását követő három munkanapon
belüI _ írásban megküldi a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormanyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak
vá|toztatźsára irányuló előterjesĺést a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közreműködésével készíti elő.

Az e|őirányzatok módosításáľól a nemzetiségi önkormrányzat képviselő.testülete - kö|tségvetési
határozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|őirźnyzat-
módosítás rész|etezését (az e|oirányzat-nyi|vźntartáson töľténő źfflezetés céljából) a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon belül juttatja e| a pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, valamint a l{ivatal a nemzetiségi ö'nkormányzat k<jltségvetési határozaÍa
törvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak megá||apítźsáéĺt és teljesítésééľt, továbbá
kötelezettségvállalĺĺsaiért és tartozásaiért nem felelós.

A nemzetiségi önkormány zati gazdźikodás biztons ágáé:rta testiilet, a szabáiyszerĺĺségéért az elnök
felel.

V. Á. nemzetiségi tinkoľmányzat kłiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|óirányzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési, pénzügyi
gazdźikodtlsának végrehajtása során a pénzĺigyi fe|adatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott e|őirányzatok, illetve
a nemzeti ség i ö nkoľmá ny zati határo zato k alapj źn.

A jegyzó a pénzugyi feladatokat ellátó szeľvezeti egységen keresztii| |źLtja el - a nemzetiségi
önkormányzat elnĺjkének közreműködése és információi alapján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési szźtmtra nyitásával, tĺiľzskönyvi nyilvántartási adatainak tĺirzskönyvi
nyi|vántartásban szĺikséges módosításával, az adőszźtm igénylésével kapcsolatos teendőket. A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszám igénylése, valamint a törzskcinyvi
nyi|vźntartásban sztikséges módosítások átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A
nemzetiségi önkoľmányzat önźi|ő fizetési számlá*a| rendelkezik.

+ nemzetiségi önkoľmányzat aZ átlamháztartási ĺnformációs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztül a pénzügyi fe|adatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével
az a|ź,bbiak szerint kapcsolódik:
a. InformációszolgáltaĹással aZ elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak

elfogadását kĺĺvetően adatot szo|gtútat az źil|amhánarLás infoľmációs rendszere számára.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított

pénzforgalmával összefüggésben eleget tesz az źúlamháztartási információs rendszere felé
irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegje|entéssel' mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése végrehajtásával
összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biĺosítja adatait az źů|amháztaľtási
információs rendszer szźlmár a.

6.

7.

l.
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z.

1.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kĺitelezettséggel: kö|tségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásával összefüggésben eleget tesz az źń|amháztartási
i nform ác i ó s rendszeľe fe lé iľányuló adatszo| gá|tatás i köte| ezettségének.

A nemzetiségi cinkormányzat költségvetést érintő határozatának elkészítéséért, valamint az
elfogadast kĺivető adatszolgáltaĺások hataridőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
keresztĹil a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységa felelős.

V l. A nemzetiségi łinkoľmányzatok gazdálkodásával kapcso|atos beszámolási
kiitelezettség

A nemzetiségi <inkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdáůkodásának éves
a|akulásáról a ztrszámadás keľetében számol be. A nemzetiségi <ĺnkormányzat
gazdá'|kodźtsának éves alakulásáról szóló zárszálmadźtsi előterjesztést és a határozat tervezetét a
jegyzó készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnĺike a képviselő-testület elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testiilet elé terjesaését k<jvető harminc napon beltil, de legkésőbb a
költségvetési évet kĺjveto ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A v[.l. pontban foglalt előteľjesĺéshez kapcsotódó kötelező kimutatásokat a pénzügyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺ.i| a jegyző készíti eIő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
k<iltségvetéssel összehasonlítható módon zźrszźtmadźtsi határozatta| dönt.

vII. A nemzetiségi tinkormányzat kiitelezettségválla|ásaival kapcsolatos hatásköľtik

A nemzetiségi ĺinkormźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Mĺĺködési Szabá'|yzatának mellék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke' va|amint a jegyzo á|tal kiadott kĺjzĺls utasítás rendezi.

A nemzetiségi ĺlnkormányzat - korábbi' saját hatáskörben hozott döntése alapján
gazdálkodásával és pénze||źtásáva| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
ĺinkormányzatforrásai terhéľe a nemzetiségi önkormányzatfizetési szám|ájźn bonyolítja.

A helyi ĺinkormányzat źL|ta| adott támogatás folyósítása . a központi költségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi ĺinkormányzat közötti szerződésben
foglaltak szerint tĺĺrténik. A támogatźts elsődlegesen a nemzetiségi önkormźnyzat miĺködési
kĺiltségeinek fedezetét biĺosída. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzat ä|ta| - a központi kö|tségvetési támogatáson felĺll - folyósított támogatást külső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, a|apítványok, természetes személyek részére, stb.)
nyújtott pénzeszkoz átadás cé|jára használja fel, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles a
k<izpénzekből nyújtott támogatások źń|áthatőságźrőI sző|ő f007. évi CLXXK. t<irvény,
valamint a hatályos ĺĺnkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzügyi
feladatokat el látó szervezeti egységet írásban köteles tájékoztatni.

4. A központi költségvetési ł{3rogatási igény benyíljtására, az á||am által kiírt pá|yázatokon
történő részvételre a nemzetiségi önkormányzat jogosu|t, annak elmulasztásáért a he|yi
önkoľmányzat és a Hivatal felelősséget nem vá|lal.

5. A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére elektronikus felüIetet
(honlap) biztosítani annak éľdekében, hogy a nemzetiségi cinkormányzat eleget tehessen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó|ó f0||. évi CXII. töľvényben
foglalt kőZzététe|i köte|ezettségének. Jelen pontban meghatározott fe|adat e||áúź.sźLért _ a II. fejezet
1 1. pontjában meghatározott Ĺigyintéző adatszo|gáltatĺĺsa a|apjźn - a Hivatal szeryezési feladatait
el|átó szervezeti egységvezetője a felelős.
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A nemzetiségi ĺinkormźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére
álló önkormányzati fonásból biztosított e|oirźnyzatok felhaszná|ására, az e|őirányzatok
teľhére kötelezettségek vállalására naptári éven belül a nemzetiségi <inkormányzati
választások időpontjáhozigazitottan' időarányos ütemezés szerint kertilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elki'ilönítetten
vezeti, az adatszo|gźiltatźs során közölt adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezóségéért a Hivata| jegyzőjén kereszttil Lz
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetď1e és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke egyiittesen felel.

vln. osszeféľhetetlenségiszabáIyok

A nemzetiségi önkorm ányzat tekintetében a kö,telezettségvállaló. és a pénzii gyi e||enjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

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

A kötelezettségvállalási, pénzłigyí ellenjegyzesi, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ásźra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, akí ezt a tevékenységét a Polgáľi.
Törvénykönyv szerinti k<izeli hozzźttartozőjava1y maga javźtra látná el. A pénzügyi feladatokat
ellátó szeľvezeti egység vezstője a kötelezettségvállalásra, pénzugyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ásźra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekrőI és aláírás-minLájukľól belső
szab źiy zatai kban fo glaltak szer i nt napľaké s z ny i lvántaľtas t v ezet.

