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Budapest Józsefuá ľosi onkoľmá nyzat
tülete szőmára

iszte|t Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Magyarorsz-aghe|yi önkormanyzatairő| sző|ő 20|1. évi Cl,)ooilx. töľvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23.$ (5) bekezdése 19. pontją valamint a nemzetiségek jogaiĺól szóló 2011. évi
CL)oilX. tĺĺľvény (a továbbiakban: Nektv.) 10. $ (4) bekezdése éľtelmében a keľiileti ĺinkor-
ményzat feladata a neÍnzetiségi iigyek e|látása, mely érdekében a helyi önkoľmányzat köte.les
biztosítani a helyi nemzetiségek jogainak éľvényesiilését.
A Nektv. 80' $.a szerint a helyi önkoľmlĺnyzatnak kötelezettsége a ÍEmzętiség cinkoľmríny-
zatok működéséhez szfüséges pénzĹigyi, tźtrgyi, személyi feltételek biztosítĺásą amely ľészle-
tes szabályaiľól a két frl megállapodást köt. A Nektv. 80. $ (2) bekezdése éľtelmében a helyi
önkonĺrĺĺnyzatnak és a nemzetiségi önko.ľmźnyzatok,aak minden év janurár 31. napjáig felül
kell vizsgá|niuk a közttik létrejött egyĹithnfüiidési megállapodĺíst. E töľvényí kötelezettségnek
eleget téve . taÍta|Ínlés formai szempontok alapjrín - a Hivatal feliilvizsgálta a Józsefułáľosi
Nemzetiségi onkormanyzatokkal megkötött együttmfütidési megállapođĺásokat, melyek kĹ
egészítésre, pontosítĺísra keriiltek a Nektv.-ben előírt jogszabá|yi köveÍelményeknet való
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľľás Blzottsáęvéleményezi x

Hatáľ ozati j av as|at a bizottság széľĺĺźtr a:

A Varosgazdálkodrási és PénzĹigyi BizottságlBmberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képvi-
sęlő-testiiletnek az előterj esztés meg|árgya|ásźú.
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zőszabá|yakrészletesebbrögzítéseérdekében

A 11 nemzetiségi iinkoľmányzatta|kĺjtendő megállapodĺís a határozat |.11. saímú meltékletęt
képezí. Tekiĺĺtettel aľrą hogy a Józsefuaľosi Roma onkoľmĺányzat anemzetiségi iiľĺkoimány-
zatok źital- hasmá|t helyiségektől eftérő helyiségeket haszĺÉll, így ebben a vonatkozásban a
Józsefuarosi Roma onkormányzattal kötendő egyĺittmiÍködési męĺállapodás eltéĺ a többi
nomzetiségi önkormríny zattő|.

TőĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a Jőzsefváĺosi Román onkoľmĺnyzat kíve-
telével a lőzsefvárosi Nemzetisegi onkormányzatok f0|7. januaĺ 31. napjáig a,mel.lékelt,
feltilvizsgált egytittműködési megállapodasokat testtileti ülésen megt.írgyaltĺák és diintést hoz.
tak annak elfogadásĺáľól.

A Józsefuaľosi Román onkormrínyzat vonatkozźsőtbarĺa Budapest Fővaros VIII. keľiilet Helyi
Választasi Bizottság az |120|6. (WI.18.) és a fl20t7. (II.02.) szĺĺmli határozatźtban hozott
döntést a haláleset miatt megüresedett két képviselői mandátum kiadása tźlrgyźlban. A megbĹ
ző|evé| áwétele és a képviselői esktitételt követően van mód arra, hogy a Józsefuarosi Romĺán

onkormányzat testiileti döntést hozzon a feltilvizsgált egyÍittmfüödési megállapodas elfoga.
dásaľól. Jelenleg a Jőzsefuźtosi Román onkoľmrĺnyzat három képviselőjéből megbízólevél
átvétele és eskütétel hiányában egy fő gyakorolhatja képviselői jogait, ezáital a Józsefuĺĺrosi
Román onkormányzat ĺemhataľozatképes.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|őteqesńés tngyában a Tisztelt Képviselő-testiilet j ogosult dönteni.

III. A döntés célja, pénzĺiryĺ hatása

A dcintés céIjaaNektv.-ben foglalt jogszabźtLyíkötelezettségek teljesítése.

A döntés pénťagyifedezetet igényel. A pénzügyi fedezet a Hivatal költségvetésében at220|-
04 címen rendelkezésre ál1.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő.testiilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdésénęk 19. pontján és a 4|. $ (3) be-

kezdéién, valamint a Nektv. 80. $ (2) bekezdésén és a Budapest Józsefvárosi onkoľmány.
zat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/20|2.
(XII.13.) önkoľmányzatirendelet 16. $ bj) alpontján alapul.

Kéľemaza|ábbihatarozati javaslatelfogadasát

HĺľÁnoza.ľI JAvAsLAT

A KépvÍselő.testíilet úgy dönt' hory

1. elfogadja ahatátozat 1.-11. srÁmí mellékletét képezo, a Józsefuaĺosi Bo1gáľ, Gölgg'
Lengyel, oľmény, Romą Romiín, Ruszin, Szerb, SzlovráŁ Ukľán, Német Nemzetiségi on-
korményzatta| ktitendő feliilvizsgált EgyĹittmíĺködési Megríllapodĺíst.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7. máľcius 09.
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2. felkéri a polgármestert a felülvizsgált egyiittműködési megállapodások aláításźra és
azok Budapest Fóvĺáľos Koľmanyhivatala részére történő megkiildésére.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20|7. marcius 09., Koľmĺínyhivata|részére megkiildés: döntést követő 15 munka.
nap

A döntés végrehajtásáúvégző szewezeti erység: Jegĺzői Kabinet Jogi lľoda

Budapest, 20|7. februźlr 22.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edĺna
iegnő
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nevében és megbízásából

r llľ , 'ć t^J, ,,tr-ezrvz^ 4'=
dr. Mésztĺľ Erika

aljegyző

Mellékletek 1 1 db Egytittmfüi'dési Megĺállapodĺás
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EgyÍittműkiidési megállapodás

?.mely létľejtitt egyrészrő| a Budapest ľ'őváľos VIII. keľůilet Józsefváľosi
o n ko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmány zat)
székhely:
adőszám:
törzsszám:

képviseli:

másľészről a
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszám:
tötzsszźlm:

1082 Budapest, Baross l. 63-67.
15735715-2-42
735715

statisztikai szźlm: |5735715-841 1-321-01
bankszámlaszélm: 10403387.00028570-00000000

dr. Kocsis iN'ĺáté polgármester

Jĺózsefváľosi Bolgár onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Buđapest, Vajdahunyad u. l/b
1ss08322-1-42
508320

statisztikai szám: |5508322-84l 1-371.0l
bankszámlaszźlm: 10403387-00028598-00000006
képviseli: Kalicov Gizel|a Julianna elnök

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 20|1. évi
CLxXx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás
a|apjźn, figyel'emmel az áIlarlhźztartásrő| sző|ő 2a||. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az ő|Laĺrháztaľtásról szóló töľvény végrehajtásáról szóló 368120|1.
(xII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370120|1. CXII. 31.) Korm. ľendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarcrszźtg helyi önkormányzatairő| sző|ő 20II. évi
CI-xxxIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó ľendelkezéseire, az a|ulitott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormanyzat jelen egytittrrrűktidési megállapodás (a továbbiakban: megállapod:ás)
keretében a nemzetiségi tinkoľmrínyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzatt
mfüödés személý és ťáľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos
végrehajtĺási feladatok ellátĺísĺíról, ezze| segiti a nemzetiségi jogszabĺĺlyokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közcisen megfoga|mazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvalósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezęn fę|adatok részletes szabályait
hatátozzźtkmeg.

2. A tĺáÍgyi évľe vonatkozőaĺ a helý önkoľmźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként val|alt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormányzatta| töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi ktĺltségvetési ľendeletében míĺködési
hozzáĄźtru|asként pénzĹigyi támogatĺást biztosíthat, amelyľől tĺímogatottat e|számolĺási, míg
t-rímogatót ellenőrzési kĺitelezettség terheli. A helyi önkormányzat által a nemzetiségi
önkoľmányzat részére mfüödési hoz.zájátrulásként nyujtható üámogatĺási cisszegről
tamogatási szerződést kell kötni. A tiímogatĺĺs felhasználása során a nemzetiségi
ĺinkormányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság e1ve szerint köteles eljĺárni.



3. A helyi önkormányzat á|ta| nyujtott működési hozzájáru|ás tekintetében Felek rĺigzítik,
hogy a nemzetiségi ĺinkormĺínyzat nemzetiségi köziigyeinek ellátasa céljából tĺĺmoiaĺásí
adhat kiilső szeľvezeteknek, intézményęknek a,.,a|, ho1y

a. ebben az esetben is a józsefuárosi bolgríľ nemzetiségi polgaroknak részesülniük ke1l a
trímogatottkĹilsőszervá|ta|végzetttevékenységeľedménýeiből,

b. elszĺímolási és beszámolási kötelezettség mind a tamogatott kiilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles a ktilső szerv részéről benyujtott _ a továbbadott
tamogatás felhasználĺásárő| szőlő - elszĺĺmolĺási dokumentiĺciót, valamint a támogatási
cél megvalósulrásáról szóló saját nyilatkozatźú a benyujtást követő leghamarďb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővĺáros VIII. kerĹilet Józsefuaro'iľolg.ĺ.-"śt..i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) péĺlzllgyi feladatait ellátó szervezet| egysége
(ovábbiakban: pénnjlgý feladatokat ellátó szervezetiegység) részére átadni.

4. A helyi önkoľmiĺnyzat źLIIA| nyujtott mfüödési hoz-zájáru|ás tekintętében Felek tögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormanyzat elnöke köteles targyévet követő januĺár rt. ňp;aĺg
írasban beszamolni a működési tĺímogatiís felhaszrálásaról. A Hivatal a penäigy1
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztiil köteles a mfüödési tá'noguřá'
felhasználĺĺsát e||enőnni, arte|yhezjogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valamint
j o gosult az e|szźtmolĺás kiegészítését kérni.

5. A helyi <inkormányzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak e|Iátásźú szolgáló rendezvények megtaľtását _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellętt _ a mindenkori kciltségvetésében ekňlonített fonásból
pá|yéntatáls útján vagy egyedi kéręlem alapjźn, támogatási szerzĺidés kötése mellett
támo g athatj a, amel yľő l a támo gato ttat elszámolás i kötel ezetts é g terhe l i.

6. A nemzetiségi önkormrínyzat bevételeivel és kiadĺásaival kapcsolatban a tewezési,
gazdálkodĺĺsi, ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszo|gőitatási és beszámolĺísi feladatai
ellátásĺĺľól_ az elnök közreműködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozásokban, és utasítĺísokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi cinkoľmźnyzat gazđá|kodas rendjét szabá|yoző belső szabźůyzataiban _ a
szłámviteli jogszabályok és az Áw., valamint a Bkľ. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabályzatokban - rendezi, amelyeket a jegyzíS és a nemzetiségi tinkormźnyzatelnöke hagy
jővá.

8. A támogatások felhasznéiźsával kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségÍ önkormányzat működésének személyi és tálrgyifeltételei,
mĺĺkiidéssel kapcsolatos végľehajtásÍ feladatok ellátása

1. Felek rögzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkorményzat
nemzetiségi köztigyeinek ellátásához szükséges tĺáľgyi, technikai eszkđzökkel felszěľelt
helyiség ingyenes hasznźiatált. A nemzetiségi tĺnkońányzatnak az irodai munka soľán
felmeriilt mfüödési költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére - viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi tinkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|atta|, a helyiség infľastruktúrájával kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal költségvetésének terhéľe _ viseli, amelyek az alź.ůbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, futés díja, valamint a viz.és csatoľnadij, a közös
költség, továbbá aszemétszállítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat működéséhez sziikséges eszközök karbantartási díja,
az intetnet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
ĺinkormányzati tigyekkel foglalkozó iigyintézíĺ áIta| igénybevett telefon
szotgźůtatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas znéiatźtbő| eredő költségeít.

3. A helyi önkormrínyzat aII.|. pontban foglaltak megvďósulása érdekében a Budapest VIII.
keľület, Vajdďrunyad u. 1./b, szam (tľsz.:35604lN3) alatt található |45,5 m. alapteľülehĺ
iľodahelýséget ingyenesen a Józsefuĺĺľosi Bolgráľ, Gĺirög, Lengyel, oľmény, Román,
Ruszin, Szlovĺĺk, Szerb, Ukrán, NémetNemzetiségi onkormźnyzatkĺizĺis használatba adja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hqgy minden nemzetiségi önkoľmĺínyzat
számĺźra munkaallomas biĺosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
ál1ó helyiségcsopoľt, amely 4 irodďlelyiségből, közlekedőbő|, galénéhól, mosdóbőI á||. Az
ingatlan aknnllizźit forgalmi értékbecslése alapjarr az ingat|aĺ forgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Fr.
A nemzetiségi önkormiínyzat fudomásul veszi, hogy az iľodahelyiség hasznźtlata a
Józsefuĺĺľosi Német Nemzetiségi onkormanyzattal kiizösen történik. A nemzetiségi
önkormanyzathasznźlati joganak gyakoľlĺásával a többi iľodahelyiséghasznźl|atÍnajogosult
nemzetiségi önkoľmány zatok munkáj át nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźtban a nemzetiségi önkorményzat tészére kizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös használatba átadot1 tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatat|aĺ mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormźnyzat a lista szeľinti eszkĺizöket és helyiséget k'lzárőIag
a|apfe|ađatÁnak elláĺásahoz szĹikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeľíĺ gazdá|kodas szabá|yai szerint, a jő gazda gondosságźwa| köteles kezehi, a
haszrlźůat jogát a helyi önkoľmányzat érdekęit ťrgyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok haszná|ati jogát másra nem ľuházhatja át. A helyi önkoľmányzat ahasznźilatba
adott bĺíľmely ingóságot . a listan tiiľténő átlłezr.ltés mellett - báľmikoľ indoklás nélkiĺl
visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatja azzal, hogy e joga gyakorlása során nem
v eszé|y eztetheti a nemzetiségi önkormanyzat feladatel|átását.

A helyiséget a nemzetiségi tinkoľmanyzat hétkönnponként ľeggel 8 órától 20 ćráig
nemzetiségi ĺinkoľmĺínyzati fe|adate|Iźúasához hasnáihatja. Az e pontban megjelöIt
időrenden tul történő helyiséghasznźiatta előzetes írasbeli kéľelem alapjan a Hivatal
jegyzőjének írásbeli engedélye a|apjan van mód. Az ínásbeli kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt sziikséges a szokasos helyiség hasznźiattől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helýséghasználat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemĺe a helyiség eltérő hasznáiata állandó jelleggel is bizosítható. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egytittmfüiidési
megállapodás felülvizsgźlatźxa| egyidejiĺleg meg kell vizsgálni, és amennyiben arra a
továbbiakban maĺ nincs szfüség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormőnyzatazingyeĺes helýséghasnlá|at jogát masra nem ruhĺĺzhatjaált.

eŕ,ďy



5.

Az ingyenes haszrrálatba adott irodahelyiségen felújítást, átalakítást, báľmilyenvá|tonatást
eszkĺizölni csak tulajdonosi d<intéssel lehet.

Fęlek ňgzítik' hogy az ingyenesen hasznőlatba adott iľodahelyiséget magáncélú
hasnlźůatra igénybe venni a nemzetiségi cinkoľmőnyzat nem jogosütt. ,ł-"o"yĺben a
nemzetiségi önkoĺmanyzat az e pontban foglaltaktól eltér, tĘy köteles ; helyi
önkoľmányzat írásbeli fe|szőlitźsaĺa amagáncé|íhaszná|atot haladékálanul megsziintetni,
valamint e magán célú haszná|atbő| eredő költségeket a helyi önkormĺányzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkormanyzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnálatba ađott iľodahelyiséget a rendeltetésszenĺ hasznalattő| élteron veszilgénybe,
vagy azt a mrásik nemzetiségi tinkormanyzatokérdekeit figyelmen kívtil hagyva haszná|ja,,
úgy a helyi önkormźnyzat által önként vállalt feladatként a nemzetiségi onĹoľmarlyntou
tészére nyujtott nemzetiségi <inkormĺányzatitamogatźtsi rendszeľbő|klzarhatő.
A nemzetiségi cinkormányzatnak az átađott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormĺínyzattal egyetemleges elszĺímolási, visszaszolgáltaĹísi és káľtéľítési kötelezettségle
áll fenn.