Ix. A belső kontľollľendszer és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítźsźná| firye|embe kell venni a
Bkr. előírásait' továbbá az źú|ambáúartźsért felelős miniszter túta]' kozzétett módszertani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelos, a nemzetiségi
önkormányzat e lnĺlkének észrev éte|ezési j ogkörének fi gyelembe véte léve l.

A Hivatal kockźpatkezelési és szabáůýa|ansági felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabźiyta|ansági eljĺĺrások lefolytaĺísát a kiadott szabá|yozások alapján.

A Hivatal hatalyos Szervezeti és Miĺködési Szabáiyzatában gazdaságivezetóként kijelĺilt szemé|y a
nemzetiségi önkormlínyzat gazdasźryi vezetője is.

A nemzetiségi <inkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső e||enőrzési feladatait ellátó
szervezetiegysége végzi. Abelső ellenőrzésie|jźtási rendet u Bl.'. és a belső ellenőľzési vezpÍo
áL|ta|készítettbelsóellenőrzesikézikönyvszabá|yozza'

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyjajóvá, ame|yet

tájékoztatásul megktild a nemzetiségi ĺinkormányzat elnö'kének a jőváhagyásľa vonatkozó
jogszabályi hatáľidőt ktivetően 5 napon belĺ.il.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő kĺilső ellenőrzések nyilvántartását a belso
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatźsa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|źńrźlsa napján lép hatátyba és határolzat|an időre sző|. Ezze|
egyidejĺĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi ĺlnkormányzatkozott jelen megállapodást
mege|őzóen létrejött együttműködési megállapodás, valamint helyiséghaszná|aÍi és

1.

f.

3.

l.

2.

a

4.

5.

6.

t.

ĺ

l,'./U\



f.

fenntartatási szeľződés a kozös feltilvizsgálat és azok egyesítése eredményeként - jelen
me gál lapodás hatályba l épésével _ hatá|y át veszti.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a jelen együttműködési
megáIlapodźst20|6. febľuáľ f9' napjźńg nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat áL|Í.a| _ önként vállalt feladatként _ biztosított
támogatásban nem részesĺil.

A he|yi onkoľmányzat. az éves{<ĺiltségvetése tervezése során e megállapodás ľende|kezéseire
figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi önkoľmányzat működési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerĹilo egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabá|yí e|őírások figyelembevételével járnak el, kölcsonosen segítve
egymás munkáját.

Fe|ek megállapodnak továbbá, hogy az egyi'ittműködési megállapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időkozi vá|asztás esetén az alaku|ő ülést koveto harminc napon
belül felülvizsgá|ják, és szĺikség esetén azt módosítják.

6. Fe|ek ľögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht., Avr.,
Bkr., Tám. Korm. rende|et, Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenloség e|omozd,ítźlsáról szóló 2003. évi CXXV. tĺiľvény, illetve az egyéb
vonatkozó j ogszabáIyok rendelkez ései az irányadóak.

./. Jelen megáIlapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti pé|dányban 
^ug1yu, 

n,",u"n késztilt, Felek
elolvasás és értęlmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jőváhagyo|aga|áírták.

Melléklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest,20l6.
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8.1. Felhaszná|ói |e|tári részletező Ktinyve|és éve: 2015

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám Kész|et
13128-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB
tsszesen.' 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CH\PE lDB

í3í28-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi Ônkormán1zatok 1DB

Összesen.. .ĺ3128-9-09158
Scanner(Canon Lide 25) ,I DB

13128-9-09193 Szämitógép Comód officelV/1 397/08/C
120

tvt1397toBtc
Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB

Összesen: ,ĺ 3128-9-09193 Számítogép Comod officelv/1 397/o8/C lDB
13138-2-02002 ĺroasztal

Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB
Összesen: ,ĺ3138-2-02002

íróasztal BDB
1 3138-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen: I 3138-2-02003 Gépíroasztal lDB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 N emzetiségĺ tnko.rmányzatok íDB

Összesen; 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes 1DB
1 3í 38-2-02005 Aszta| tárgya|ó -

Nemzetiségĺ tnkormányzatok120 5 -DB

Összesen: 13'ĺ 38-2-02005 Asztaltáryyaló 5DB
13138-2-02007 Á||vány, po|c

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen. 1 31 38-2-02007 Áĺtvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csil|ár vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB

Osszesen-' 1 31 38-2-02010 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 Alófogas

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Osszesen 1 31 38-2-02013 Allifogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 7DB

Osszesen. 1 31 38-2-020ĺ7 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa vegyes

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Összesen. 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

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

Osszesen ,ĺ3138.2-02031
Re p rod ukc. ké pek, rézka rcok 4DB

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

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

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oĺahe
Verzió:. 2016.1.í.0

2016.01 .25 14:50.20
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Bp. F<ĺv. V|||'ker. Jozsefuárosi tnkormányzat C, lBudapest,1oB2 ö.í. Felhaszná|ói |eltári rész|etező
Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o.12o

cikkszám Megnevezés Raktarkód Felhasználó Gyáriszám
1 3í 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárható 1 po|cos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok

Könyve|és éve: 2015

KészIet

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

13138-2-02040 Szekrény vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 13138-2-02040 Szekńny vegyes lDB
13138-2-02042'- .Szekrénykicsiá||ó

Nemzetiségi tnkormányzatok120 7DB
Összesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi áIlo 7DB

ĺ 31 38-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 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 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DB

Összesen.. 13138-2-02069 Szekrény aĺsó-felsó 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 Számítógépasztal

120 = Nemzetiségi tnkormányzatot 3DB
Osszesen.' 13'ĺ 38-2-02071 Számítógépasztal 3DB

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

Osszesen; 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB
13138-2-02078 Hűttĺszekrény

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
tsszesen 1 31 38-2-02078 HÚtőszekrény 1DB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02087 Görgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 aitós a|acsony

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen 13138-2-02132 Szekrény 2 ajtos alacsony 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 a|acsony
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

tsszcscn. 1 31 38-2-02240 Szekreny 1 ajtós alacsony ĺDB
13138-2-02246 Bovler 5Ol-80 L-ES

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
tsszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 5O 1{;0 L-ES 1DB

13138-2-02258 Lámpa kcĺrfénycsŐves
120 N emzetiségĺ onkormányzatok 1DB

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

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oIahe
Verzió: 2016'1 .1 .o

2016'01 '25 'ĺ4:50:20
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Bp. F<ĺv. V|||.ker. Józsefuárosi tnkormányzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.1. Felhasználói |eltári résztetező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná|ó

Könyveĺés éve: 2015

Megnevezés
1 3138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

Készlet

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen-' ĺ 31 38-2-02363 Hiitőszekrény Zanussi lDB

13138-2-02408 Fémpo|cĺ00X185X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Összesen.. 13138-2-02408 Fémpolcí00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény ĺ0 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB
Osszesen.' I 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

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

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
Osszesen,' I 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjto lDB

1 3í 38-3-031 68 Mikrohullámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 1 31 38-3-031 68 Miktohullámú sŕjtő lDB
ĺ3138-5-05003 FÜggĺiny ny|on

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen: í 3138-+05003 Függony nylon 5DB

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

Osszesen 1 31 s8-5-05009 Zászló 3DB
13.ĺ 38-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Összesen; I 31 38-5-05064 Zászló 1DB

13138-7-O7029 Függtlnytartó rúd
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Összesen; 13138-7-07029 Függonýaĺtó rud lDB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségí tnkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB

í 31 38-7-07059 FaIi táb|a
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen 1 s1 38-7-07059 FaIi tábla 2DB
ĺ 31 38-7-07098 Poro|tó kész

120 Nemzetiségi Ônkoľmányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07098 Porolto kész. 2DB

í 31 38-8-08035 Spirá|ozogép

Nemzetiségí tnkormányzatok íDB
Osszesen. I 31 38-8-08035 lDBSpiráIozogép

120

/
ĺ,u,ł,/
Yt

Program: Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Verzió: 20í6.ĺ'í.0
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Bp. F<iv. Vll|.ker. Józsefuárosi tnkormányzat c' .

Budapest, ío82 ö.í. Felhaszná!ói le|tári rész|etező
Cĺkkszám -

Felhaszná|ó: 120 - 120

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
í 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB
Osszesen.' 13138-8-08072 SzámolĘép SHÁRP 2607SHARP 2607 lDB

13í38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 N emzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszesen: 13138-8-08277 DvD ĺń Lg 41638 oEM 1DB
I 31 38-8-08282 Papírvágógép

Nemzetiségi Önkormányzatok ĺDB120

Összesen.. 13138-8-08282 PapÍrvágógép .Í DB'

13ĺ38-8-08295 Iratmegsemmisĺtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1D8..

Osszesen; I 31 38-8-08295 lratmegsemmisĺtő 1DB
1 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi ónkormányzatok 1DB
1 31 38-8-08299 1-DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Veĺzio: 20ĺ6'1.1.0 4



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

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 TelefondÍj számlá|Ó(instal|á|ássa|)

000680.131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiéoítése

002639.131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar.5516NG

C)sszesen: 5 db
Beá||ĺtott sz rési feltéte|ek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 - Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|hasznáĺÓná| |évó eszkÖzÖk

Fók nyv.

rlJ,y

13139

T3L29

13139

LJ LZ9

Tá yi eszkłizłik li
Felh. vagy szem. kődja és neve

120

120

120

r20

120

Nemzetisé9i onk'ormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatox

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzator

Nemzetisé9i Önkormányzatok

taftozékokkal
Ün. éve

i'rogram:
KészÍtó:

2004.1 1.10

2000.12.15 rv/60s/00

2004.04,2r

2010.06.24

CT-EcoSTAT Tárgyi eszktiz 2o1'6.Ĺ.Ĺ.i
oláh Éva

Gyártási /
he|yrajzi szám

Bruttő érték

Kcinwe|és éve; 2015

96 250

22 699

144 220

391 375

429 125

rtékcs kkenés Nett érték

I 083 669

'O 
ZJU

22 699

r44 fz1
JiL 5/5

429 r25

7 083 669

\
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5.gz. rnŁt|cJŁtcłĹ,

Egyůittműktidési megá|lapodás

amely létrejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ onkormányzat (a
továbbiakban: helyi önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.
adószám: |57357|5-2-4f
törzsszám: 7357 |5
statisztikaiszám: |57357|5-84||-3f|-0|
bankszámlaszám: l0403387-00028570-00000000
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester

másrészrő| a
önkormányzat)
székhely:
miĺködési hely:
adószám:
törzsszám:

Józsefváľosi oľmény onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. lib
16927973-t-4f
679219

statisztikai szám.. L6927973-84||.37|-01
bankszámlaszám: l0403387-00028602-00000002
képviseli: Bezjian Elizabeth Antónia elntik

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 20|l. évi CLxXx.
tö'rvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apján,
figyelemme| az éi|amháztartásrő|, sző|ő 20|1. évi Ćxcv. törvény (a továbbiakban: Áht.), az
á||amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szó|ó 368/f0|t. (xil.3l.) Korm. rende|et (a
továbbiakban: Ávr.), a nemzetiségi célú e|óirźnyzatokból nyujtott t.ámogatások fe|tételrendszeréről és
elszímolásának rendjéről szóló 428lf0|2' (XII. 29.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Tám. Korm.
rendelet), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370120||.
(XII. 3l.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkorĺnányzatairő| sző|ő
201|. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mĺĺtv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|ulírott
napon és helyen, aza|ábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi onkormányzat je|en egytittműlĺodési megálľapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzaÍ részére biztosítja a nemzetiségi önkormĺányzati míĺködés
személyi és tźrgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miiködéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról} ezzn| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesÍtését
és a közösen megfogalmazott nemzetiségi kĺiztigyek és célok megvalósítását. Jelen
me gál lapodás ban a Fe lek ezen fe ladatok ľé sz| etes szab á|y ait határ ozzák me g.

2' A tárgyi évľe vonatkozőan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele
me|lett _ önként vá|lalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes
egyeńetést kĺjvetően az adott évi kö|tségvetési rende|etében műkcidésihozzź!árulásként pénziigyi
támogatást biĺosíthat, amelyről tĺímogatottat elszámo|ási, míg támogatót e||enőrzesi kötelezettség
terlreli. A helyi cinkonrrányzat źita| a nenrzetiségi önkoľnrálryzat rcszérc mtĺködési lrozájáľulásként
nyujtható támogatási cisszegről támogatási szerzódést kell kötni. A támogatás felhasználása során a
nemzetiségi önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint köteles eljámi.