Az ingyenesen hasznĺílatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzętiségi önkormőnyzat
képviselője a Hivatal portajan veheti fel, és ott köteles |eadni -az 

irodahelylség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkormźnyzatnem jogosult saját kulcs hasznáhatźna.

A helyi önkoľmányzat vá.J|alja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezetí egység)
vezett|je felé benyujtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi tinkormńyzat
feladatellátása során jelentkező szükséges méľtékig - a Hivat aI źůta|a biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszeľek rendelkezésľe bocsátétsátbiztosítja.

A nemzetiségi önkormányzat ľendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántartásaert a Hivatal pérnigyi feladatokat e||átő szervezeti egység vezetője' míg
leltár szerinti hiĺánytalan źilrapoáért a nemzetiségi önkormźnyzatelňóte ľelel.

A helyi önkormĺĺnyzat anemzetiségi önkormanyzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pro gramj ainak me gva Iő sítás ához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez aHivata|, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfeladatainak e||átását nem akadáiyozza ideiglenesen, iogy"*'.n
rendelkęzésre bocsáthatja, azzal,hogy az eľre iľányuló kérelmet legalább 15 nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szeľvének, gazdaságitáľsaságainak
közremfüödését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintétt szęrveknek
többletki'ltséggel nem j ár.

A nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét a helyi önkoľmĺányzat _ a Hivata|
költségvetésének terhére _ viseli.

A helyi önkoľmányzat_ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ
haszná|atćnakbiztosítását,továbbászfü ségeseténtolmácsa|ka|mazasát.

6.

7.

9.
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10. A helý iinkormźnyzat az jelen megállapodasban meghatáľozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi önkormźnyzatok mfü<idtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése kiiltségvetési címen, továbbá az
onkoľmĺínyzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmányzatok
éptileteinek takaritása címen

ll.Felek rögzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
működéséhez sziikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormĺĺnyzat mfüĺidéséhez kapcsolódó adminisztľatív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban áIIő személy, illetve a Hivatal jegyzojén keresztül a szeľvezési és
ügyviteli, töľvényességi, pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási felađatokat e|Iźtő
szewezeti egységei látjfü el.

|,2. A Hivatallal jogviszonyban á|Iő személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az tiléseken) az

iilé sek j e g y zokönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének, vagy tagsźnak információi alapján írásbeli

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

megküldése a Hivatal tcirvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szervezeti
egységei tészéte,

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

e. a tęsttileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszoľosítási és postázási feladatok e|Iźúása,

f. a nemzetiségi tinkoľmźnyzat miĺködésével kapcsolatos nyilvźntartźsi, iľatkezelési
feladatok ellátása,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelménęk elkészítése,
elszámolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének
Jogszabá|ýar Törvényességi Felügyelet
ľendszer hasznźiata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat tilésein - beleértve azźtrt ülést is - a
jegyző vagy a jegyzovel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmányz at megbízźlsából és képviseletében részt v esz a nemzętiségi önkorm ényzat
testtileti ülésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségi önkományzat kiiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolaŕos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi iinkorményzat költségvetésével és gazdźikodáséxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szeruezeti egysége |átja e| az a|áhbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmęneti gazđálkodźtsról szóló határozat, a kĺiltségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmanyzat költségvetési e|őirźnyzatok nyilvĺántartása, az éves

gazdźikodás és döntések során amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkormźnyzat
fi gyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

fe|hata|mazása alapján a Nemzett
Írásbeli Kapcsolattartás elektľonikus
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2.

J.

4.

c) a nemzetiségi önkorĺnányzat ]<öltségvetését megalkotó hatánozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyaľ Államkincstáľhoz tĺĺrtenő benyújtásával kapcšolatos
feladatok ellátása,

d) a szrímviteli szabályok szerint a szźtmviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénztigyi szakmai ellenőrzések ellátása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasźtgi vezető által kijeltilt személyében az érvényesítési feladatok
ellátása,

e) költségvetési feđezetel|enőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési ige"y között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztari vagy banki átutalással,
g) havi péĺuforya|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszĺímolók készítése

a jogszabá|yban megadott határidő betaftäsźlval, a Magyaľ Áilamkincstárhoz
tĺiľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ell átása,

h) a zělrszámadás szőtmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

i) banki és t<irzsadattáľi ügyintézéshez kapcsolódó feladatok e||átźsa (bankszámla-
szeruo dé s mó d o s ítás a, v áůtozások b ej el enté s e),j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕ,ł,l.ti'u" való bejelentés,

k) támogatásonként (központi költségvetésből, települési önkoľm źnyzattő|,
pá|yázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozoit dĺintések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a kĺiltségvetési dcĺntések meghozatalźtban, támogatásolk
elszámolásában,

l) támogatások felhasznźiásának pénzügyi elszĺímolásához segítségnyujtás (szrímlrák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m) pénzĺi gyi, s zámvi teli szab źiy zatok aktua |izá|ása,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zźrszámadás honlapra

történő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetĺségĺ önkoľm ányzat költségvetése

A jegyző a pénzigyi feladatokat el]látő szervezeti egység tltján az eů|amhaztartástő|
szóló jogszabá|yok rendelkezéseire figyelemmel a koltségvLtési törvényből adódó
részletes információk, valamint a nemzetiségi önkormáĺyzatelnökének közremfüödése és
adatszo|gétltatása a|apjánhatíľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormanyzat kciltségvetési
hatźlrozatźnaktewezetét' amelyet megkiitd a nemzetiségi önkoľmĺányzat ělnĺikének.

A nemzetiségi önkormĺínyzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatáľo zatban
á|Iapitja meg. A nemzetiségi önkoľmĺíĺlyzat költségvetési határozatának az irányadő
jogszabályban meghatźtrozot| szerkezet, tartalom szerint kell tafta|maznia az
e|őirźnyzatokat.

A nemzetiségi tinkormányzat költségvetési haténozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról szóló hatźrozatőtt az elntik - annak elfogadásđt k<ivető háľom
munkanapon beltil _ írásban megkiildi a pénzigyi felada.tokat eltátő szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi <inkoľmĺínyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat költségvetési
e|őirźnyzatainak váůtoztatźrlára irźnyuló előterjesztést a péruíigyi feladatokat e|tátő
szew ezeti egysé g közľeműködésével készíti elő.
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6.

7.

1.

Az előirányzatok módosításáĺól a nemzetiségi önkoľmányzat képviselő-testiilete
költségvetési határozatát mődosító . hatérozatta| dönt. E hatźrozat egy péIdźĺĺyáú,
valamint az előfuźnyzat.módosítás részletezését (az e|őirźnyzat-nyilvántartáson töľténó
átvęzętés céljából) a nemzetiségi önkormanyzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja el apéĺ:z;ldlgyi feladatokat ellátó szervezetí egységhez.

A helyi önkormanyz-at, va|atrlint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
hatźlrozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirényzatainak megállapítasáért és
teljesítéséért'továbbákötelezettségvállalásaiéľt és taĺtozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormźnyzati gazdá|kodás biztonságárcrt a testĺilet, a szabá|yszeľĺiségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetiségi önkoľm ányzat ktiltségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat onáI|őan dönt saját költségvetési
előirényzatainak felhasználásáľól. A nemzetiségi tinkoľményzat költségvetési, pénztigyi
gazdáIkodásának végrehajtása soľán apénzÍjgyi feladatokat e|Látő szervezeti egységen
kęreszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormĺĺnyzat fonásai terhére
készpénz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
e|őirźnyzatok,illetveanemzętiségiönkormányzatihatározatokalapján.

A jegyzí5 a péruugyi feladatokat e||áltő szervęzeti egységen keľesztül |átja eI - a
nemzetiségi önkoľmányzat e|nökének közreműktidése és infoľmációi alapjźn - a
nemzetiségi önkoľmányzat öĺőillő fizetési szátm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az aďőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszálm igénylése, valamint a töľzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkormźnyzat önálló
fizeté si szźtmláx a| rendelkezik.

A nemzetiségi önkormźtnyzat az á|Ianháztartási információs rendszerhez a Magyat
Allamkincstáron keresztül a péĺ:.z;ngyi feladatokat ellátó szetvezeti egység
közľeműkö dé sével az a|ábbiak szerint kapc s o l ódik :

a. Információszolgźůtatźlssal az elęmi költségvetésről: éves költségvetéséľől annak
elfogadását követően adatot szo|gá|tat az áL|arlhéztartás információs rendszere
szźtmára.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
pénzforgalmźxa| összefiiggésben eleget tęsz az á||amhéńartźsi információs
rendszeľe felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettségének.

c. Időkiizi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a méľlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazźilamhźlztaľtásiinfoľmációsrendszerszźmláta.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtélsával, gazdálkodźsźxa| összeftiggésben eleget tesz az źilarrlhéľ;tartźsi
információs rendszere felé iranyuló adatszolgźlltatási k<itelezettségének.

2.

3.
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4.

l.

2.

l.

2.

J.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetést érintő hatźttozatźnak elkészítésééľt, valamint
az e|fogadast követő adatszo|gá|tatasok hatĺáľidőben történő teljesítésééľt a Hivatal
jegyz(ijén keresztül a pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI.A nemzetiségĺ önkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kiitelezettség

A nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi önkormźnyzat gazdálkođásának
éves alakulásáról a zánszźtmadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormźnyzat
gazdá|kodásanak éves alakulásáról sző|ő zźtrszźtmađási előteľjesxést és a határozat
tervezetét a jegyzőn keresztiil a péĺzigyi feladatokat el|átő szervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormrĺnyzat elnöke a képviselő-testtilet elé terjeszt úgy'
hogy az a képviselő-testĹilet elé terjeszését követő haľminc napon bęlül, de legkésőbb a
költségvetési évet kĺivető ötödik hónap utolsó napjáig hatĺályba tépjen.

A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott kciltségvetéssel összehasonlítható módon zátszámadásihatározattal dönt.

vil. A nemzetĺségi önkoľmányzat ktitelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatáskiiľök

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, éľvényesítési, uta|vźnyozás| szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá.a felelősök konkľét kijeliilését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szervezeti és Miĺködési Szabáůyzatának mellékletét képezĺ|, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott kĺizös utasítás
rendezi.

A nemzetiségi tinkoľmányzat fizetési száĺriźt|<tzźltőllag a helyi önkormrínyzat szźtm|źńt
v ęzetíĺ péluintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľm źtny zat gazdá|ko dásával és pénzell átásźx a| kapcsol atos minden
péluforga|mát a nemzetiségi önkormanyzat foĺľźsai terhére a nemzetiségi tinkormányzat
fi zetési szźm|áján bonyolítj a.

A helyi önkoľmányzat á|tal adott támogatás folyósítása a helyi <inkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben foglaltak szerint történik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormányzat működési és miĺködéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasznáIődő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
feđezetét biztosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi önkoľmányzat a helyi önkormányzat
á|ta| folyósított támogatást ktilső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek,
a|apítvźnyok, természetes személyek tészéte, stb.) nyujtott pénzeszköz źúadźts céljára
haszná|jafel, anemzetiségi önkoľmrínyzat köteles aközpénzekből nyujtott támogatások
át|áthatőságźró| szőlő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatályos önkoľmányzati
ktiltségvetési ľendelet szeľint eljĺíľni. A nemzetiségi önkoľmĺínyzat a támogatott cél
megvalósulásáľól szóló elszámolás elfogadásáról a pél:ľ:ngyi feladatokat e||átő
szew ezeti e gys é get írásb an kötel e s táj ékoztatni.

4.
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6.

5. A központi költségvetési támogatási/páIyázati igény benyrijtására, a nemzetiségi
cinkormĺínyzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A hetyi önkoľmĺányzat kĺjteles a nemzetiségi önkoľmányzat részére elektľonikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormáĺyzat
eleget tehessen az irformációs önľendelkezési jogról és az infoľmációszabadságról szóló
2011. évi CKI. törvényben foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatĺírozott fe|adat ellátźsáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghataľozott íjgyíntéző
adatszo|gá|tatźsa ďapjĺĺn _ a Hivatal szervezési feladatait e||átő szervezeti egység vezetóje
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiztonságarő|, valamint a közéľdekíi adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzoi rendelkezései
szerint irĺányadók ďapjan jĺĺr el.

A nemzetiségi önkoľmányzati választások évében a nemzetiségi önkoľmźnyzat
rendelkezésére ál1ó önkoľmányzati foľľásból biztosított előirányzatok felhasználásźna'
az e|őirźnyzatok terhére kötelezettségek vállalásáta naptári éven belül a nemzetiségi
önkormányzatí váiasztźsok időpontjához igazitottan, időarźnyos iĺtemezés szerint
keľĹilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti' az adatszolgátltatás során kiizölt adatok valódiságáért, a

számviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľľel való tartalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetóje és a nemzetiségi ĺinkoľmźlnyzat elnöke egyiittesen felel.

vilI. Osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkormanyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és apéĺlzÍigyi e||Ąegyző
ugyanazon gazÄasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyarlazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvźi|alásra' utalványozasľa jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.

A kötelezettségvállďási, péĺlmgyí e||eĺjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozasi és teljesítés
ígazolasan iÍányuló fęladatot nem végezheti az a szemé|y, ak'l ezt a tevékenységét a
Potgĺĺľi Törvénykönyvről szóIő 20|3. évi V. ttirvény szerinti kĺizeli hozzźúartozőja vagy
maga javáĺa Látfń e|. A pénztigyi feladatokat ellátó szęĺvezeti egység vezetője a
kötelezettségva|La|ásra" péĺwjgyi e|IĄegyzésľe, teljesítés igazolásźtra, érvényesítésľe,
utalványozĺĺsra jogosult személyekľől és aláírás.mintájukľól belső szabáIyzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvantaľtíst vezet.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi cinkoľmźnyzat belső kontľollrendszeľének kialakítĺásźnźi ťlgye|embe kell
venni a Bkľ. előíľásďt, továbbá az ői|anháztarraséľt felelős miniszter źita| közzśtett
módszeľĺani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszer kialakítasźÉft a jegyzí5 a
felelős, a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének észrevételezési jogktiľének figyelembe
vételévęl.

7.

8.

l.

3.
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A Hivatal integľált kockĺízatkezelési és a szervezeti integntást sértő események kezelési
felelőse biaosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat kockĺázatkeze|ését, a 

","*e,ěti 
integritĺst

séľtő események lefolytatáséú a kiadott szabźůyozások alapjan.

A Hivatal gazdasági szeľvezetének a vezetóje a nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
e||átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezetí| áIta|készített belső ellenőrzési kézikönyv sz'abźlyozza..

5. A nemzetiségi ĺinkorměnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,,
mely beépül a helyi önkormĺĺľryzat éves ellenőrzési teľvébe. A jegyző a jóíahagyott
ellenőrzési tervet megkĺildi a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének a jóvráhagýrásra
vonatkozó jogszabályi hatÁnd(ĺtkövetően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkormányzatravonatkozó éves ellenőrzési jelentésta jegyzĺ|hagyja jővá,
mely beépiil a helyi önkoľmányzat éves jelentésébe. A jegyző a jőváhagýott éves
ellenőrzési jelentést tźtjékoztatźtsul megkiildi a nemzetiségi önkormanýzat elntikének a
j óvráhagyasra vonatko ző jo gszabetyi Intándĺĺt követően 5 napon beltil.