3. A helyi önkormányzat á|ta| nýjtott műk<jdési hozzájáru|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi ĺĺnkormányzat nemzetiségi köztigyeinek ellátr{sa céljából támogatást adhat kiilső
szervezeteknek, intézményeknek azzal, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuárosi örmény nemzetiségi polgároknak részesülniĺik kell a
támo gatott külső szerv źital' v égzett tevékenység eredményeibĺi I,

4"



4.

5.

6.

8.

l.

2.

b. elszámolási és beszámolási köteIezettség mind a tamogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi onkormányzatot terheli. A nemzetiségi önkormányzat
elntike köteles a külső szerv részéról benyljtott _ a továbbadott támogatás felhasználásáról
szóló - elszámolási dokumentációt, valamint a tźtmogatási cé| megvalósu|ásáról szóló saját
nyíLatkozatáú a benýjtĺást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon beliil a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivata| (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi
feladatait ellátó szeľvezeti egysége (továbbiakban: pénzügyi feladatokat e||áľĺő szervezeti
egység) rcszéľe átadrli. .

A he|yi önkormányzat álta| nyujtott működési hozzttjáĺu|ás tekintetében Felek rögzítik, hogy a
nemzetiségi tinkoľmányzat elnöke köteles tárgyévet követő januźr 3|. napjátig írĺásban beszámolni a
működési támogatás felhasználásáról. A Hivatal apéru;iigyi feladatokat ellátó szervezeti egysćgen
keresztül kö.teles a működési támogatás felhasználását e||ęnőrizni, ameĺyhez jogosult minden
adatot, bizonylatot bekérni, valamint jogosult az elszámolás kiegészítését kérni.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátását szolgáló rendezvények megtartását _ ktiltségvetési helyzetének figyelembe vétele
mellett _ a mindenkori kö|tségvetésében elkülönített forrásból pá,lyánatás útján vagy egyedi
kérelem a|apján, támogatási szerzódés kötése mellett támogathada, amelyről a támogatottat
elszámo|ási köte|ezettség terheIi.

A nemzetiségi önkorm ányzat bevéte|eiuel és kiadásaival kapcsolatban a tervezesi, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgá|taüĺsi és beszámolási feladatai ellátásáról- az elnök
közľeműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi szabáiyozźsokban, és
utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

A nemzetiségi.önkoľmányzat gazdáikodás rendjét szabályoző belső szabályzataiban_ a szĺĺmviteli
jogszabályok és az Avľ., valamint a Bkr. vonatkozó ľendelkezései szerinti szabźúyzatokban -
rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségiönkormányzate|nöke hagy jóvá.

A támogatások felhaszná|ásávaI kapcsoIatban a Hivatal bármikor jogosult elIenorzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkoľmányzat működésének személyi és táľgyi feltéte|ei, működésse|
kapcsolatos végľe haj tási fel.adato k ellátása

Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatbíztositja a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi
közĺigyeinek ellátásához sziikséges tźrgyi, technikai eszközökke| fe|szerelt helyiség ingyenes
haszná|atźú. A nemzetiségi <inkormźłnyzatnak az irodai munka során felmerült működési
költségeit a helyi ĺinkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének terhéľe - viseli.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes helyiséghaszná|atta|,
a helyiség infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeit, valamint karbantartási és
fenntaľtási k<iltségeit a helyi önkormányzat _ ď Hivatal költségvetésének terhére _ viseli,
ame|yek az a|ábbiak.

a. a villamos energia, meleg víz, fíjtés díja, va|amint a viz-és csatoľnadíj, a közös költség,
továbbá a szemétszttl l ításićs kéményseprő d íj ;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási díja, az
internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
ĺinkormányzati ügyekkel foglalkozó ugyintéző áIta| igénybevett telefon szolgáltatásának
dija, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testtileti tagjainak és tisztségviselĺjinek
telefonhasználatából eredő költségeit.

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

ly
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Vajdahunyad u. l./b, szám (hrsz.: 356o4/N3) alatt ta|álható |45,5 mf alapterülettĺ irodahelyiséget
ingyenesen a Jőzsefvárosi Bolgáą Görög, Lengyel, ormény, Román, Ruszin, Szlovák, Szerb,
Ukľán, Német Nemzetiségi onkormányzatközłSs használatba adja azza|, hogy a helyiségeket úgy
kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat szźlmfua munkaállomás bizosított legyen.
A fentiekben megjelĺilt ingatlan t<ibb részbőI álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségbol,
közlekedőből, galériából, mosdóból áll. A vagyonkatasńen adatbźzis alapján az ílgat|an forgalmi
éľtéke: Bľuttó l0.l52 e Ft.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a Józsefuárosi
Ukĺán és Görög onkormányzattal közösen történik. A nemzetiségi ĺinkormányzat használati
jogának gyakorlásával a többi irodahelyiség |laszná|atźra jogosult nemzetiségi önkoľmányzatok
munkáj át nem akadályo zÁatja.

4. Az irodahelyiségvonatkozálsában a nemzetiségi önkormányzatrészére kizárólagosan, valamint
a többi nemzetiségi önkormányzatta| kĺjzös haszná|atba átadott tźrgyi és technikai eszközök
leltár szerinti nyilvántaľtása jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a |e|tár szerint nyilvántartott eszközöket és helyiséget kizfuő|ag
alapfeladatának ellátásához sztikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszeľű
gazdźikodźts szabályai szerint, a jó gazda gondosságával köteles keze|ni, a hasznźiatjogát a helyi
önkormányzat é,rdekeit ťlgyelembe véve gyakoľolhada. Az ingóságok használati jogát másra nem
ruhźvhatja át. A helyi önkormányzat a használatba adott bármely ingóságot - a lelĺár szerinti
nyilvántartáson történő áNezetés mellett - bármikor indok|rás nélkiil visszaveheti, visszavonhatja,
módosíthad a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem veszé|yeztetheti a nemzetiségi ĺinkorm ányzat
feladatellátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmányzat hétkoznaponként reggel 8 órától f0 őráig nemzetiségi
önkormrányzati fe|adate||átźsához hasznáihatja. Az e pontban megjelölt időqer'den túl történő
helyiséghasznáLatra előzetes írásbeli kérelem alapján a Hivatal jegyzőjének írásbe|i engedélye
alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kelĺ jelölni a célt és az okot, amely miatt szükséges a
szokásos helyiség haszná|attó| eltéľó időszakban történő bent tartózkodás. Az e|térő időpontú
helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel adható. Indokolt kérelemre a he|yiség eltérő
hasznźiata állandó jelteggel is biĺosíthatő. Az állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghaszná|at
indokoĺtságát a jelen együttműködési megállapodás feltilvizsgźilatáva| egyidejűleg meg kell
vizsgálni, és amennyiben aÍTa a továbbiakban már nincs szükség, az engedélyt vissza ke|l vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyĹséghasznźiat jogźtt másra nem ruházhatja át. Az
ingyenes haszná|atba adott irodahelyiségen felújÍhást, átalakítást, báľmilyen vźitonańst eszktjzolni
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy azsingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncé|ű használ|aÍra
igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosu|t. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat az e pontban foglaltaktól e|tér, űgy köteles a helyi önkormányzat írásbeli
felszólítására a magźncélú használatot haladéktalanul megszĺintetni, valamint e magán céIú
használatból eredő költségeket a helyi <inkormányzat részére megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy amenny|ben az ingyenesen használatba adott
irodahelyiséget a rendeltetésszeľű használattól eltéľőn veszi igénybe, vagy azt a másik nemzetiségi
önkormányzatok érdekeit ťrgyelmen kívĹil hagyva hasznrílją ligy a helyi önkormĺínyzat által önként
vállalt feladatként a nemzetiségi önkormányzatok részere nyujtott nemzetiségi <ĺnkoľmányzati
támogatási rendszerbő l kizĺrható.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonna| kapcsolatban a tobbi nemzetiségi
önkormányzatta| egyetemleges elszámolási, -vśszaszolgáltatlĺsi és kártérítési kötelezettsége áll
fenn.