7. A nemzetiségi önkotmźnyzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartásźú a belső
ellenőrzési feladatokate|látő szervęzeti egység végzi az elnök tőĘékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|áírása napján |ép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi cinkormänyzat kĺizött jelen
megállapodást megelőzően létľejiitt egyĹittmíĺködési megállapodás, valámint
helyiséghaszná|ati és fenntaľtatźsi szerződés a kĺizös felülvizsgálat és azok egyesítése
eľedményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályőúveszti.

2. Felek rőgzitik,hogy amennyibe n a nemzetiségi önkormány zat a jelenegytittmúkt'dési
megállapodást 20|7. március 31. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat źL|ta| _ önként vá||alt feladatként -
biztosított támogatásban nem részesiil.

3. A helyi önkormányzat az évęs ktiltségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseiľe figyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a ně-""ti'égi
önkoľmányzat míĺkcidési feltételeit.

4. Fęlek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi e|őítások figyelembevételével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźlbbá' hogy az egyiittmiĺki'dési megállapođást évente
legkésőbb januát 3l-ig, általános vagy időközi vźiasztás esetén az a|akulő iilést követő
harminc napon belül felülvizsgá|ják' és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek rögzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabźl|yozott kérdésekb en az Aht.,
Avr., Bkľ., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódľő| és az
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esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tĺirvény, illetve az egyéb
v o natko zó j o gszab á|yo k rend e lk ezés ei az ir őny adó ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példĺĺnyban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyó |ag a|áitták.

Melléklet: Használatba adott tárgyiés technik ai eszkozök listája

Budapest, 2017.

Budapest Fővaĺos VIII. keľiilet Józsefvarosi Bo1gáľ Önkoľmaĺryzat
Józsefuĺĺľosi Önkoľmĺányzat képviseli:

képviseli: Kalicov Gize||aJulianna
dľ. Kocsis Máté elnök

polgáľmester

Fedezet: ......Dátum: Budapest,20|7.

PénzĹigyileg ellenj egyzem

Páris Gyulané
gazdasźęivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészĺír Erika
atjegyző
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Bp F9Y Vll|'ker. Jozsefvárosi tnkormányzat
Budapest, 1082

Cikkszám Megnevezés

8.1. Felhasználói leltáľi részletező
Cikkszám: -

Feĺhasználó: 12o - 12o

Raktárkód Felhaszná|ó

Kĺiĺryve|és éve: 2016

Kész|et'13128-9-09098
VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen: 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/T|/D 128mb TV out CH|PÉ 1DB
1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
13128-9-09193 Számítógép Comód officeĺV/,| 397/08/C tvt1397togtc

Nemzetiségi Önkormányzatok120
Osszesen: 1 31 28-9-091 93 Számítógép Colnid officet V/l 397/08/C

1DB
1DB

13138-2-02002 ĺriasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DBOsszeselr. 1 s1 3B-2_02002 ĺroasztal
8DB

13138-2-02003 Gépíroasztaĺ

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDBOsszesen: 1 31 38-2-02003 Gépĺroasztal
1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok

Osszesen.' 1 31 3B-2-02004 Asztal vegyes
I UtJ

lDB
13138-2-02005 Asztal tárgya|ó

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 5DBtsszeseri: 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyaló
5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DBOsszesen.' 1 31 38-2-02007 Áttvány, potc
2DB

1 31 38-2-0201 0 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 9DB

Osszesen.. 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes
9DB

13138-2-02013 Allofogas

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 4DBosszeseĺl: 1 31 38-2-0201 3 Álbrogas
4DB

13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DBOsszesen.' 1 31 38-2-0201 7 Forgószék
7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DBtsszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB
13138-2-02031 Reprodukc' képek. rézkarcok

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 4DBtsszesen,' 1 31 38-2-02031 Re p rodu kc. ké pek, rézka rco k 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen.. I 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

Program : Raktár/Kész|eĺ
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017 '1 .1.1

2017 .01.31 9:3i..52
1 .oldal
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Bp. Főv. V|lĺ.ker. Józseívárosi tnkormányzat
Budapěst,- 1082 B.1. Felhasz'lá|ói |eltári rész|etező l(ot.lyvelés Évc. 20 lô

Cikkszám

1 31 38-2-02035

Cikkszám: -

Fe|használo: 120 - 120

Raktárkód Fe|hasznátó anszam KészIetMegnevezés

Szekrény a|acsony zárhato 1 polcos
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB
13138-2-02040 Szekrény Vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes 1DB

13138-2-02042 Szekrény kicsi áĺ|ó
tzv Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

Osszesen 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi álIó 7DB
13'l3B-2-02050 Szék vegyes

120 Nemzetiségi tnkormánpzatok 28 DB
Osszesen. 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB

1 3 1 38-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 6DB

Osszeseł.' 1 31 38-2-02069 Szekrény also.felso 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámÍtógépasztal

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02071 Számítógépasztal 3DB

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

Osszeserr. 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB
13138-2-02078 HŰtőszekrény

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrénv lDB

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

Osszesen; 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
tsszesen: 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB

13138-2-02159 Asztali |ámpa

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa lDB

13138,2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi tn kormányzatok lDB

Osszesen.' 131 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

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

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

Összesen 1 31 38-2-02258 Lámpa koiénycsőves lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017.1.1 '1

2017.01.31 9:31:52
2 .oldal +
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Bp F9y V||t.ker Józsefvárosi Önkornlányzat c, A
Budapest. 1082 u..l. Felhaszná|ói |eltári rész|etező Könyve|és éve: 20,16

Cikkszám

Cikkszám: -

Fe|használó: 120 - 120

Raktárkód FelhasználóMegnevezés
1 3 1 38-2-02363 HÜtőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi tnkormányzatok

KészIet

,I DB
Osszesen 1 31 38-2-02363 Htitőszekrény Zanussi 1DB

1 31 3B-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Osszesen: 1 31 38-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok tur
Osszeseĺr 131 38-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos 1DB

1 3'1 38-20575 Szekrény 2 ajtos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

osszeseĺr: 1 31 3B-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
1 31 38-3-03165 Mikrohu||ámú sütő

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő ĺDB

13138-3-03168 Mikrohulĺámú sÜtcĺ

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sütő 1DB

1 31 38-5-05003 Függöny ny|on

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Osszesen.' 1 31 38-5-0s003 Fĺ'iggony nylon 5DB

1 31 38-5-05009 Zász|o
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok J UĽ'

Osszesen 1 31s8-5-05009 Zászló 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|o

tzu Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.' 1 31 38-5-05064 Zászli lDB

13138-7-07029 FÜggönytartó rúd
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-7-07029 Függonytaĺtó rúd 1DB
13138-7-O7037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen.- 1 sI 38-7-07037 Pénzkazefta 1DB

1 31 38-7-07059 Faĺi táb|a

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszeserr. 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

1 31 38-7-07098 Poro|to kész.

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen; 1 3138-7-07098 Poroltó kész 2DB

1 3ĺ38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
Spirá|ozogép

120
Osszesen.' 1 31 38-8-08035 lDB

Program : Raktár/Készĺet
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 2017.1.1 1

2017 .01.31 9:31:52
3 .oldal
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Bp tőv V|||.ker. Jizsefvárosi onkormányzat t, 4 |Budapest,1082 ö.1. Fe|haszná|ói |e|tári rész|etező Könyve|és éve: 2016

Cikkszám

. Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Fethaszná|óMegnevezés
1 31 3B-8-08072 Számológép SHARP 26o7sHARP 2607

120

Készlet

Nemzetiségi onkormányzatok ĺDB
Osszeselt.' 1 31 38-8-08072 Számológép SHÁRP 26079HARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 4í638 oEM
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-8-08277 DvD ĺró Lg 41638 oEM 1DB

1 31 s8-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen: 1 31 38-8-08282 PapÍrvágógép lDB
1 3'ĺ 38-8-08295 Iratmegsemmisítő

tzu Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen: 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisítő

1DB
1 3 1 3B-B-08299 TeIeÍax

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen- 1 31 38-8-08299 Teĺefax

1DB

Program: Raktár/Kész|eĺ /-\ ^ ^Készĺtő: olahe łí h ĺ.il Á|jVerzió: 2017.1.1'1 \^*!ť [ ,Ą
?017.01.31 9:31:52

4 .oldal
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Bp. Frjv. VIlI.ker. JÓzsefuárosi onkornlányzat
Budapest, l0B2

000 1 90- 1 1 1 932 Telefonďj s.e'ĺálÓ(i n,tĺlájĺ!iljJ
000680-131 1922 Tárgya|oasztal fekete 2 db
00ĺ180-1311912 Nyomtatő HP L] 11oo
002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|Ógép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: Sdb
Beál|ított szĹÍrési fe|téte|ek:

Minden nem tcirolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott felhaszná|oná| |évó eszk zrĺk

11 19

1?1?O

13129

ĺ?ĺ?o
13129

Tárgyi eszkciztik Iistája tartozékokkaI
Felh. vagy szem. kődja és neve

120

r20

120
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Együútműködésĺ megállapodás

ę.mely létrejött egyrésztőI a Buđapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefvárosĺ
O nko rm á ny zat (a további akban : helyi önko rmány zat)
székhely:
adószám:
törzsszźlm:

képviseli:

másrészről a
cinkoľmányzat)
székhely:
működési hely:
adószám:
tötzsszám:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
15735715-2-42
735715

statisztikai szám: |57357 |5-841I-32l-0l
bankszámlaszäm: |0403387 -000285 70-00000000

dr. Kocsis Iľdáté polgármester

Józsefvárosi Głiriig onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16926185-r-42
679187

statisztikai szátm: |6926|85-841 |-37|-01-
bankszám|aszőtm: l 0 4033 87 -00028 5 99-0 0000005
képviseli: Bozonasz Irini elntik

között (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól szóló 20||. évi
CI.xxIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bękezdésében foglalt fe|hata|mazźs
alapjźn, figyelemmel az áů|amháztartástő| szőLő 201-1. évi Cxcv. töľvény (a
továbbiakban: Aht.), az źů|amhártaftásról szóló törvény végľehajtásáľól szóló 3681201I.
(XII. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), a kiiltségvetési szervek belső
kontľollĺendszer&ől és belső ellenőrzéséről szóló 370/201-1. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a

továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkormányzatairől sző|ó 2011-. évi
CLxxXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|írotí
napon és helyen, az a|źlbbi feltételekkel.

L Pľeambulum

1. A helyi önkoľmányzat jelen egytittmfüiidési megállapodĺĺs (a továbbiakban: megállapodĺás)
keretében a nemzętiségi iinkormźnyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzati
miĺködés személyi és taľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végľehajt"ási feladatok ellátasaról, ezze| segíti a nenzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi kiizügyek és célok
megvďósítĺását. Jelen megállapodásban a Felek ezen fęladatok részletes szabályait
hatźrozzźlkmeg.

2. A tngyi évre vonatkozőaĺ a helyi tinkormanyzat kiiltségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ tinként váI|a|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmĺĺnyzattal toÍténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési ľendeletében működési
hoz-zájaru|asként pénziigyi tźmogat|ást biztosíthat, amelyľől tamogatottat elszĺĺmolasi, míg
tĺĺmogatót ellenőrzési ktitelezettség terheli. A helyi at á|tal a nemzetiségi
önkoľmányzat részére működési hozzáĄárulasként nyijtható tĺĺmogatasi összegről
tamogatási szeruođést kell kötni. A tamogatás felhasználasa sorĺín a nemzetiségi
önkormrínyzat a költséghatékonyság és ktiltségtakaľékosság elve szerint ktiteles eljĺĺrni.



3. A helyi önkormányzat á|ta| nyujtott míĺki'dési hozzajara|ás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi iinkoľmanyzat nemzetiségi közügyeinek ellátĺása céljából temogatasí
adhatkĺilsőszeľvezeteknek,intézmények,aekazza|,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuĺĺĺosi görög nemzetiségi polgríroknak részesülniiik kell a
tĺmogatott kiilső szew őita| végzetttevékenység eredményeiből,

b. elszámolási és besziímolási kötelezettség mind a üímogatott kĺilső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmźnyzatot terheli. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kötelęs a kĹilső szętv részérő| benyujtott - a továbbadott
tĺímogatás felhasarálásőrő| szó|ő _ elszámolási dokumentźrciőt, valamint a tĺĺmogatási
cél megvalósulasĺáľól szóló saját nyi|atkozatźú a benyujtĺĺst követő leghamarabĺ, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővĺáľos VIII. kerÍilet Józsefuĺáľo'iľolg.í'-"śt"'i
Hivatal (továbbiakban: Hivatat) pénzĹigyi feladatait ellátó szervęzeti egysége
(továbbiakban: pénziigyi feladatokat ellátó szervezetiegység) részére átadru.

4. A helyi önkoľmĺínyzat által nyujtott mfüödési hozzájarulás tekintetében Felek ňgzítik,
hogy a nemzetiségi tinkormányzat elnöke köteles tźngyévet követő január rt. nap;aig
írásban beszámolni a mfüödési tamogatas felhasmálásaról. A Hivatal a penäigg,
feladatokat ellá1ó szervęzeti egységen keresztiil köteles a működési tä-ogu:tá.
fe|használását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekémi, valamint
j ogo sult az e|szátmolĺás kiegészítését kérni.

5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormźnyzat kötelező és önként vźi|a|t
kcizfeladatainak ę||átősát szolgáló ľendezvények megtaľtását _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkori költségvetésében elktilonített forrásból
pá|yáztatás útjan vagy egyedi kérelem a|apjźn, támogatási szeruődés kötése mellett
támogathatj a, amelyről a támogatottat elszámolási kötel ezettségterheli.

6. A nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat bevételeivel és kiadĺásaival kapcsolatban a tewezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszo\gőůtatźsi és beszámolasi fetadatai
ellátĺásáľól- az elnök közremfüödésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabźlyozőtsokban, és utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkoľmőnyzat gazdá|kodás rendjét szabáiyoző belső szabályzataiban_ a
szímviteli jogszabá|yok és az Ávr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabźůyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmźnyzatelnöke hagy
jővá.

8. A támogatások felhaszná'|ásźlval kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkoľmńnyzat műktidésének szemétyi és táľgyÍ feltételeĺ,
műkiidéssel kapcsolatos végľehaj tásĺ feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi iinkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormőnyzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges táľgyi, technikai eszkđziikkel felszěrelt
helyiség ingyenes hasznéůatát. A nemzetiségi önkormányzatnak az fuodai munka során
felmeľült mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

q,r
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Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasználatta|, a helyiség infrastrukttré$ćxa| kapcsolatban felmeriilő
rezsikĺiltségeit, valamint karbantaľtási és fenntartási ktiltségeit a helyi ĺinkoľmányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alź.ŕbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fútés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a közös
kĺiltség, továbbá aszemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkorményzat múktidéséhez sziikséges eszközök kaĺbantaľtási díja,
az inteľnet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nęmzetiségi
önkoľmányzati ügyekkeI foglalkozó iigyintéző źital igénybevett telefon
szolgá|tatźtsanak díja' kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testtileti tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas znáůatőtből- eľedő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a Bydapest VIII.
kerĹilet, Vajdahunyad u. 1./b, szám (ľsz.:35604lN3) a|attta|á|hatő |45,5 m, ďapterülehĺ
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuĺíľosi Bolgaľ, Göľög, Lengyel, oľmény, Romĺĺľt,
Ruszin, Szlovĺík, Szerb, Ukľán, Német Nemzetiségi Önkoľmĺĺnyzat közös haszná\atba adja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat
szźmÉtra munkaallomĺís biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
álló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőbo|, ga|énából, mosdóbőI á|I. Az
ingatlan aktualiłÁ|t forgalmi éľtékbecslése alapján az ingat|aĺ forgďmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkoľmányzat tudomasul veszi, hogy az irodahelyiség hasznźůata a
Józsefuaľosi Öľmény és Ukľán Önkormanyzatta| kdzösęn ti'ľténik. A nemzetiségi
önkoľmányzathasznáiati jogĺának gyakorlasával a tĺibbi irodahelyiséghasznáIatárajogosult
nemzetiségitinkormányzatokmunkájátnemakadźiyozhatja.

4. Az iľodahelyiség vonatkozásábaĺ a nemzetiségi iinkormźnyzat ĺészére kizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzatta| közös hasznźiatba éttadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás ęlválaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormĺányzat a lista szeľinti eszközöket és helyiséget klzarőIag
a|apfe|adatźnak ellátĺásĺĺhoz sziikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeľÍi gazdá|kodés szabóĺLyai szerint, a jő gazda gondosságával köteles keze|li, a
hasznéiat jogát a helyi önkoľmányzat éľdekeit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok hasznźiati jogźtt masra nem ľuhĺízhatja át. A helyi önkorményzat ahasnléůatba
adott báľmely ingóságot - a lisüán történő źltvezetés mellett - báľmikor indoklĺás nélkiil
visszaveheti, visszavofutją módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlása soľĺín nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkormźnyzatfeladatę||átźsźÍ.

A helyiséget a nenuetiségi önkormányzat hétköznaponként reggel 8 óľától 20 őtáig
nemzetiségi önkormĺányzati feladatellátásźůloz használhatja. Az e pontban megielölt
időrenden tul töľténő helyiséghasnlźiata előzetes írásbeli kérelem alapjĺín a Hivatď
jegyzőjének íľásbeli engedélye a|apjźn van mód. Az íľásbeli kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség hasznźiattől eltéľő időszakban
töľténő bent taľtóá<odás. Az eltérő időpontu helyiséghasznźiat ĺállandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemĺe a helýség eltérő hasznźl|ata állandó jelleggel is biztosítható. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasnlźůat indokoltságát a jelen egyiittmiikiidési
megállapodĺís feliilüzsgélatźtval egýdejűleg meg kell vizsgálni, és amennyiben arÍa a
továbbiakban mar nincs szfüség, az eĺgedé|ývissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźnyzatazingyenes helyiséghasznćiat jogáńmásranem ľuházhatjaát.
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Azingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítást, átu|akitást, bĺĺľmilyenvá|toztatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, |ogy az ingyenesen használatba adott irodďlelyiséget magancé1ú
hasznáiatta igénybe venni a nemzetiségi önkormźnyzat nem jogos.'lt. ^ł-"*ýb.n unemzetiségi ĺinkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy kĺiteles ; helyi
önkoľmanyzat írásbeli fe|sző|itasfua amagźncélú használatot haladédlanul megsztintetni,
valamint e magán célú haszná|atből eređő ktiltségeket a helyi önkormĺányzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat fudomasul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnlźt|atba adott irodahelyiséget a rendeltetésszerű haszná|attő| llte'o'' veszi-Ęénybe,
vagy Mt a másik nemzetiségi cinkoľmányzatok érdekeit figyelmen kívül hagyvahasznáIja,
tĘy a helyi önkormźnyzat által ĺinként vĺállalt feladatkénia nemzetiségi önĹormnyzatoŔ
tészére nyujtott nemzetiségi <inkormányzati tamogatrási rendszerb afi<lzarhato.
A nemzetiségi önkormányzatĺnk az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmanyzattal egyetemleges elszĺmolási, vissżaszo|gáttatźlsi és kĺáľtérítési kötelezettséie
ĺíll fenn.

Az ingyenesen haszná|atba adott irodďlelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormźnyzat
képviselője a Hivatal portajan veheti fel, éś oft köteles |eadni -az 

irodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult saját kulcs haszn áiatára.

5. A helyi <inkormányzat vá||alja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e|Iátő
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|Iźtő szervezeti egység)
vezetóje felé benyijtott igénybejelentés atapjźn . a nemzetiségi o*ormanyžít
feladatellátása soriín jelentkező szfüséges me'temg . a Hivat a|'źůtala biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz sziikséges irodaszeľek rendelkezésre bocs átásátbiztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendęlkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvĺíntartásáért a Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetĺ5je, míg
|eltár szeľinti hiánytalan á|Lapotáért a nemzetiségi önkorm ányzatehóteielel.

7. A helyi önkormányzat anemzetiségi önkormĺányzatnagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez aHivata!, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfe|adatainak el|átását nem akadál|yozza _ ideiglenesen, ingyeňsen
ľendelkezésre bocsáthatja, azzal,hogy azeľre irányuló kérelńet legalább iś nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzĘéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amennyi költsegvětesĺ sżervének, gazdasági tĺársaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az éľintett szęľveknek
többletköltséggel nem jĺár.

8. A nemzetiségi.önkoľmrínyzat postakĺĺttségét a helyi tinkoľmányzat _ a Hivatal
költségvetésének teľhére _ viseli.

9. A helyi ĺinkoľmányzat _ a Hivatal kciltségvetésének teľhéľe - igény és előzetes írásbeli
bejelen1és alapján biztositja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszeľ
haszná|atźnak biztosítasźú,továbbásziikség esetén tolmács a|ka|mazźlsát.
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10. A helyi önkormźnyzat az jelen megállapodrásban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén belĹil tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmźnyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
onkormĺíľryzat költségvetésében a Polgármesteľi Hivatal és nemzetiségi önkormĺányzatok
épületeinek takaritźsa címen

ll.Felek rögzítik, hogy a helyi tinkotmźnyzat biztosítja a nęmzętiségi önkoľmányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzojén keresztül a szervezési és

tigyviteli, törvényességi, péluugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat e||źtő
szewezeti egységei látják el.

12. A Hivatallaljogviszonyban á1ló személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az u|ésekeĺ, az

iilések j eg y zőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elncĺkének,vagy tagának infoľmációi a|apján írásbeli

eIőterjesĺések, döntések előkészítése, meghívók, foľgatókönyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek e|őzetes

megkiilđése a Hivatal töľvényességi és pénzügyi feladatait e|látő szervezetí
egységei részére,

d. a kormányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkormĺányzat elnöke felé,

e. a testiilęti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (p|. jegyzokönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postazási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat műktidésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkęzelési
feladatok ellź.ĺźsa,

g. gazđasźryi feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszámolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi önkormźnyzat elniikének fęlhata|mazźsa alapjan a Nemzeti
JogszabáIytěr Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus
ľendszer haszná|ata.

13. Felek Ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat iilésein - beleértve a zárt ülést is - a
jegyzó vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbízélsźhő| és képviseletében tészt'vesz a nemzetiségi önkoľmányzat
testtileti iilésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségi tinkoľmányzat ktiltsĘvetésévelo gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdá|kodźsáva| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ę||źúő szervezeti egysége |áúja eI az a|źhbiak
szeľint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdźikoďásľól szóló hatálrozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi tinkoľmányzat költségvetési e|óirźnyzatok nyilvántartása, az éves

gazdźůkodás és döntések sorĺán amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkormányzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,
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c) a nemzetiségi ĺinkormányzat .kĺĺltségvetését megalkotó batźrozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Áuamkincstárhoz tĺlrtenő benyujtásával kapcJolatos
feladatok ell'őúása,

d) a számvite|i szabá|yok szerint a szĺímviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
szĺámviteli-pénzügyi szakmai ellenőľzések eL|źltása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető áltat kijelölt személyében az érvényesítési feladatok
el]'őŃása'

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizętési igény közott
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pérztárt vagy banki átutalással,
g) havi péĺuforga|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabályban megadott határidő betaľtásával, a Magyar Ánamkincstárhoz
töľténő benýj tásával kapcsolato s feladatok ellátása,

h) a zárszlímadás számszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és tiirzsadattźlti iigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szeruődés módosítása, változások bej el entése),j) ÁFA.bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕ^ł. torte való bejelentés,

k) támogatásonként (központi kĺiltségvetésből, teleptilési önkoľmányzattól,
pá|yázatokbći) a bevételek és azok teľhére hozott döntések' valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
ĺinkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozatalában, tĺámogatások
elsziímolásában,

l) támogatások felhasznźiásának péruligyi elsziímolásához segítségnyujtás (szám]1źtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénziigyi,szźľĺlvitelriszabá|yzatokaktualizáůása'
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zátszálmadás honlapľa

töľténő feltétele éľdekében intézkedés.

Iv.A nemzetĺségĺ tinkoľm ányzat költségvetése

A jegyző a pénaigyi feladatokat e||źtő szervezeti egység útján az źůlall'lhźztartasrő|
szóló jogszabá|yok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési törvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi ĺinkoľményzatelnökének közremfüödése és
adatszo|gáůtatźsa a|apjan hataľidőben előkészíti anemzetiségi önkoľmźnyzatk<iltségvetési
hatánozatźnak tervezetét' amelyet megktild a nemzetiségi önkoľmrínyzat elnökének.

A nęmzetiségi cinkormźnyzat a költségvetését cinállóan, k<iltségvetési határozatban
á||apítja meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozaténak az bányadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tarta\maznia az
elłĺhźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési hatfuozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól sző1lő határozatétt az elnök - annak elfogadását ktĺvető három
munkanapon beliil _ írásban megküldi a pénnigyi feladatokat ellrźtő szeruezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési
e|őirźnyzatainak vźitoztatźnara iränrylrló előterjesztést a pét:ľ:ugyi feladatoka{ e||átő
szerv ezeti egysé g közreműködésével készíti elő.
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5. Az e|őirányzatok módositásárő| a nemzetiségi önkormźnyzat képviselő-testiilete
k<ĺltségvetési határozatźń mődosító . határozattal dönt. E hatátozat egy pé|dányźú,
valamint az e|őkányzat-módosítás részletezését (az e|oirźnyzat.nyilvantartáson töľténő
źfi,ĺezetés céljából) a nemzetiségi önkorman1ľzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja el apétlzij;gyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi tinkoľmányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
haÍźttozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirźnyzatatnak megállapítasáéľt és
telj esítéséért, továbbá kcĺtelezettségvállalásaiéľt és tartozásaiffi. nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmányzati gazdáIkodás biztonságáéft a testiilet, a szabä|yszerűségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetĺségĺ iinkoľm ányzat kiiltségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat öná|lőan dönt saját költségvetési
e|őirźnyzatainak felhasználásátő|. A nemzetiségi önkoľmźnyzat kiiltségvetési, pénzügyi
gazdźikodásĺínak végľehajtása során a péluugyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keresztül az esędékes kiÍizetéseket a nemzetiségi önkoľmĺányzat foľľásai terhére
készpétu, valamint átutalás foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatátozott
e|oir źny zatok, il l etve a nemzeti s é gi önko ľm źny zati határ ozatok al apj án.

A jegyző a pénzldlgyi feladatokat e||átő szewezeti egységen keľeszttil látja eI - a
nemzetiségi önkoľmányzat e|nökének közręmfüödése és infoľmáciői a|apjźn - a
nemzetiségi önkoľményzat önálló fizetési számlanyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A ĺemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺíntartásban szĺikséges módosítások
źivezettetése a megalakulást követően megtörtént. Anemzetiségi tinkoľmányzat önźů|ő

ťĺzetési számláx aI rendelkezik.

A nemzetiségi önkormźnyzat az tů|aĺnháutaľtási infoľmációs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztiil a pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közremfü ti dé s ével az aláhbiak szeri nt kapcso ló d ik :

a. Infoľmációszolgźůtatátssal az elemi kĺiltségvetésľől: éves költségvetéséľől annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az áůIaĺĺlháľ'tartás infoľmációs rendszere
szźlmźra,

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
pénzfoľgalmával <ĺsszeftiggésben eleget tesz az államháztartási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg.gyoľsjelentéssel: a kciltségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá|Lathőztartásiinfoľmációsľendszerszźtmźra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kĺitelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdéúkodésáxal' összefüggésben eleget tęsz az á||arhźztartźsi
infoľmációs ľendszere felé iľányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

7.
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4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatźrozatának elkészítésééľt, valamint
az e|fogadást kövętő adatszo|gźlltatasok hatáĺidőben töľténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzőjén keresztül apénnigyi feladatokat ellátó szęrvezeti egység a felelős.

vI.A nemzetĺségi önkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
ktitelezettség

1. A nemzetiségi önkotmányzat elnöke a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat gazdá|kodásának
éves alakulásáľól a zátszámadás keretében számol be. A nemzetiségi ĺĺnkormányzat
gazdá|kodásának éves alakulásáľól szóló zárszámadási előterjesztést és a hatźrozat
tervezetét a jegyzon kęreszttil a pénziigyi feladatokat e||átő szewezett egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a képviselő.testĺilet elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő t'tödik hónap utolsó napjáig hata|ybalépjen.

2. A nemzetiségi önkoľmányzat az éves költségvetési beszámoló a\apján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zátszámadźsihatározattal dönt.

vII. A nemzetiségĺ iinkormányzatkötelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatáskörök

l. A nemzetiségi önkormźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, tovétbbá a felelősök konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Miĺködési Szabźilyzatźnak mellékletét képező' a
nemzetiségi ĺinkoľmányzat elnöke, valamint a jegyz(i által kiadott kĺizcis utasítás
rcndezi.

2. A nemzetiségi önkormányzat fizetési szźmlätkizárőlag a helyi önkoľmányzat szám|áit
v ezető péluintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľm źtny zat gazdáůko dásáv a| és pénzell átásáv a| kapcsolatos minden
péluforga|mźú a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére a nemzetiségi iinkormźnyzat
fizetési szźtm|áj źn bonyolítj a.

A helyi cinkormányzat á|ta| adott tĺímogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat közötti szerződésben foglaltak szerint töľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmĺányzat működési és működéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat
źita| folyósított tĺímogatást külső szeľveknek (p1.: társadalmi szetvezetek,
alapitványok, teľmészetes személyek tészéte, stb.) nyujtott pénzeszkijz átadás céljára
hasznźůja fel, a nemzetiségi cinkormányzat köteles aközpéĺuekből nyujtott támogatások
źúIźúhatősägáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatályos <inkoľmányzati
költségvetési ľendelet szerint eljrárni. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a támogatott cél
megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzügyi feladatokat el|átő
szerv ezeti e gys é g et írásban kötele s táj ékoztatru
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5. A központi költségvetési támogatásilpáiyázati igény benyťrjtásaĺa, részvételre a
nemzetiségi tinkormányzat jogosult, annak elmulasztásáéľt a helyi önkormányzat és a
Hivatal felelősséget nem vállal.

6. A helyi ö'nkormányzat köteles a nenrzetiségi önkormányzat részéte elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a 'ĺemzetiségi önkotmányzat
eleget tehessen az információs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságľól szóló
201|. évi CXII. törvényben foglalt kőz.zétételi kötelezettségének. Jelen pontban
meghatiĺrozott fe|adat e|IźttźsźÉĺt - a II. fejez-et 11. pontjában meghatĺĺľozott ĺjgyiĺtéző
adatszolgěitatása a|apján- a Hivatal szervezési feladatait ellátó szervezetí egység vezetője
a felelős, mely az adatvédelméről és adatbiztonságĺáľól, valamint a közéľdekíi adatok
megismeľéséľe irányuló igények teljesítésének rendjéről sző|ő jegyzői rendelkezései
szerint inínyadók a|apján jőlr eI.

7. A nemzetiségi tjnkormźnyzati választasok évében a nemzetiségi önkorményzat
rendelkezésére álló önkoľmányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasználásőta,
az eloiľźtĺyzatok terhére k<itelezettségek vállalásőra naptári éven beliil a nemzetiségi
önkormányzati váIasztások időpontjához igazitottarl, időaĺányos titemezés szerint
kerĹilhet sor.

8. A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elktilönítetten vezeti, az adatszolgáltatás sorĺín közcilt adatok valódiságáért, a
szrímvitęli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzójén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke egyiittesen felel.

vlil. Osszeféľhetetlenségĺ szabályok

1. A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a kötelezettségvállďó és a pérnigyi ellenjegyző
ugyanźVon gazdasági esemény tekintetében tzonos személy nem lehet.

2. Az érvényesítő ugyantzon gazdasági esemény tekintetében nem lehet tzonos a
kiitelezettségvźů|a|ásra"utalvőnyozasra jogosult és a teljesítést igazo|ó személlyel.