Az íngyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat képvise|ője a
Hivatal portáján veheti fel, és ott köteles |eadni az irodahe|yiség elhagyásakor. A nemzetiségi
önkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atára.
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5. A helyi önkormányzat vái|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti
egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység) vezetője fe|é
benyújtott igénybejelentés a|apján . a nemzetiségi önkoľmányzat feladatellátása soľán
jelentkező szükséges mértékig -. a Hivatal általa biztosított elhasználódott, leselejtezett
eszkĺizö'k cseréjét, kaľbantaľtását, továbbá a nemzetiségi feladatellátáshoz szükséges
irodaszerek rendelkezésre bocsátását biaosída.

A nemzetiségi ö'nkormányzat rendelkezéséľe bocsátott eszkĺizök számviteli nyilvántartásáért a
Hivatal pénziigyi feladatokat el|átó szeryezeti egység vezetóje, míg leltár szerinti hiánytalan
źů|apotáért a nemzetiségi <inkormányzat elncike fele|.

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabásri rendezvényeinek,
programj ainak megvalós ításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, i|letve a helyi önkormányzat egyéb

kozfe|adatainak ellátását nem akadźůyozza - ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre
bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet |egalább l5 nappal a kért időpont előtt e|

kell juttatni a Hivata| jegyzojéhez.
b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak

közreműkĺjdését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érinteľt szerveknek többletköltséggel
nem jár.

A nemzetiségi ĺinkormányzat postakĺiltségét a helyi önkormányzat a Hivatal
k<ĺltségvetésének terhére _ viseli.

g. A helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejďeńtés alapján biĺosítja a jelnye|v és a speciális kommunikációs rendszer haszĺlálatának
biztosítását, továbbá szükség esetén tolmács alkalmazasát.

l0. A he|yi önkormányzat az je|en megállapodásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belĺi| tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok miĺkĺjdtetése kö|tségvetési
címen, és a hivatal miĺk<jdtetése költségvetési címen, továbbá az onkormányzat költségvetésében
a Polgármesteri Hivata| és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása címen

l l. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szukséges a|apvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
<inkormányzat műk<idéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal jogviszonyban
źi|ő személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és ügyviteli, törvényességi,
pénzĺigyi, ellenőrzési és a belsó ellátási feladatokat ellátó szervezeti egységei látják el.

|2. AHivatallaljogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai külĺjnĺlsen:
a. a testĺileti ülések előkészítéséve| kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az tilések

jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnĺikének, vagy tagsźtnak informérciői alapján írásbeli

e|őterjesĺések, dcintések előkészítése, meghívók, forgatókcinyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgá|atának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megkĹi|dése a Hivatal törvényességi és pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységei
részére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevéte|einek továbbítása a jegyző és a nemzetiségi
önkormányzat elnĺike felé'

e. a testiileti és tisztségvise|ői dcĺntéshozatalhoz kapcso|ódó (pl. jegyzőkönyvek)
ny i|v ántartáts i, sokszoros ítás i é s p ostázás i fel adatok e||átása,

f. a nemzetiségi önkoľmányzat működésével kapcsolatos nyiIvántartási, iratkeze|ési
feladatok ellátása.

6.

7.
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhatalmazźsa alapján a Nemzeti Jogszabálytár
Törvényességi Fetügye|et [rásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszet hasznáIata.

13. Felek rigzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat iilésein - beleéĺtve azért ülést is - a jegyzó
vagy a jegyzove| 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 uelnzctisĘi iinkoľmányzat kiĺllsĘveÍéséve|, gazrlrĺ|kodásáva| kapcsolatos feladatok ellátása

1. A nemzetiségi önkoľmányzat kĺiltségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
Hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |źúja el az a|źlbbiak szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdźůkodźtsról szóló hatźrozat, a költ.ségvetés tervezés, annak

évközi módosításának e|őkész ítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok ana|itikus nyilvántartásának

vezetése, az éves gazdá|kodźts és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi
önkormány zat fi gy e|mének felhívása a kö ltsé gvetés módos ításr a,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotó hatźrozatban foglaltak szerint a
költségvetés Magyar Államkincstárhoz töľténő benyújtásával kapcsolatos feladatok
ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénztigyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzugyí szakmai ellenőrzések ellátásą az uta|ványrendeletek kiállítása, a
gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás nyiIvántartásba
vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kiťrzetési igény között eltérés esetén annak
je|zése, . .

Đ a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalássa|,
g) havi, negyedéves pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók

ké s z íté se a j o gszabá|yban me gadott határid ő betartásáva |,

h) havi, negyedéves pénzforgalmi je|entések, mér|egjelentések, költségvetési beszámo|ók,
jelentések Magyar Al|amkincstárhoz tcjrténő benyújtásával kapcsolatos feladatok eIlátása,

i) a zźĺrszámadás szöveges részének elkészítéséhez segítség nyújtása,
j) banki és törzsadattári tigyimézéshez kapcsolódó fe|adatok ellátása (bankszámla.szerződés

módosítása, változások bejelentére) ) ,k) ÁFA-bevallások, Szja bevattások készítése, ÁFA köľbe való bejelentés,
D támogatásonként (kĺlzponti költségvetésből' települési önkormányzattó|, pá|yázatokbő|) a

bevételek és azok terhére hozott döntések, valemint a felhasználások analitikus
nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi önkoľmányzatokat a költségvetési döntések
meghozatalában, támogatások elszámolásában,

m) támogatások felhasználásának pénzugyi elszámolásához segítségnyújtás (számlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

n) pénzugy i, számv itel i szabá|y zatok aktual izálása,
o) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zźrszámadźls honlapra t<jrténő

feltétele érdekében intézkedés.