3. A kötelezettségvállalási, pénzĹigyi e||eĺjegyzési, érvényesítési, utalványozasi és teljesítés
igazo|asźra iranyuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyvről szőlő 20|3. évi V. tö,ľvény szerinti k<izeli hozzáiaĺtozója vagy
rrruga javźra látná el. A pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetoje a
kötelezettségváIla|ásrao pénangyi e||enjegyzésre, teljesítés igazo|ásźra" érvényesítésre,
utalvanyozásra jogosult személyekről és ďáírás.mintĺjukról belső sz.abźiyzatalkban
foglďtak szerint naprakész nýlvantartást vezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi önkoľmányzat belső kontľollĺendszerének kialakítasanál figyelembe kell
venni a Bkr. előírásait' továbbá az á||anháztartásért felelős miniszter á|tal köz.zétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszeľ kialakítlísáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľményzat elnökének észľevételezési jogkörének figyelembe
vételével.
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2. A Hivatal integrált kockĺázatkeze|ési és a szeľvezeti integnüĺst sértő események kezelési
felelőse biaosítja a nemzetiségi önkormźnyzat kockĺĺzatkezelését, a s,"we,ěti integritast
sértő események lefolýat źsźt a kiadott szabźiy ozźsok alapj ĺín.

3. A Hivatal gazdasági szewezetének a vezetője a nemzetiségi önkoľmányzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
elJ:átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezetó á|talkészítettbelső ellenőrzésikézikönyv szabáiyozza.

5. A nemzetiségi iinkoľmányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beéptil a helyi önkormányzat éves ellenőľzési tervébe. A jegýža a 1aiaĺigyott
ellenőrzési tervet megkÍildi a nęmzetiségi önkormányzat elntitenét a jóvrĺhagýásra
vonatkozó jogsz'abźiyi haĺáridőt követően 5 napon belül.

6. A nęmzetiségi önkoľmányzatľa vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővá,
mely beéptil a helyi tinkormanyzat éves jelentésébe. A jegyző a jőveůlagýđtt 
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ellenőrzési jelentést tajékoztatásul megküldi a nemzetiségi iinkoľmínýzat elnokének a
jóváhagyĺísravonatkoző jogszabá|yihatáidőtkövetően5naponbeltil.

7. A nemzetiségi önkormźnyzatokat érintő ktilső ellenőrzések nyilvántartźsőú a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzi az elnök tźljékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján |ép hatáIyba és hatérozat|an időľe szól.
Ezze| egyidejiileg a helyi ĺinkoľmányzat és a nemzetiségi önkorm ányzat közottjelen
megállapodást mege|őzóen létrejött együttműködési megállapodás, valámint
helyiséghaszná|ati és fenntaľtatási szerződés a k<ĺzös felülvizsgálat él azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályá,y-veszti.

2. Felek ňgzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormőnyzat a jelen egytittmiĺködési
megállapodást 20t7. máľcius 31. napjáig nem írja a|á, vagy az abban fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat őital - önként vállalt feladatként -
biztosított támogatásban nem részestil.

3. A helyi önkoľmányzat az éves költségvetése teľvezése soľán e megállapodás
rendelkezéseire ťrgyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a ně'n".ii.égi
önkoľmányzat miĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások soľán a vonatko ző jogszabátyi előírások figyelembevételével
jrírnak el, kcilcsĺinösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźtbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente
legkésőbb j anuĺĺr 3 1 -ig, általános vagy időkö zi vźůasztźts esetén az alakulő tilést követő
haľminc napon belül feltilvizsgá|jźk, és szĹikség esetén azt módosítják.

6. Felek ňgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekb en az Aht.,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. ľendelkezései, valamint az egyenlő banásmódrő! és az
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esélyegyentőség előmozdításáról szóllő 2003. évi CXXV. t<iľvény, illetve az egyéb
vonatkozó j o gszab áIyo k rendelkezé s e i az fu ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon ó eređeti példĺínyban magyaÍ nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés utián, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyóIag alźirtźlk

Melléklet: Használatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főviáľos VIII. keriilet Józsefuĺĺľosi Görtig Önkormányzat
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat képviseli:

képviseli: Bozonasz Iľini
dr. Kocsis Máté elnĺik

polgáľmester

Fedezet: ... Dátum: Budapest,z0Ĺ7.

Pénzügyileg ellenf egyzem

Páris Gyulĺíné
gazdaságivezetó

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimĺán Edina
jegyző
nevében és megbízasából

dr. Mészĺáľ Erika
aljegyzo
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Bp. Főv' V|t|,keĺ. Józsefvárosi onkormányzat
Budapest, 1082-

Cĺkkszám

8.1. Fe|hasznáIói le|tári rész|etező
Cikkszám: -

Feĺhasználó: 120.120

Raktárkód Fe|használó

Kĺlĺlyve|és éve: 20'|6

Megnevezés anszam Készlet
1 3 1 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out (

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 13128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XTftvD 128mb W out CH\PE 1DB

1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB

Osszesen. 1312&9-09158 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
13128-9-09't 93 Szám Ítógép Comód office|V/1 397/08/C

120
|v11397lo\ĺC

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 28-9-091 93 Számítigép Conid officetV/1 397/08/C lDB

13138-2-02002 iróaszta|

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB
Osszeselr 1 31 s8-2-02002 ĺriasztaĺ 8DB

13138-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok Iuó
Osszesen: 1 31 38-2-02003 Gépíróasztaĺ 1DB

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

Osszesen 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes 1DB
1 31 38-2-02005 AsztaI tárgyaló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02005 Asztaltárgyaló 5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen- 1 31 38-2-02007 Allvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csi||ár vegyes
tzu Nemzetiségĺ tnkormányzatok 9DB

Osszesen I 31 38-2-0201 0 CsiIIár vegyes 9DB
13138-2-02013 A||ófogas

120 N emzetiségi tnkormányzatok 4DB
Osszesen 1 31 38-2-0201 3 Allófogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

Osszesen ĺ 31 38-2-02017 Forgiszék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 Nemzetiségi onkormánpatok 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek' rézkarcok
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 4DB

Osszesent 1 s1 38-2-02031 Re p rod u kc. ké p ek, rézka rcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

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

Pro gľam : Raktár/Készlet
Készĺtő: o|ahe
Verziő: 2017 .1.1 .1

2017.01.31 9:31:52
1 .oldal
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::.:iJ.ľ]:::r.JózseívárosiÖnkormányzat B.1. Fe||raszlrá|ói |e|táľi rész|etező

Cikkszám

Cikkszám: -
Fe|használo: 12o - 12o

1 3 í 3B-2-02o35
Megnevezés Raktárkód Felhasználó

Szekrény a|acsony zárhati 1 po|cos
120

Osszesen.- .ĺ3138-2-02035
Szekrény alacsony zárható 1 polcos

13138_2_02040 Szekrény Vegyes

Osszesen:
1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes

120 Nemzetiségi Önkormányzatok

13138-2_02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi ÖnkormányzatokOsszesen-- 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi átló
1 3 1 38-2-02050 Szék vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Gyáriszám

l(ciliyve|és Éve. 20 |6

Készlet

2DB
2DB

1DB
lDB

7DB
7DB

28 DB
120

Osszesen.. .ĺ 3138-2-02050 Szék vegyes
28 DB1 31 38-2_02069 Szekrény alsó-feĺscj 2 aitis

120
Ősszesell 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-feĺső 2 ajtós

13138-2-02071 SzámítógépasztaI

120
Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztat

13138-2-02075

Nemzetĺségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

6DB
OUB

o uti

3DB
Szekrény konyhai mosogatós

120 Nemzetĺségi tnkormánvzatok IUÚOsszesen.. 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
lDB13138-2-02078 HLĺtőszekrény

tzu
Osszesen. I 31 38-2-02078 Hűtőszekrény

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB13138-2-02087 Görgős konténer

120
Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer

Nemzetiségi tnkormánvzatok 1DB
.ĺ DB13138-2-02132 Szekrény 2 ajtis alacsonv

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen: 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsonv
2DB13138-2-02155 Aszta|i |ámpa

120
Osszesen.. 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa

Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
1DB13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsonv

120 Nemzetiségi Önkormánpatok íDBOsszesen.. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsonv
lDB13138-2-02246 Boyĺer 50 l-8o L-Es

Osszesen.. 1 31 38-2-02246 Boyler 50 I-80 L-ES

Nemzetíségi Önkormányzatok120
1DB

lDB13138-2-02258 Lámpa kcirfénycsőves

120 Nemzetiségĺ tnkormán1aatok lDBOsszesen.- 1 31 38-2-02258 Lámpa köďénycsőves

Program:
Készítő;
Verzió:

Raktár/KészIet
olahe
2017.1.1.1

20'17.01.31 9:31:52
2 .oldal
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Bp Föv Vl||.ker. Jozsefváre ^.n-l.-..
Budapest'10B2 

J5|\JnKormanyzat 
8.1.Felhasználóile|tárirész|etező KÖnyve|és éve: 2016

Cikkszám

Cikkszám: -

Fe|hasznáĺo: 120.120

Raktárkód FelhasználóMegnevezés
1 31 38-2-02363 HÜtőszekrény Zanussi

anszam KészIet

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen.' 131 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi lDB

13138-2-O24oB Fémpo|c't00X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Osszesen.' 13138-2-02408 Fémpolcĺ00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 'ĺ DB

1 3 1 3B-20575 Szekrény 2 ajtós
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

ussfesen 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtos 2DB
í 31 38-3-031 65 Mikrohu|lámÚ sütő

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB
Osszeseri.' 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú sĹjtő lDB

13138-3-03168 Mikrohu||ámÚ sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB

Osszesen. 1 31 38-3-031 68 MikrohullámÚ sútő lDB
1 3 1 3B-5-05003 FÜggöny ny|on

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Osszesen.' 1 31 38-5-05003 Függony nylon 5DB

1 31 s8-5-05009 Zász|o

120 Nemzetiségi tnkormányzatok J UtJ
Osszeseri. 1 s1 38-5-05009 Zászló 3DB

1 3í 3B-5-05064 Zász|ő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

tsszesen.' 1 31 38-5-05064 Zászli 1DB
13138-7-07029 Ftiggönytartó rúd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-7-07029 Ftjggonytaĺtó rud 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Összesen 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta lDB
I 31 38-7-07059 Falitáb|a

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 2DB
Osszeselt: 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

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

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

Nemzetĺségi tnkormányzatok
SpiráIozógép

120 1DB
Osszesen 1 31 38-8-08035

1DB

Program : Raktár/Kész|el
Készití5:. o|ahe
Verzió: 2017 '1.1 1

!

2017.01.31 9'.31:52
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Bp FPy V||l.ker. JózseÍvárosi Önkormányzat
Budapest.1082

Cikkszám

8.1 . Fe|hasznáioi |eltári rész|etező Kcinyve|és éve: 2016

Megnevezés

. Cikkszám: -

Fe|használó: 12o - 120

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 26o7sHARP 2607

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszeselr.' 13138-8-08072 Számologép SHARP 26O79HARP 2607 1DB

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

Osszesen: 1 31 38-8-08277 DVD ĺro Lg 41638 oEM 1DB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-8-08282 Papĺrvágigép lDB

1 3'l 38-B-08295 Iratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi onkormányzatok .ĺ DB

Osszesen 1 31 38-8-08295 Iratmegsemmisĺtő lDB
1 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-8-08299 Telefax 1DB

tnt) üŮ\vr-=:'t\
Program: Raktáĺ/Kész|et \
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017:1 '1.1

ŕ4r?017 .01.31 9:31:52
4 .oldal 35



Bp. Fcĺv. VIII.ker. JÓzsefuárosi onkornlánvzat
Budapest, 1082

000190.111932 Telefondĺj s.emláląin'tuilĺuffi
000680-1311922 Tárgya|őasztal fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP Ll 11oo
002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 FénymásolÓgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beá|lított szĹĺrési íe|téteĺek:

Minden nem tor lt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi Önkormlányzatok ) adott felhaszná|őná| |évö eszkozĺik

1119

13i39

13129
'ĺ ?11o

T3129

TájgŁi eszkciztik Iistája tartozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

rf0
720

120

Lfl
120

Nemzetĺségĺ Ônkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzaiok
Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Ü]'S'
Program:
Készító:

2004.rr

cT.EcosTAT rárgyi eszT z zoĺzlrĘ
o|áh Éva

2000.12.15 Ivl605/00
2004.04.2I

2010.06.f4

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő éľték Értékcstikkenés Nettő érték

Konyve|és éve: 
- 
zđĺo

96 250

22 699

144 220

391 375

429 r25

1 083 669

YO IJU

22 699

1Ą4 220

429 r25

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1



Bp' Fov. Vll|.ker. Józsefvárosi Önkormányzat a a Fe|haszná|ói |e|táľi rész|etező Konyve|és éve: 2016
o. t.

Budapest,1O82. (' cikkszám: -

Fe|használó: 059. 059

Cikkśzám ' '. '..----.....- ,, '.,.Megnevezés , Raktárkód Fe|használó Gyáriszám . Készlet

1 31 18:07379 Memóriakártva 8 GB
o59 Görog onkormányza[ 1DB

osszesen: 13118-07379 Memóriakáftya 8 GB 1DB

13118-7-07311 MobiltelefonNokia6300(+bluetoothadapt'
o59 Görog onkormányzat 1DB

osszesen: 13118-7-07311 Mobiltelefon'Nokia6300(+blueioothadapter) 1DB

,l3128-9-09589 Nvomtató Canon
o59 Görog ÖnkormányzaÍ 1DB

1DBosszesen: 13128-9-09589 Nyomtató Canon

2017.01 .30 9:25:31

1 .oldal
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Együttműkiidésĺ megállapodás

?Pely létľejiitt egyrészről a Budapest x'őváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi
o nko rmá ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmány zat)
székhely:
ađószźlm:
törzsszám..

képviseli:

másrészről a
önkoľmĺínyzat)
székhely:
mfüödési hely:
adőszźtm..
törzsszám:

l082 Budapest, Baľoss ll.63-67.
t57357t5-2-42
735715

statisztikai szám: t57357|5-841I-32|-0|
bankszám|'aszźtm: 10403387 -000285 70-00000000

dr. Kocsis I0vÍ.áté polgáľmester

Józsefváľosĺ Lengyel onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16926192-r-4f
679198

statisztikaí szěm: 16926|92.841 1-371.01
bankszámlaszźlm: | 0403387 -00028 600-00000004
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnök

kcizött (a továbbiakban egytiltesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőIő 201|. évi
CLXxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapjźn, Íigyel'emmel az áI|arháztartásrő| szóló 201|. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az á||alrháztartástő| szóló töľvény végrehajtásáről sző|ő 3681201|.
(XII. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szeľvek belső
kontrollręndszeľéról és belső ellenőrzéséľől szóló 370120|1. CXIL 31.) Korm. ľendelet (a
továbbiakban: Bkr.), a Magyarorszátg helyi önkormányzatairő| sző|ő 20||. évi
CI-xxxIX. tiirvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|irotĺ
napon és helyen, az a|őbbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormĺĺnyzat jelen egyiittľnűködési megállapodás (a továbbiakban: megĺĺllapodás)
keretében a nemzetiségi önkormźnyzat tészere biaosítja a nemzetiségi önkoľmányzati
mfüödés személyi és targyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos
végľehajtłási feladatok elláüásaľól, ezze| segiti a ĺemzetiségi jogszabályokból adódó
kiitelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott nemzetiségi köziigyek és célok
megvďósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályait
hatźrozzák meg.

2. A tźttgyi évľe vonatkozőan a helyi tinkorményzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vźůlra|t feladatként - a helyi nemzetiségi önkormĺínyzattal történő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési ľendeletében mfüödési
hozzajaru|źsként pénzügyi tźmogatást biztosíthat, amelyről tamogatottat e|szźlmolĺĺsi, míg
tamogatót ellenőľzési kötelezettség terheli. A helyi önkoľmányzat éltal a nemzetiségi
cinkormányzat részére mfüödési hozzáĄétru|áskéĺt nyujtható tĺímogatasi összegről
tĺímogatĺĺsi szeruődést kell kötni. A tĺámogatás felhasználása sorĺán a nemzetiségi
önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakaĺékosság elve szeľint ktiteles eljáľni.

z{ť



3. A helyi önkormányzat źital nyujtott mfüödési hozzájaru|ás tekintetében Felek rögzítit
hogy a nemzetiségi önkormĺányzat nemzetiségi közügyeinek ellátasa céljából t^ĺmogaĺísi
adhatkiilsőszervezeteknek,intézményeknekazza|,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuĺárosi lengyel nemzetiségi polgĺĺroknak részesülnifü kelt a
tamogatott kiilső szerv źita| végzetttevékenység eredményeiből,

b. elszĺmolási és beszámolĺĺsi kötelezettség mind a tamogatott ktilső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi ĺĺnkormźnyzatot teľheli. A nemzetiségi
önkoľmanyzat elnĺike köteles a kiilső szerv tészéről benyujtott - a továbbadott
tłĺmogatás felhasználásaĺól szóló _ elszámolási dokumentációt, valamint a tĺímogatrási
cél megvalósulĺĺsaról szóló saját ný|atkozatát a benyujtast kĺivętő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuĺáľosi Polgrírmęsteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pélwiigyi feladatait ellátó szewezeti egysége
(továbbiakban:pénnigyi feladatokat ellátó szewezetiegység) részéreátadni.

4. A helyi önkoľmányzat őita| nyujtott mfüödési hozzájara|ás tekintetében Felek fiigzítik,
hogy a nemzetiségi tinkoľmĺínyzat elnökę köteles tźngyévet kiivető januĺr 31. nápjáig
íľasban beszámolni a miĺködési tamogatás felhasmálĺĺsaról. A Hivatal a penzagýi
feladatokat ellátó szewezeti egységen keresztiil k<iteles a mfüödési tĺĺmogattás
felhasználĺísát e|Ienőnzłll, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, vďamint
j ogosult az e|szźtmolás kiegészítését kéľni.

5. A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat ktitelező és önként vá|!a|t
közfeladatainak e|látását szolgáló rendezvények megtaľtását _ költségvetési helyzetének
ťrgyelembe vétele mellett - a mindenkori költségvetésében elktilcinített fonásból
pá|yáztatás útjrán vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szerződés kötése mellett
támogathatja, amelyrőI a támogatottat elszámolási kötel ezettség terheli.

6. A nemzetiségi önkormĺínyzat bevételeivel és kiadasaival kapcsolatban a tervezśsi,
gazdálkodási, ellenőrzési, ťlnanszítozźlsi, adatszolgiltatĺĺsi és beszámolási feladatai
e||átásarőI_ az elnök ktizremiĺködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozálsokban, és utasítĺísokban foglattak szeľint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkormźnyzat gazdálkodás rendjét szabźlyoző belső szabźůyzataiban _ a
számviteli jogszabályok és az Aw., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabźiyzatokban. renđezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke hagy
jővá.

8. A támogatások felhasznźiásáxal kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult ellenőľzést
végezni.

II. A nemzetĺségĺ iinkoľmányzat míĺködésének személyi és táľgyĺ feltételeĺ,
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok eilĺtása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkotmányzat
nemzetiségi közĹigyeinek ellátásához szükséges táľgyi, technikai eszközökkel felszeľelt
helyiség ingyenes hasznźiatát. A nemzetiségi önkoľmányzatnak az fuodai munka során
felmeľtilt működési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|atta|' a helyiség infrastrukttrź$áva| kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségeit, valamint kaľbantaľtási és fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alábbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg víz, fatés díja, valamint a víz-és csatoľnadíj, a kö,zös
költség, továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźtnyzat műkiidéséhez szfüséges eszkĺĺzök karbantaľtási dija,
az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkozó iigyiĺtézó á|ta| igénybevett telefon
szo|gá|tatźlsának díja, kivéve a Íemzetiségi önkormányzat testiileti tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas zĺá|atźlbőI eredő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII.
kerĹilet, Vajdahunyad u. 1./b, szám (hľsz.:35604lN3) a|attta|źĺ|hatő |45,5 m, ďapteriilehi
iľodahelyiséget ingyenesen a Józsefuĺáľosi Bolgĺáľ, Görög, Lengyel, ormény, Romĺíľt,
Ruszin, Szlovfü, Szeľb, UkÍán, NémetNemzetiségi Önkormźnyzatköziis hasznźlatbaadja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat
szánźra munkaallomás biztosított legyen. A fentiekben megjelĺilt ingatlan több részből
á1ló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőbó|, galénźtból, mosdóbőL á||. Az
ingatlan aknJalizalt forgalmi éľtékbecslése alapjaĺr az ingat|an forgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkoľmányzat fudomasul veszi, hogy az irodahelyiség hasznźiata a
Józsefuarosi Román onkormanyz-attal közösen töľténik. A nemzetiségi önkorměnyzat
hasznźiatijogának gyakorlásával a ti'bbi iľodahelyiséghasnźůataĺa jogosult nemzetiségi
önkoľmĺínyzatokmunkájátnemakadéůyozhatja.

4. Az iľodahelyiség vonatkozásźtbarĺ a nemzetiségi iinkormźnyzat részére kizaľólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzatĺa| közös hasznáiatba źúadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmźnyzat a lista szeľinti eszkĺizöket és helyiséget klzańIag
alapfeladatĺínak eILźttź.sához szĹikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszenĺ gazdálkodĺís szabőiyaĺ szsnnt, a jó gazđa gondosságáva| köteles keze|rů, a
haszná|at jogźlt a helyi önkormanyzat &dekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasznźiati jogát másra nem ruhazhatja át. A helyi önkoľmrínyzat ahasznźůatba
adott bĺírmely ingóságot . a listan töľténő ź'ŕ'vezetés mellett - bármikor indoklĺás nélkiil
visszaveheti, visszavonÍntja, módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása sorĺín nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkoľmanyzatf e|adate||átasát.

A helyiséget a nemzetiségi önkormanyzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őraĺg
nemzetiségi önkormrányzati feladatelláĹásához haszná|hatja. Az e pontban megielölt
időľenden tul tiiľténő helyiséghasznáiatĺa előzetes írásbeli kérelem a|apjan a Hivatal
jegyzőjéĺek írásbeli engedélye a|apjőnvan mód. Az íľásbeli kérelemben meg kelljeliilni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség használattól eltéľő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helýséghasznźiat á||anđő vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő hasznźt|ata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasmá|at indokoltságźú a je|en együttmfüödési
megállapodás feltilvizsgáIatźya| egyidejiĺleg meg kell vizsgá|ĺĺ, és amennyiben arľa a
továbbiakban mar nincs sziikség, azengedé|ytvissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźnyzat azingyenes helyiséghaszná|at jogź,/-mźsĺanem ľuhĺĺzhatjaát.
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5.

Az ingyenes használatba ađott irodahelyiségen felújítast, átalakíüást, bármilye n váItoztatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rogzitk, hogy az ingyenesen hasznáiatba adott irodahelyiséget magancélú
hasznźiatra igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. Amennyiben anemzetiségi önkoĺmĺínyzat az e pontban Íbglaltaktól eltér, -úgy 

köteles ; helyi
önkormányzat íľrásbeli felszólítasara a magáncélúĺasznĺílatot haladékálanul megsziintetni,
valamint e magiín célú használatból eredő költségeket a helyi ĺinkormányz at részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmĺányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnlá|atba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeľíĺ ha-szná|attőt élte,o,, veszi Ęénybe,vagy azt a másik nemzetiségi önkoľmlínyzatokérdekeit figyelmen kíviil hagyva haśznéija,
tĘy a helyi önkormźnyzat által önként vállalt feladatkénĹ a nemzetiségi öiĹorm źnyzatok
részére nyujtott nemzetiségi önkormányzatitźmogatasi rendszerből kizáiható.
A nemzetiségi önkormźnyzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormiínyzattal egyetemleges elsziímolĺísi, vissiaszolgátta.tĺĺsi és kĺáľtérítési kötelezettsége
áll fenn.

Az iĺgyenesen használatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi tinkormányzat
képviselője a Hivatď portajan veheti fei, éš oü köteles |eadru 

-az 
irodahelylség

elhagyásakor. A nemzetiségi önkormźnyzatnem jogosult saját kulcs haszn áIatźna.

A helyi önkoľmányzat vá||a|ja' hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átő
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|tátő szewezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi öÍlkoÍmány;;t
feladatellátása soriín jelentkező szükséges -e.teng - a Hivat a| á|tala biztosított
elhasználódott, leselejtezet7 eszktizök cseréjét, karbatartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendékezésre bocs átás,átbiztosítja.

A nemzetiségi önkoľmányzat ľendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal pénztigyi feladatokat ellátó szervezęti egység vezetője, míg
|e|tár szeľinti hiĺánytalan á||apońért a nemzetiségi önkoľm ényzatelňóte-relel.

A helyi linkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pro gramj ainak me gv a|ő sitás ához
a) aHivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi tĺnkormányzat egyéb

közfeladatainak e|látását nem akadá|yozza ideiglenesen, ingyelřsen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy azeľľe irányuló kérelńet legaĺĺbb 15 nappal
a kéľt időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat va|amennyi költséguěteĺ sźervének, gazdasági társaságainak
közľeműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
többletköltséggel nem j ár.

A nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét a helyi önkormányz at _ a Hivatal
költségvetésének terhéľe _ viseli.

Ą |:lyĺ cinkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
haszná|atának biztosítĺísát, továbbá sziikség esetén tolmács a|ka|mazásät.

6.

7.

8.

9.
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10. A helyi önkormźnyzat az jeleĺ meglállapodásban meghatĺĺrozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi tinkormźnyzatok mfüödtetése
kiiltségvetési címen, és a hivatal működtetése költségvetési címen, továbbá az
onkormányzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkorményzatok
épiileteinek takarítasa címen

1l.Felek rogzitik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
múködéséhez szĹikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat miĺktidéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban á||ő szemé|y, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szeľvezési és
tigyviteli, törvényességi, péĺuíigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat e||éúő

szervezeti egységei látják el.

12. A Hivatallaljogviszonyban áll.ő személy(ek) adminisztľatív feladatai ktilönösen:
a. a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az u|éseken, az

til é s ek j e g y zokönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének, vagy tagiának infoľmációi a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészitésę
c. a beterjesztéste alkalmasság vizsgá|atźnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megkĹildése a Hivatal töľvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szervezeti
egységei részéte,

d. a kormĺányhivatal t<iľvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyzo és a
nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke felé,

e. a tęsttileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzőkiinyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postĺízási feladatok e||átása,

f. a nemzetiségi önkoľmźnyzat működésével kapcsolatos nyilvźntartási, iľatkezelési
feladatok ellátása.

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése'
elszámolásokban ľészvétel),

h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének fe|hata|mazása a|apján a Nemzeti
Jogszabá|ytár Törvényességi Feliigyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
ľendszer haszná|ata.

13. Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat tilésein - beleértve a zért ülést is - a
jegyzo vagy ajegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfele|o megbizottja a helyi
önkormrányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľmźnyzat
testĺileti ülésein, és jelrzi' amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségi iinkományzat ktiltségvetésével' gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátrĺsa

l. A nemzetiségi önkoľmźnyzat kiiltségvetésével és gazdáikodźsźxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénnigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |éúja e| az a|őhbiak
szeľint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazďźikodäsról szóló határozat' a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészitése, az elemi kiiltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat kiiltségvetési e|óitźlĺyzatok nyilvántartása, az éves

gazdá|kodás és dĺintések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi önkorményzat
. 

ťrgyelmének felhívása a költségvetés módo sítást a,
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l.

2.

3.

c) a nemzetiségi cinkormányzat ]<öltségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a kiiltségvetés Magyar Államkincstárhoz ttirteno benytijtásával kapcšolatos
feladatok e||átása,

ď) a számviteli szabályok szerint a szźtmviteli.pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzéseli e||źliása, az utalványrendeleiek
kiállítása, a gazdasźęi vezető által kijeliilt személyében az éľvényesítési felađatok
ell.ź./rźsa,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, akote|ezettségvállalás éś a tényleges kifizetési igéřy között
eltérés esetén annak jelzése,

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

készítése a jogszabályban megadotf haáridő betaľtäsával, a Magyaľ
Áilamkincstárhóz ioľténő benyuj tásźĺva|kapcsolatos feladatok e||ätása,

h) azárszámadás szátmszaki elkészítése, a szĺiveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattán iigyintézésbez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszĺámla-
szer ző dés mó do sítás a, v źůtozások b ej el enté se),j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕĺ, tti,u. való bejelentés,

k) támogatásonként (ktizponti költségvetésből, teleptilési 
- 

önkorm ányzattőI,
pályázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozoit döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési döntések meghozň'a|álban, támogatásoik
elszámolásálban,

1) támogatások felhasználásźnak pénzügyi elszámolásához segitségnyújtás (szĺámlak,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénzügyi'szźlmvite|iszabá|yzatokaktua|izá|ása,
n) elemi kĺiltségvetés és hatĺírozat, költségvetési beszámoló és zárszálmadás honlapra

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetĺs é gĺ łin ko rm ányzat költs égveÚés e

A jegyző a pénzigyi feladatokat e|!átő szervezeti egység tÍján az á|laĺnháztartasrőI
szóló jogszabőlyok rendelkezéseiľe figyelemmel u l.tilt."guóte.ĺ töľvényből adódó
részletes információk, valamint a nemzetiségi önkoľmźnyzatelńĺikének ktizremĺkodése és
adatszolgáItatasa alapjanhaĺíridőben előkészíti u n".""ii'égi önkoľmányzat költségvetési
határozatźnaktervezetét, amelyet megktild a nemzetiségi tinkoľmanyzat ělnĺĺkének.

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését önállóan, kĺiltségvetési határo zatban
á||apitja meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatának az irźnyadőjogszabályban meghatźrozott szerkezet, tartaloń szerint kell tarta|maznia az
e|őhányzatokat.

A nemzetiségi ĺinkormanyzat költségvetési hatźrozatát, e1emi költségvetését, átmeneti
gazdáůkodásrő| szóló hatfuozatźlt az elnĺik - annak elfogadásň kĺivető hĺáľom
munkanapon beltil _ írásban megküldi a pénzÍigyi feladatokat el:láťĺő szervezęti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmĺínyzat eln<ike a nemzetiségi cinkormrányzat költségvetési
e|őirányzatainak vźitoztatásfua irányuló előteľjesztésĺ a pénziigyi feladatok a{ ellźtő
szerv ezęti egysé g közľeműkĺidésével készíti elő.

4.
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5. Az elóirźnyzatok módosítźlsźrőI a nemzetiségi önkoľmźnyzat képviselő-testtilete
költségvetési hatáľozatőlt mődosító - hatátozattal dönt. E hatźrozat egy péIđányát,
valamint az e|óirányzat-módosítás rész|etezését (az e|óirźnyzat-nyi|váĺtartáson ttirténő
źúvezetés céljából) a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja e| apéĺuugyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi ĺinkoľmĺĺnyzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
hatźrozata tĺirvényességéért, bevételi és kiadási eLőirźnyzaÍainak megállapítasáéľt és

teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásaiéľt és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzati gazdálkodas biztonságáért a testiilet, a szabáLyszeríĺségéért
az elnök felel.

v. A nemzetĺségi iinkorm ányzat költségvetésének végľehajtása

Felek ňgzít7k, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat onáIlőan dtint saját költségvetési
előirźnyzatainak felhasználásĺáĺól. A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési, pénziigyi
gazdźikodásának végrehajtása soľán a péĺ:ľ;ügyi feladatokat e||źtő szewezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi tinkoľmĺĺnyzat fonásai teľhére
készpérľ-, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
elóirźnyzatok,illetveanemzetiségiönkormányzatihatározatokalapján.

A jegyző a péĺlzigyi feladatokat e|Iátő szervezeti egységen keresztül |átja e| - a
nemzetiségi önkoľmĺínyzat e|nőkének közľeműködése és infoľmáciői a|apján - a
nemzetiségi iinkormányzat önáIIő fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási
adatainak törzskönyvi nyilvĺántaľtásban sziikséges módosításával, az adőszáml
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban sziikséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtĺirtént. A nemzetiségi önkotmźlnyzat önálló
fizeté si szám|áv a| rendelkezik.