IV. A nemzetiségi önkormányzat kłiltségvetése

1. A jegyző a pénzügyi feladatokat e||átó szeÍvezeti egység útján az á,||amh,átkaftásról szó|ó
jogszabályok rendelkezéseiľe figye|emmel a k<iltségvetési tĺĺrvényből adódó részletes infonnációk,
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnökének közremÍĺködése és adatszolgźt|tatása alapján
határidőben előkészíti a nemzetiségi önkormányzat költségvetési haLározatának tervezetét, amelyet
megküld a nemzetiségi önkormányzat elnökének.
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f.

3.

A nemzetiségi önkormányzat a koltségvetését önállóan, költségvetési határozatban á||apítja
meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tartalmaznia az e|őiränyzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat kö|tségvetési határozatáÍ', elemi költségvetését' átmeneti
gazdźúkodásról szóló határozatźú az elnök - annak elfogadását ktivető három munkanapon
beliil _ írásban megkü|di a pénzugyi feladatokat el|átó szervezeti egységnek.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmźnyzzt költségvetési előirányzatainak
vá'|toďatására irányuló e|őterjesżést a pénziigyi feladatokat elláto szeĺlezeti egység
közreműködésével készíti elő.

5. Az e|ĺlirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi ĺinkormányzat képviselő-testülete - költségvetési' határozatát módosítő - hatźrozattal dönt. E határozat egy példányát, valamint az e|óirányzat-
módosítás rész|etezését (az e|őirányzat-ny1|vźntaľtáson tĺĺrténő źttvezetés céljából) a nemzetiségi
önkoľmányzat elnoke a döntést követő 3 napon belti| juttatja el a pénzugyi fe|adatokat ellátó
szervezeti egységhez.

6. A helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata
törvényességéért, bevételi és kiadási e|óirányzatainak megáL|apításáért és teljesítésééĺt, továbbá
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

7 . A nemzetiségi önkormányzati gazdá|kodás biztonsáryáért a testíilet, a szabá|yszenĺségéét az elnök
felel.

V. A nemzetiségi önkormányzat kii|tségvetésének végľehajtása

Felek rcigzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját kö|tségvetési
e|őirányzatainak fe|haszná|ásáróI. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénzligyi
gazdáIkodásának végrehajtása során a pénzugyi feladatokat el|átó szervezeti egységen
keresztĺ'i| az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi <inkormtnyzat forrásai terhére készpénz,
valamint átutalás formájában teljesíti a kĺiltségvetésében meghatározott előiľányzatok, illetve
a n emzeti sé g i ö n korm á ny zati hatáľo zatok a|apján.

A jegyzí| a pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺi| |átja e| - a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közremíĺködése és információi a\apján - a nemzetiségi önkormányzat
önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak töľzskönyvi
nyi|vántartálsban szükséges módosításával, az adőszátm igénylésével kapcsolatos teendőket' A
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi
nyi|vántaĺtásban sztikséges módosítások átvezettelése a.mega|akulást követően megtöľtént' A
nemzeti sé si önkormánv zat öná|| ő fi zetés i szátm|źx a| rende l kezik.

3. 4 nemzetiségi önkormányzat az tů|amháztartźsi információs ľendszerhez a Magyar
Allamkincstáron kereszttil a pénzÍigyi feladatokat e||átő szervezeti egység kĺĺzreműkĺjdésével
az a|ábbiak szeľint kapcsolódik:
a' Információszolgáltatássa| aZ elemi költségvetésľől: éves kĺiltségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gáltat az źú|amhánartás információs rendszere számára.
b. Időközi ko|tségvetési ję|pntésseľ a költségvetése végrehajtása soľán lebonyolított

pénzforgalmáva| ĺisszefüggésben eleget tesz az źú|amháztartási információs rendszere felé
irányu ló adatszo|gáltatás i köte Iezettségének.

c. Időközi mérlegie|entéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kĺiltségvetése végrehajtásávaI
összefüggésben a mér|egjelentéseket összeál|ítja és biĺosída adatait az ál|amháztartási
információs rendszer szźtmtĺr a.

4.

1.
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t.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettségge|: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összefüggésben eleget tesz az áń|anháztartási
információs rendszere fe|é irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A nemzetiségi önkormányzzt köItségvetést érintő Ílatározatźnak elkészítéséért' valamint az
elfogadást követő adatszolgáltatiások határidőben történő teljesítéséért a Hivatal jegyzőjén
kereszttil a pónzugy i feladatokat el látó szeľvezet i e gység a fe le|ős.

V[. A nemzetiségi iinkoľmány zatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
ktite|ezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormźnyzat gazdá|kodźtsának éves
alakulásáról a zárszámadźts keretében számol be. A nemzetiségi önkoľmányzat
gazdá|kodźlsának éves alakulásáról szóló zárszámadási előteľjesztést és ahatározattervezetét a
jegyzó készíti elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé terjeszt
úgy, hogy az a képviselő-testtilet elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
kö|tségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźůyba lépjen.

A VI.l. pontban foglalt e|őterjesaéshez kapcsolódó ktitelező kimutatásokat a pénzljgyi
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztül ajegyző készíti elő.
A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott
kö ltsé gveté sse| ös s zehason l ítható módon zźr számadás i határozattal dönt.

vil. A nemzetiségi iĺnkoľmányzat kiitelezettségváltalásaival kapcso|atos hatáskiiľtik

A nemzetiségi önkormányzat köte|ezettségvál|alásaiva| kapcsolatos részletes hatásköröket a
nemzetiségi <jnkormányzat Szervezeti és Műkodési Szabźl|ýzatźtnak mellék|etét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, va|amint a jegyző által kiadott közös utasítás rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat - koľábbi, saját hatáskĺirben hozott dĺintése a|apján
gazdálkodásával és pénze||átásáva| kapcsolatos minden pénzforgalmát a nemzetiségi
onkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi ĺinkormányzatťlzetési szźtm|áján bonyo|ítja.

A helyi önkormányzat á|ta| adott táĺnÜgatás fo|yósítźsa - a központi k<ĺltségvetési támogatás
kivételével - a helyi önkormányzat és a nemzetiségi ĺinkormányzat kozotti szerződésben
foglaltak szerint történik. A támogatźls elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat műkĺjdési
köItségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a hetyi
önkormányzat á|ta| - a központi költségvetési támogatáson felíil - folyósított támogatást ki'ilső
szerveknek (pl.: társadalmi szeľvezetek, alapítványok, természetes személyek ľészére, stb.)
nyújtott pénzeszkilz átadás céIjára hasznáija fel, a nemzetiségi önkormányzat köteles a
közpénzekbő| nyújtott tamogatások átráthatóságárő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény,
valamint a hatá|yos önkormányzati ktĺltségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi
önkoľmányzat a támogatott cél megva|ósulásáról szóló elszámolás e|fogadásáróI a pénzugyí
fe ladato kat e l látó szervezeti egysé get írásban köte les tájékoztatní.

4. A központi költségvetési támogatási igény benyújtásáľa, az á||am által kiírt péiyázatokon
történő részvételre a nemzetiségi ĺinkormźnyzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi
önkoľmányzat és a Hivatal felelősséget nem vállal.

5. A helyi ĺinkormányzat köteles a nemzetiségi önkormányzat részére e|ektronikus fe|ĺiletet
(honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat e|eget tehessen az
információs önrendelkezési jogľó|és az információszabadságrólszóló f0||. évi CXII. törvényben
foglalt közzététe|i kote|ezettségének. Je|en pontban meghatározott feladat e||átźLsáért _ aII. fejezet
l 1. pontjában meghatározott iigyintézn adatszolgáůtatźsa a|apjźn - a Hivatal szervezési feladatait
ellátó szervezeti egységvezetője a felelős.

f.

1.

2.
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1.

A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi <inkormányzat rendelkezéséľe
álló önkormányzati forrásból biztosított e|oirźnyzatok felhaszná|ttstra, az e|őirányzatok
terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati
választások időpontjáhozigazítottan' időarányos ütemezés szerint kerÍilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormá nyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti, az adatszo|gźůtatás során közölt adatok valódiságáétt, a számviteli szabályokka| és
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségééĺ a Hivata| jegyzőjén keľesztül az
adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a nemzetiségi önkormányzat
elnöke együttesen felel.

VIII. Osszeférhetet|enségiszabályok

A nemzetiségi önkormtnyzat tekintetében a kĺĺtelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjeryző
vgyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

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

A kötelezettségvá|lalási, pénnlgyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványoási és teljesítés
igazo|ásźra irányulg feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgári
Tĺirvénykönyv szeľinti közeli hozzźltartozőja vagy maga javára látná e|. A pénzíigyi feladatokat
ellátó szervezeti egység vezetője a kötelezettségvál|a|ásra, pénziigyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|ásźtra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-minĺíjukról belső
szabźiyzataikban foglaltak szerint naprakész nyilvántartast vezet.

Ix. A belső kontrollľendszer és a belső ellen(jrzés

A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollľendszerének kialakításánál f,rgye|embe kell venni a

Bkr. e|őírásait, továbbá az ti|amháaarĺásért felelős miniszter által kozzétett módszeľtani
útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős, a nemzetiségi
önkormányzat e I n ökéne k észr ev éte|ezésĺ j ogkörének fi gye lembe véte | éve l.

A Hivatal kockázatkezelési és szabźiýa|ansági felelőse biaosítja a nemzetiségi önkormányzat
kockázatkezelését, szabálytalansági eljaľások lefolytatlását a kiadott szabźúyozźsok alapján.

A Hivatal haüĺlyos Szervezeti és Mĺĺk<idési Szabá|yzatźlban gazdasźlgi vezetőként kijelölt személy a
nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat gazdasági vezetője is.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó
szervezeti egysége végzi. A be|ső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső ellenőrzési vezető
źL|ta| készített be l ső e l l enőrzé s i kézi könyv szab á|y ozza

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyja jóvĄ amelyet
tájékoztatásul megktild a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jóváhagyásra vonatkozó
jogszabá|yi határidőt követoen 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormányzatokat érinto külsö ellenőrzések nyilvántaĺásźt a belső
ellenőrzési feladatokat e|látó szervezeti egységvégzi az elnĺik tájékoztatásaa|apján.

5.

X. Zárő rendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján Iép hatályba és határozat|an időre sző|. Ezze|
egyidejű|eg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzatkozott jelen megá|lapodást
megelőzően létrejott egyiittműködési megálIapodás, valamint helyiséghasznźilati és

l.
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fenntaľtatási szerződés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése eredményeként _ jelen
me gál lapodás hatályba lépésével _ hatźúy ät veszti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműkodési
megállapodástf0I6. február f9. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaItakat nem teljesíti
abban az esetben a helyi önkormányzat áItal _ tinként vállalt feladatként - biztosított
támogatásban nem részesül.

A helyi önkormányzat az éves koltségvetése tervezése soľán e megállapodás rendelkezéseiľe
figyelemmeI kĺjteles eljárni, és biztosítani a nęmzetiségiönkormányzat mrĺködési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľüĺő egyéb feladatmegvalósítások
során a vonatkozó jogszabályi e|őírások figye|embevété|ével járnak el, ko|csönösen segítve
egymás munkáját.

5. Felek megá|Iapodnak továbbá' hogy az egyi.ittműködési megá|lapodást évente legkésőbb
január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést kovető harminc napon
belül feliiIvizsgtĺIják, és sztikség esetén azt módosítják.

6. Felek riigzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Aht., Avr.,
Bkr., Tám. Koľm. rendelet, Mĺjtv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyen|ő bánásmódról és
az esélyegyenlőség e|őmozditásáról szóló f003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
v onatkozó j o gszab éůyok rende lke zései az irányadóak'

.7. Je|en megállapodást, amely 9 oldalon 6 eredeti pé|dányban magyar nyelven készült, Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenbeq nĺegegyezót jőváhagyólag a|áírták.

Me|léklet: Az eszkoz |e|tár

Budapest, 2016.

Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefu árosi tnkormányzat

képviseli:
dr' Kocsis Máté

polgármestęr
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Bp. Fĺĺv. V|||.keĺ. Józsefuárosi onkormánvzat
Budapest' í082

Cikkszám

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

Megnevezés

Cĺkkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám Készlet
í3128-9-0909s VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out r

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out cHlPE lpB

ĺ3128-9-09í58 Scanneľ (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB

lsszesen.' I 3128-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
í3128-9-09í93.-SzámĺtigépComódofficetV/1397/08/C |vt1397ĺo$ĺC

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen.. 13128-9-09193 Számítógép Comód office lV/l 397/08/C lDB

13138-2-02002 íriasáaI
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Összesen.' I 31 38-2-02002 ĺróasztal 8DB
í3138-2-02003 GépíróasztaI

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

13138-2-0200É'
ž

Asztal vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Összesen.. 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes lDB
í3138-2-02005 Asztal tárgya|ó