A nemzetiségi tinkormőnyzat az źilranháztartási infoľmációs ľendszeľhez a Magyar
Á[amkincstáľon kereszttil a péĺ:ľ;ngyi feladatokat e||źtő szervezeti egység
közremÍĺkö dés é vel az a|ábbiak szerint kap c s o 1 ódi k :

a. Információszo\gáItatélssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szolgáltat az źi|amháztartás információs rendszere
szźtmőra.

b. Időkt'zi kĺiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
pénzfotgalmával <ĺsszefüggésben eleget tesz az á|IamhźvÍartási információs
ľendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettségének.

c. Időközi méľlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a ktĺltségvetése
végľehajtásával összefiiggésben a méľlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
adataítazáIlarhaztartásiinfoľmációsrendszerszźlmźra.

d. Ktiltségvetési elemi bęszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásával összefüggésben eleget tesz az á||amhaztartási
információs rendszeľe felé irányuló adatszoIgáltatási kötelezęttségének.

6.

7.
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4. A nemzetiségi cinkormányzat költségvetést érintő hatźnozatának elkészítésééľt, valamintaz elfogadtást kiivető adatszo|gźitatasok hataľidőben ttiľténő teljesítésééľt a Hivataljegyzőjén keresztĹil apénzigyi feladatokat ellátó szervezetiegység a felelős.

vI. A nemzetĺségĺ iinko ľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
kiitelezettség

l. A nemzetiségi önkormányzat elnĺĺke a nemzetiségi tinkormőnyzat gazdä|kodásának
éves alakulásáról a zátszámadás keľetében számol b". A nemźetiseii onkoľm źnyzat
gazdá|kodásanak éves alakulásáról sző|ő zátszámadási előterjesztési és a határozat
tervezetét a jegyzőn keresztül a pénziigyi feladatokat ellátó sžeruezeti egység készíti
elő, melyet a nęmzetiségi önkotmźnyiat elnöke a képviselő.testület ele-te4Jsa ĺgy'
\,sy * a képviselő-testĹilet elé teľjesztését követő harminc napon belül, de 1egkésőbň.á
költségvetési évet követő i'tddik hónap utolsó napjáig hatźiybal3pjen.

2. A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló a|apján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható móáon zárszámadásihatárőzaftal dönt.

vII. A nemzetiségĺ iinkor mányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatásköľiik

1. Ą nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket éP - ellenjegyzési, éľvđnyesítési, uta|vänyozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felęlősók konkĺét kijeliiljsét a nemzetiségi
önkormányzat Szewezeti és Mfüt'dési Szabźůyzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jěgyző által kiadott ktizös utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkoľmányzat Íizetési szőmláú.kizfuő|aga helyi önkormányzat szźm|áit
v ezető p éluintézetnél nyithat, v ezethet.

3. A nemzetiségi önkoľmáĺyzat gazđá|kodásával és pénzelláúásźtva| kapcsolatos minden
pénzforgalmźtt a nemzetiségi önkormrínyzat forrásaíterhére a nemzetisegi önkoľmányzat
fizeté s i számláj án bonyo l ítj a.

4. A helyi önkoľmĺínyzat őůta1 adott támogatás folyósítása a helyi önkormány zat és a
nemzetiségi önkoľmányzatkozötti szerzodésben foglaltak szerinítöľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmĺínyzat m*óaesi és míĺkcidéshez kapcsolódó
beruhĺázási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszeľzé.se) köliségeinek
fedezętét biztosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi önkormĺínyzat a helyi 

.ijllkorr{ányzat

á|ta| folyósított támogatást külső szeľveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek,
alapítválnyok, természetes személyek tészére, stb.) nyujtot pénzes zkoz átadáIs céIjfua
haszná|ja fe|, a nemzetiségi önkoľmányzat köteles auózpenzďl<ből nyujtott támogatÄok
át|áthatőságátő| szőIő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valämint a hatáĺyás ĺinkormlnyzati
költségvetési rendelet szerint eljĺíľni. A nemzetiségi iinkoľmanyzat a támogatott cél
megvalósulásáról szőlő elszámolás elfogadásárói a pénzĺgyi feladatokat e||átő
szew ezeti e gys é get írásban kötel e s táj ékoztatni.

\,. !
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6.

5. A központi költségvetési támogatásilpá|yázati igény benyújtására a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźtnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

1.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkoľmányzat részére elektronikus
feliiletet (honlap) biztosítani annak érdekében' hogy a nęmzetiségi önkormányzat
eleget tehessen azinformációs önľendelkezési jogól és az i.nformáciőszabadságľól szóló
201t. évi CXII. töľvényben foglalt kijz-zététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatrírozott feladat e||źltźlsáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatarozott ld;gyiĺtéző
adatszo|gáItatźsa a|apjźn_ a Hivatal szervezési feladatait ellátó szervezeti egység vezetóje
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiztonságańl, valamint a k<ĺzérđekíĺ adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről sző|ő jegyzői rendelkezései
szerint iranyađók alapjan jĺáľ el.

A nemzetiségi önkormanyzati választások évében a nemzetiségi önkormźnyzat
rendelkezésére álló önkormányzati fonásból biztosított előiľanyzatok fe|hasznéiásźna,
az előirányzatok tęrhére kötelezettségek váIlaLására naptźn éven belĹil a nemzetiségi
önkormányzati vźĺIasztások időpontjĺához igazítottarl, időaúnyos ütemezés szeľint
keľülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi <ĺnkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elktilönítetten vezeti, az adatszolgáitatás során köziilt adatok valódiságáéľt, a
szĺámviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľľel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztiil az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szeruezeti egység
vezetoje és a nemzetiségi önkormányzat elnökę egytittesen felel.

VIII. Osszeférhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzattekintetében a kötelezettségvĺállaló és a pénziigyi ellenjegyző
ugyanazon gazđasőryi esemény tekintetében źuonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségváltďĺásra' ata|ványozźlsra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

A kcitelezettségvállďasi, pénnigyi ellenjegyzési, éľvényesítési, utalvźnyozási és teljesítés
igazolźsźlra iľanyuló feladatot nem végezlreti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgĺíri Törvénykönyvľől szőIő 20|3.évi V. törvény szęrinti közeli hozzźltartozőja vagy
maga javfua |áĺná eI. A pénzigyi feladatokat ęllátó szewezeti egység vezetője a
köte1ezettségvá|la|ásra, pénangyi e||enjegyzésre, teljesítés igazolĺĺsźlta, érvényesítésľe,
utalvrĺnyozásra jogosult személyekľől és aláírás-mintrĺjukÍól belső szabźiyzataikban
foglaltak szerint napľakész nýlvĺántaľtást vezet.

Ix. A belső kontrollľendszer és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi önkoľmányzat belső kontrollľendszerénęk kialakítĺísĺĺnál Íigyelembe kell
venni a Bkľ. előíľĺísait, továbbá az áI|amhźúaĺraséľt felelős miniszter éita| köruétett
módszeľtaĺri útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakítálsététt a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat elnökének észľevételezési jogkörének figyelembe
vételével.
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2. Ą Hivatal integrált kockźnatkezęlési és a szervezeti integľitást sértő események kezelési
felelőse biaosítja a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat kockĺázatkeze|ését, a s,",,",ěti integľitast
séľtő események lefolytatísát a kiadott szabályozások alapján.

3. A Hivatal gazdasági szewezetének a vezetde a nemzetiségi önkormányzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső elleniĺrzését a Hivatal belső ellenőrzési fe|adatait
e||átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezetíl á|ta|készített belső ellenőľzési kézikcinyv szabá|yozza.

5. A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőľzési tervet a jegyző hagyja jővá'
mely beépiil a helyi önkormĺĺnyzat éves ellenőrzési tervébe. ĺ :eeřža u jĺiĺł,uevott
ellenőrzési tervet megkĺildi a nemzetiségi önkoľmźnyzat elntiteňét a jóvahag|ásra
vonatkozó jogszabályihatándőtkövetően5naponbelül.

6. A nemzetiségi önkormányzata vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a hclyi önkoľmĺányzat éves jelentésébe. A jegyza ä jov*ugýôtt eu.ś
ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkiildi a nemzetiségi 

-tiní<ormĺínýzat 
elnökének a

jóvahagyĺásra vonatkozó j ogszabáiyihatĺáľidőt követően 5 napon beliil.

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvánt artátsát a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzi az e|nöktáiefunatasa alapján.

X. Záró ľendelkezések

1. lelen megállapođás annak a|áírása napján |ép hatá|yba és határozat|an időre szól.
Ezzel egyidejűleg a helyi önkoľmányzat és a ńemzetíségi önkorm źnyzat kiizött jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttműkt'dési megállapodás, valämint
helyiséghasznőůati és fenntaľtatási szeruődés a közös felülvizsgřl at ôs azokegyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésév e| _hatátyźú veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat aielen együttmíĺködési
megállapodást 20|7. március 31. napjáig nem íľja a|á, vagy a, abba, fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ óoteot válla1t feladatként -biztosított támogatásban nem részesül.

J.

4.

5.

6.

A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése soľán e megállapodás
rendelkezéseire ťrgyelemmel kĺiteles eljárni, és biztosítani a ně*'.ti,égi
önkoľmán y zat míiködési feltételeit.

|ę1"| megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmertilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabi|yi előírások figyelembevételével
jának el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

|el9k megállapodnak t1vábbá, hogy az egyĹittműködési megállapodást évente
legkésőbb január 3 l -ig, általános vagy időkti zi łéůasztás esetén az a|aku|ő ülést követő
haľminc napon belül feliilvizsgálják, és sztikség esetén azt módosítják.

Felek 
1ti.szítik. hogy-jelen megállapodásban nem szabál yozottkérdésekb en az Aht.,

Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódtő| és aząľ
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esélyegyenlőség előmozdításáról sző|ő 2003. évi CXXV. tö,rvény, illetve az egyéb
v o natkozó j o gszab äIyo k rend e lk ezései az h źny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely l t oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven készült,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jőváhagyőIag aláirtź,lĺ'.

Melléklet: Használatba adott tźrgyi és technikai eszkőzök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi LengyelÖnkoľmanyzat
Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat képviseli:

képviseli: Nagyné Tľzcinska Renata
dr. Kocsis Máté elnök

polgármesteľ

Fedezet: Dátum: Budapest, 20t7.

Pénztigyileg ellenj egyzem
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gazdaságívezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
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nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Erika
a|jegyzó

,/
ű/1I -

ý/
11

r^\4ő





. Bp FqY V|||'ker. Józsefvárosi onkormányzat
Budapest, l0B2

Cikkszám

8.1 . Fe|használói teltáľi rész|etező Kĺinyvelés éve: 2016

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12O

Raktárkód Felhasználó
1 31 28-9-09098

Gyáriszám KészIet
VGA ASUS 69600XT/TVD 128mbTV out ĺ

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen,' 1 31 28-9-09098 yGÁ 4sus 69610XT/TVD 128mb W out CH\PE 1DB
1 31 28-9-091 5B Scanner (Canon Lide 25)

120 Nemzętiségi tnkormányzatok
Osszesen: 1 31 28-9-09r58 Scanner (Canon Lide 25)

1DB
1DB

13128-9-09í 93 Szám ĺtógép Comód offlce|Y ĺ 1 397 lO8 |C lv11397ĺo\lc
Nemzetiségi tnkormányzatok120

Osszesen 1 31 28-9-091 93 Szám ĺtógép Comód officelV/1 397/08/C
1DB
1DB

13138-2-02002 íriasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DBOsszeselr. ,ĺ313B-2-02002
ĺróasztal

8DB
13138-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 38-2-02003 Gépĺriasztat
1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDBOsszesen: 1 31 3B-2-02004 Asztaĺ vegyes lDB
ĺ 3 1 38-2-02005 Asztal tárgyaló

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 5DBOsszeserr.' 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyaló
5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi on kormányzatok 2DBOsszesen 1 31 38-2-02007 Áttvány, polc
2DB

1 3 
,ĺ 38-2-0201 0 Csil|ár vegyes

I zu Nemzetiségi Önkormányzatok 9DBOsszesen.' 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes
9DB

13138-2-02013 A||ófogas

120 Nemzetiségí tnkormányzatok 4DBOsszesen 1 31 38-2-0201 3 Áilórogas
4DB

13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiség i Önkormányzato k 7DBOsszesen 1 31 38-2-0201 7 Forgószék
7DB

13't38-2-02024 Lampa vegyes
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 2DBÖsszesen.. 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes

2DB
13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DBÖsszesen'. 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc - ké p ek, rézka rcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DBOsszesen; I 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas 4DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oĺahe
Veĺzió: 2017.1 '1.1

2017 .01.31 9:31:52
1 .oĺdal 4,,



uo' ouu. Vĺĺ|.ker. Józseívärosi onkormányzaĺ
Budapěst'' 1082

Cikkszám

B.1. Fe||raszl|á|ói le|tári rész|etező l(oľlyvelés Úve' 20 l6

Megnevezés

Cĺkkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszá'm Készlet
1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos

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

13138-2-02040 Szekrény VegyeS
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áIló 7DB

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

Osszeserr.' 1 s1 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
13138-2-02069 Szekrény aIsó-felső 2 ajtós

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 6DB
Osszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámĺtógépasztaI
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

Osszesen: 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztaĺ 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós

120 Nemzetisegi onkormányzatok ,I DB
Osszesen: 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 'I DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02078 Hljtőszekrény lDB
13138-2-02087 Görgtĺs konténer

tzu Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB

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

Osszesen; 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtis alacsony 2DB
1 3't 38-2-02159 Aszta|i lámpa

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,I DB
Osszesen. 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa 1DB

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

Osszesen.' ĺ 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsony lDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

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

13138-2-02258 Lámpa korfénycsőves
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok lDB

Osszesen ,ĺ3138-2-02258 'Lámpa kóĺfénycsőves lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készitő: o|ahe
Verzió: 2017.1'1 .1

2017 .01.31 9:31:i2
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uo ,:y V||ĺ.ker. Józsefvárosi onkormányzat
Budapest, í082

Cĺkkszám

8.1. Felhasználói tettári rész|etező Könyveĺés éve: 2016

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|hasznáĺo: 12o - 12o

Raktárkód Fe|haszná|ó
1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussĺ

Gyáriszám Készlet

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DBOsszesen:
1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 'ĺ DB

1 3 1 38-2_02408 Fémpolc100X185X40 cm
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 3DBOsszesen.- 1 31 38-2-02408 Fénpolc100X185X40 cm 3DB13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
12i Nemzetiségi Önkormányzatok íDBOsszesen

1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos lDB13138-20575 Szekrény 2 ajtis
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen.. ĺ 31 38-20575 Szekrény 2 ajtos

2DB
í 31 38-3-031 65 Mĺkrohullámú sÜtő

120
Osszesen.'

1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DBĺ 3138-3-03'l68 Mikrohu||ámú sütő

120
Osszesen.'

1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú stjto

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB

1 31 38-5-05003 FÜggöny ny|on

120
Összesen.. 1 31 38-5-05003 Függony nylon

Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DB
CUB

131 38-5-05009 ZászIi
120

Osszesen.' 1 31 38-5-05009 Zászló
Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

3DB
1 31 3B-5-05064 Zász|i

120
Osszeserr.' 1 31 38-5-05064 Zászĺó

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
lDB

13138-7-07029 Ftiggönytartó rúd

120
Osszesen.' 1 31 38-7-07029 Fuggónytarti rud

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta

120
tsszesen- 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB

13138-7-07059 Fa|ĺ táb|a

120
Osszesen.' 1 31 38-7-07059 Falitábla

Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
2DB

1 3 1 38-7-07098 Poroltó kész
120

Osszesen.' 1 31 38-7-07098 Poroltó kész.