120 NęmŹetiségi tnkormányzatok 5DB
Összesen 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB

13138-2-02007 Á||vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen.' I 31 38-2-02007 Áttvány, polc 2DB

1 31 38-2-02010 Csi||áĺ vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DB

Osszesen.' 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 ÁtlóÍogas

120 Nemzeĺiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen.' 1 31 38-2-0201 3 Allofogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

Osszesen.- 1 31 38-2-02017 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lampa vegyes

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 2DB
Összesen 1 3í 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 onkormányzatok 4DB
Osszesen. 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktáĺ/Készlet
Készĺtő: oIahe
Verzió: 2016'1 .1 .o

2016.01.25 14:50:20
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Józsefuárositnkormányzat 

8.1. Felhaszná|ói lettári rész|etező

Cikkszám

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód FelhasználóMegnevezés Gyáriszám

Könyve|és éve: 2015

Készlet
í 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhďó 1 po|cos

120 Nemzetiség i onkormányzatok 2DB
tsszesen.' 13138-2-02035 Szekreny alacsony zárhato 1 polcos 2DB

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

Ôsszesen; 13138-2-02040 Szekrény veg.y.es lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

Nemzetiségi onkormányzatok120 7DB
tsszesen; 13138-2-02042 Szekrény kicsi álló 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2&DB

Cisszesen.' 'ĺ3138-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1 31 38-2-02069 Szekrény a|só-felso 2 ajtos
120 Nemzetiségi onkormányzatok 6DB

Osszesen.' 13138-2-02069 Szekrény alsńfelső 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Osszesen; 13138-2-02071 ' Számítógépasztal 3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 ĺ Nemzetigégi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB
'13138-2-02078 Htlitőszekrény

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény 1DB

13138-2-02087 Gcirgős konténer . ..:ł
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen; I 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB

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

Ossze-.eo: !3138-2-02!32 Śzpkrónll ? aiłőę alałcanĺl 2DĐ

13138-2-02159 Asztali |ámpa
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen I 31 38-2-021 59 Asztali lámpa 1DB

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

Osszesen: 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtis alacsony lDB
13138-2-02'246 Bovler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Összesen. 1 s1 38-2-02246 Boyler 50 /-80 Ĺ.Es ,I DB

13138-2-0?258 Lámpa kĺirfénycsőves
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen ,ĺ3138-2-02258 .Lámpa koĺfénycsőves lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítô: oIahe
Verzió: 2016.,l .1.0

2016.01 .25 14:50:2O

2 .oldal 4,



Bp. F<ĺv. Vlll'ker. Józsefuárosionkormányzat 
8.1. Fe|haszná|ói le!tári rész|etezőBudapest, 't 082

Könyve|és éve: 2015

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 12o - 120

Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Készlet
13138-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

120 Nemzetĺségĺ tnkormányzatok 1DB
tsszesen.' 1 31 38-2-02363 Htitőszekreny Zanussi lDB

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

tsszesen.' 13138-2-02408 Fémpo|c1ď)X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Összesen t3138-2-02442 Szekreny 10 ajtoS fakkos 1DB

í 3í 38-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 2DB

tsszesen: 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
1 31 38-3-031 65 Mikrohu||ámÚ sÜtő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Összesen.. 1 3138-3-03165 Mikrohullámú sijtő lDB

1 31 38-3-03168 Mikrohu|lámú sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Összesen: 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámu stjtő lDB
1 31 38-5-05003 FÜggciny nyĺon

120 Nemzetiségi onkormányzatok 5DB
Osszesen 13138-+0500s Ftiggony nylon 5DB

1 31 38-5-05009 Zász|i
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

' Összesen: ..4t!ĺ.gsg.sąsoog
Zászli 3DB

1 31 38-5-05064 Zász|ó
120 Nemzetiségi onkormányzatok ÍDB

Osszesen'. 1 31 38-5-05064 lDB
13138-7-O7029 FÜgg<inytartó rúd

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen.' í 31 38-7-07029 Függonýartó rud 1nR

13138-7-O7037 Pénzkazetta
't20 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta lDB
1 31 38-7-07059 Fa|i táb|a

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.
't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen. 1 31 38-7-07098 Poroltó kész 2DB
1 3í 38-8.08035 Spĺrálozógép

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Spirálozigép

120

Osszesen. 1 31 38-8-08035 1DB

Program: Raktár/Készlet
Készít6: oIahe
Verzio:. 2016.t.1.0

20'|6'01 '25 1Ą:50''20
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Bp. Fciv.V||l.ker' Jozsefuárosionkormányzat ô J F-|l .... . I

Budapest, 1oB2 Ü.1. Felhasználói leltári rész|etező
Cikkszám' -

Felhaszná|ó: 12o.120

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám

K<inyve|és éve: 2015

Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|igép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 13138-8-08072 Számológép SHARP 26079HARP 2607 .ĺ DB

13138-8-08277 DVD író Lg 41638 oEM ..E-łpłł

Nemzetiségi tnkormányzatok120 1DB
Osszesen.' 1 31 38-8-08277 DvD ĺń Lg 41638 oEM lDB

í3í38-8-08282 Papírvágógép
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 13138-8-08282 Papíĺvágógép lDB
13138-8-08295 Iratmegsemmisĺtő

120 Nemzeti sé g i on kormá nyzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisító lDB

í 31 38-8-08299 Telefax
120 Nemzetiségi Onkormányzatok lDB

Osszesen; 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

Program: Raktár/Kész|et
Készĺtő: oIahe
Verzió: 2016.1.1.0
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Bp. Fóv. VIII.ker. JÓzsefuárosi Önkormányzat
Budapest, 1082

Azonosítő Megnevezés

000190.111932 Te|efondíj szám|á|ő(insta| |ássď)
000680.1311922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo
002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|Ógép Sharo Ar.5516NG

Összesen: 5 db
Beá||ított szĹjrési fe|téteIek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|őná| |évó eszkizok

Főkłin'ĺv.

1119

13139

13 129

rJIJY
13129

Felh. vagy szem. kődja és neve tiľl. éve

eszkfizäk Ii

120

120

120

J\2U

120

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetłségi Önkormányzatok

taftozékokkal

Program:
Készító:

2004.1 1.10

2000,12.1s rv/60s/00

2004.04.21

2010.06.24

CT-EcoSTAT rĺ.gvi .s'ki'i'oiE.1J'
oláh Éva

Gyártásí /
helyrajzĺ szám

o,t

Bruttő érték

KÖnyve|és éve: 2015

96 250

22 699

144 220

391 375
'429 125

Értékcstikkenés Nettő érték

1 083 669

96 250

1Z OJJ

144 220

39r 375

429 t25

7 083 669

(\1Y e-,---'.-

C

0

0

0

0

2016.01.25 14:S0:59
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