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DB

1 3í38-8-08035 Spirá|ozógép

Spirálozógép

120
Osszesen; 1 31 38-8-08035

Nemzetĺségi Önkormánpatok 1DB
1DB

Program : RaktáÍ/Készĺet
Készítő; olahe
Verzió: 2017 .1'1 '1

2017.01.31 9:3i:52
3 .oldal
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Bo tĺĺv. V|||.ker. JozseÍvárosi tnkormányzat a Ą lBudapest,1082 o. |. řelhasználói |ettári rész|etező
. Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120.120

Könyve|és éve: 2016

Ciľ<kszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Kész|et13-138-8-08072 számo|igép SHARP26o7sHARP2607

1DB120 Nemzetiségi onkormányzatok
Osszesen.'

lDB
13138-8-08277 DVD ĺró r-g ł1638 oEM

lDB12o Nemzetiségi onkormánpatok
Osszesen.' '19139-g-0g277 D lDB,l3138-8-08282 

Papĺrvágógép
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBÖsszesell.. 13138-8-08282 P"p.*ágigép lDB

13138-8-08295 lratmegsemmisítő
12o Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

tsszesen: 1313B-8-O82g5 !ratm,g*;.o.,tő 1DB
13.l 38-8-08299 Teĺefax

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszeserr. 1313B-B-Og2gg Telefax 1DB

ĹĄq
Prog ram : Raktár/Kész|et
Készitő: o|ahe
Verzió: 2017 '1 .1 .1

2017 .01 -31 9:31:52
4 .oldal



Bp. Föv. VIII.ker. JÓzsefuárosi onkornlányzat
Budapest, l082

Azonosítő Megnevezés

000190-111932 Te|efondíj számlálo(insta||j|ássaD
000680-13 1 1922 Tárgya|oaszta| fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP LI 11oo
002008.1311922 Kamera rendszer kiéoítése
002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

()sszesen: S db
Beá|lított szĹírési fe|tételek:

Minden nem tĺjro|t eszkoz
( 120 . Nemzetiségĺ Önkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszk zok

Fóktinyv.

1119

13139

13129

13139

13129

ľá19vi eszkciztik listája ta ľtozékokkat
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

r20

120

120

120

1,20

Nemzetisé9i onkormányzatox

Nemzetisé9ĺ onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzator

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

(l")

(t

Üh. éve

Program:
részító:

2004.1 1. 10

2000.12.15 IV/605/00

2004.04'2Ĺ

2010.06.24

CT.ECoSTAT
o|áh Éva

Gyártási /
he|yrajzi szám

rgyi eszkłiz 2017.1. 1.5

Bruttő érték Értékcscikkenés Nettő érték

Konyvelés éve: .2đĺo

96 2s0

f2 699

144 220

39r 375

429 LZs

I 083 669

3O fJU

22 699

144 220

391 375

429 r25

t 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1



Bp. Fov. V|||.ker. Józsefvárosi onkormányzat

Budapest, 1082
8.1. Felhasználói |eltári részletező

Cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 060 - 060

Raktárkód Fe|használo

Kcinyve|és éve: 2016

1 31 28-9-091 86

Megnevezés

Pen Drive

Készlet

1DBLengyeI Nemzetiségi tnk.

Osszesen; 13128-9-09186 Pen Drive 1DB

,z^rn(/L$ Ô
Program: Raktár/Kész|et \Készítő: o|ahe \
Verzĺó: 2017.1 '1 '1

2017.01.30 9:25:48
1 .oldal
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E gyiiútm íiktid ési megállap odás

1mely létrejött egyrészrőI a Budapest F'őváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi
O n ko ľm á ny zat (a továbbiakb an : helyi önko rmźny zat)
székhely:
adószám:
törzsszám:

képviseli:

másrészľől a
önkoľmányzat)
székhely:
míĺködési hely:
adőszźlm:
tötzsszźlm:.

1082 Budapest, Baross u.63-67.
15735715-2-42
7357Ls

statisztikai szám: t5735715-841|-32l-0|
bankszám|aszám: 10403387-00028570-00000000

dr. Kocsis Iľĺĺ.źúé polgármester

Józsefváľosi Oľmény onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross ĺl. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
16927973-r-42
679219

statisztikaí szźlm: |6927973.84l 1-371-0l
bankszámlaszźlm: 1 04033 87-00028602-00000002
képviseli: Bezjian Elizabeth Antónia elnök

kĺĺztitt (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőIő 20|1. évi
CI,xxIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhata|mazźs
a|apján, Íigyelemmel az źilamháztartástőI sző|ő 201|. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az á||athźntaľtásról szóló törvény végľehajtásĺáľól szóló 368120|1.
(XII. 31.) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szervek belső
kontrollrendszerérő| és belső ellenőľzésérő| szőIő 370/20|1. CXII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarcrszág helyi önkoľmányzatairől szóló 20||. évi
CLxXxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az ahilitott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen egytittmfüödési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodas)
keretében a nemzetiségi ĺinkormźnyz-at tészére biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzati
működés személyi és tĺárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műktidéssel kapcsolatos
végrehajtasi feladatok e|Iź/rźtsárőI, ezze| segiti a ĺemzetiségi jogszabályokból ađódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvalósítĺását. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályait
határozzáů<meg.

2. A targyi évre vonatkozőarl a helyi önkormĺínyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormĺányzatta| történo
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében miiködési
hozzájaĺu|asként pénzügyi tamogatĺĺst biztosíthat, amelyľől tamogatotüat elszĺímolásí, míg
tamogatót ellenőľzési kötelezettség terheli. A helyi önkormĺĺnyzat źt|ta| a nemzetiségi
önkormanyzat részére mfüödési hoz.zájárulásként nyujtható üímogatási összegről
tĺámogatĺási szerzodést kell kötni. A tĺímogatas felhaszrálĺása soľĺán a nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat a költséghatékonyság és költségÍakaľékosság elve szerint köteles eljĺĺľni.

ĺ/
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3. A helyi önkormányzat által nyujtott mfüödési hozzájarulás tekintetében Felek rogzitik,
hogy a nemzetiségi önkoľmányzat nemzetiségi köztigyeinek ellátĺísa céljából ĺĺmoiat.ĺsí
adhatkĺilsőszervezeteknek,intézményeknekazza|,hogy

a. ebben az esetben is ajózsefuĺírosi tiľmény nemzetiségi polgĺíroknak ľészesiilnitik kell a
tĺĺmogatottkiilsőszervźitalvégzetttevékenységeredményéiből,

b. elszĺĺmolasi és beszámolási kö'telezettség mind a támôgatott kĺilső szervezeteket,
intézményeket' mind a nemzetiségi önkoľmanyzatoi terheli. A nemzetiségi
önkormĺínyzat elnö,ke köteles a kĺilső szew részéről benyujtott _ a továbbadott
tamogatĺás felhasználásĺáľól szóló _ elsziímolĺísi dokumentaciót, valamint a tĺímogatási
cél megvalósulĺásríról szóló saját ný|atkozatát a benyujtast követő leghamarab-b, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővĺáĺos VIII. kerĹi]et Józsefuĺíro.i ľolga'-.śt.ĺ
Hivatal (továbbiakban: HivataD péllzÍigyi feladatait e|látó szewezeti egysége
(továbbiakban: pénzĹigý feladatokat ellátó szewez'etiegység) ĺészéteátadni.

4. A helyi önkoľmĺányzat á|ta| nyujtott míiködési hozzájaralás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke köteles tźrgyévet követő januaľ 3|. ;apjug
írásban beszĺímolni a működési üímogatĺás felhasználásĺáľól. A Hivatal " pe,l,íigřl
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztiil köteles a működési t"ĺ-oguT'ĺ.
felhasználasát ellenőrizni, arle|yhezjogosult minden adatot' bizonylatot bekéľni, valimint
jogosult az e|szátmolás kiegészítését kérni.

5. A helyi önkoľmĺĺnyzat a nemzetiségi önkormźnyzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak e|Iőttásátt szolgáló rend,ezvények megtaľtását _költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkoľi köl*ěgvetésében elkňlonĺtett foľľásból
pá|yaztatás útjĺán vagy egyedi kéľelem a|apjźn, támogatási szeruődés ktĺtése mellett
támogathatj a, amelyről a tĺĺmogatottat elszámolási ki'telézefi ség terheli.

6. A nemzetiségi önkoľmrínyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a teľvezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszolgáltatĺási és beszĺĺmolási feladatai
ellátrĺsaról_ az elnö'k közreműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a he1yi
szabźúyozőtsokban, és utasítĺásokban foglaltak szerint u rĺĺ.,átal goňdoskoáik.

7. A nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdá|kodas ľendjét szabźiyoző belső szab á|yzataibaĺl _ a
számviteli jogszabĺilyok és az Ávľ., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szeľinti
szabályzatokban - tendezi, amelyeket a jegyz(5 és a nemzetiségi cinkoľmźnyzatelnöke hagy
JOVa.

8. A támogatások felhasznőiásäval kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi łinkoľmányzat műktidésének személyĺ és Úáľgyi feltételeĺ,
mÍĺködéssel kapcsolatos végľehajtásĺ feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi tinkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges tĺĺľgyi, technikai eszkđztĺkkel fekzěrelt
belyiség ingyenes hasznźiatátt. A nemzetiségi iinkoľm źnyzatnak az fuodai munka során
felmeľĺilt mtĺködési költségeit a helyi önkoľmiányzat _ a Hivatal költségvetésének
teľhéľe - viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasznźlaIta|, a helyiség infrastrukttnź$źxa| kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatalkoltségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|źhbiak:

a. a villamos energia, meleg viz, fütés díja, valamint a víz-és csatornadíj, a köztis
költség, továbbá aszemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi tinkormźnyzat miiködéséhez szükséges eszközök karbantartási đíja,
az inteľnet hozzź.férési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel foglalkozó iigyintézo á|ta| igénybevett telefon
szo|gźitatźtsának díja, kivéve a neÍnzetiségi önkormányzat testtileti tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas znéůatáhőI eredő kiiltségeit.

3. A helyi cinkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulasa érdekében a Budapest VIII.
keľĹilet, Vajdahunyad u. 1./b, szám (hĺsz.:35604/N3) alatt talrźL|hatő 145,5 m, alapterületíĺ
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuarosi Bolgiĺr, Görög, Lengyel, oľmény, Román,
Ruszin, Szlovák, Szerb, Ukrán, NémetNemzętiségi Önkoľmányzatközös hasnlźiatbaadja
azza|' hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi tinkormányzat
szźmlőtta munkaallomás biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan tiibb részből
álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőbő|, ga|énából, mosdóbő| ál|. Az
ingatlan akn,nliza|t forgalmi éľtékbecslése alapján az ingatlan forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat tudomĺísul veszi' hogy az iľodahelyiség hasznźiata a
Józsefuaĺosi Ukľán és Görög onkoľmĺĺnyzattal közösen történik. A nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat hasznőiatijogĺának gyakorlasával a többi irodahelyiséghasnźl|atáĺa jogosult
nemzetiségiönkormĺányzatokmunkájátnęmakadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźtbarl a nemzetiségi önkoľmźnyzat részére kizáľólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzattal közös haszĺźiatba źtadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormányzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget k'lzźtrőIag
alapfeladatĺĺnak ellátásďloz szĹikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszenĺ gazdálkodrís szabáiyai szerint, a jő gazda gondosságźxa| kdteles keze|ri, a
haszná|at jogát a helyi önkormáĺlyzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok haszná|ati jogźú miísra nem ľuházhatja át. A helyi ĺinkoľmányzat ahasnláůatba
adott báľmely ingóságot . a listlín töľténő źúvezetés mellett - báľmikor indoklás nélkĹil
visszaveheti, visszavoohutją módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem
veszé|yeztethetiaĺemzetiségicinkoľmányzatf elađatellźúásőú.

A helyiséget a nęmzetiségi önkormĺányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őrug
nemzetiségi ĺinkormányzati feladatellát"ísźlloz haszná|hatja. Az e pontban megielölt
időrenden tul töľténő helýséghasznáiatra előzetes íľasbeli kérelem alapjén a Hivatď
jegyzőjének írĺásbeli engedélye a|apjan van mód. Az írasbe|i kérelemben meg kell jeltilni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokĺĺsos helyiség hasnlźiattől eltérő időszakban
tĺirténő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helýséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő hasznéůata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egyiittrnűktidési
megállapodás feliilvizsgźiatźlval egyidejűleg meg kell vizsgá|ri' és amennyiben aľľa a
továbbiakban mĺír nincs szfüség, az engedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľm źnyzat az ingyenes helyiségh asznáIat jogźú másra nem nlhévÁatja őú.



Az ingyenes haszniílatba adott irodahelyiségen felújítrá st, éúalakitźtst, bĺĺrmily eĺ vźůtoztatást
eszkĺizölni csak fulaj donosi dĺintéssel lehet.

Felek rcgzítit hogy az ingyenesen hasmá|atba adott irodahelyiséget magáncélú
haszná|afra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmźnyzat nem jogos"lt. .ł.'""*ýben a
nemzetiségi önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltér, rigy köteles ; helyi
ĺinkoľmĺĺnyzat írásbeli felszólítĺísaľa amagáncélú használatot haladékálanul megszĹintetńi,
vďamint e magán célú használatból eredő ktiltségeket a helyi önkoľmanyzat részére
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormányzat fudomĺísul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnńlatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszerti hnználattól ôlterőn veszi igénybe,
vagy Mt a másik nemzetiségi önkormĺĺnyzatok érdekeit figyelmen kívül hagyva haszná|ja,
úgy a helyi önkormźnyzat által iinként vállalt feladatkénia nemzetiségi onĹoľmnyzatol<
tészére nyujtott nemzetiségi önkoľmĺínyzatitźmogatłási rendszerből|<lznhatő.
A nemzetiségi önkormányzatnk az átadoÍt vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
ö,nkormĺányzattal egyetemleges elszámolĺási, visszaszo|gáItatasiés kĺáľtérítési kötelezettséje
áll fęnn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľm źnyzat
képviselője a Hivatal portájarl veheti fel, és ott köteles |eadru áz irodahelyiség
elhagyĺísakor. A nemzętiségi önkoľmányzatnem jogosult saját kulcs haszráiat;p;a.

5. A helyi önkormányzat vźů|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szewezeti egység)
vezetóje felé benyújtott igénybejelentés alapján - a nemzetiségi önkorm-i111vłít
feladatellátása során jelentkező sztikséges méľtékig . a Hivat a|-áIta|a biztosłtott
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, karbaĺtartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellát źshoz szĹikséges irodaszerek rendelkezésre bocs átás,át biztosítj a.

6. A nemzetiségi önkoľmányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal péľr;ťigyi feladatokat ellátó szęrvezeti egység vezetője, mig
leltĺár szerinti hiánytalan á|lapotáért a nemzetiségi önkoľm ányzatelňoke.ľelel.

7. A helyi önkormanyzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

közfeladatainak e|Iátását nem akadźiyozza ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésľe bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelńet|ega|áŕlb iś nappal
a kéľt időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremfüödését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szervęknek
többletköltséggel nem jaľ.

8. A nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét a helyi ĺinkormányzat _ a Hivatal
költségvetésének teľhére - viseli.

9. A helyi önkoľmányzat_ aHivatal költségvetésének teľhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
hasnlélatźnakbinosítasát,továbbászfü ségeseténtolmácsa|ka|mazását.
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10. A helyi önkormźnyzat az je|en megállapodasban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésén beltil tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmźnyzatok mfüödtetése
kiiltségvetési címen, és a hivatal mĺĺkcidtetése költségvetési címen, továtbbá az
Önkoľmányzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľľlźnyzatok
épületeinek takaritása címen

ll.Felek ňgzítik, hogy a helyi önkormźlnyzat biztosítja a ĺemzetiségi önkoľmźnyzat
működéséhez szĹikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat mrĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban éi|ő személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és

ügyviteli, törvényességi, pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat e|Iáftő

szervezeti egységei látják e|.

|2. A Hivatallaljogviszonybaná1l|ő személy(ek) adminisztľatív feladatai ktilönösen:
a. a testiileti iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az üléseken, az

tilések j egyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi tinkoľmźnyzat elnökének,vagy tagiának információi a|apjźn íľásbeli

előterjesztések, döntések előkészitése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztéste alkalmasság vizsgźůatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megkiildése a Hivatal töľvényességi és pénzügyi feladatait ellátó szervezeti
egységei részére,

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

e. a testiileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (p1. jegyzőkönyvek)
nyilvĺíntartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkoľmźnyzat miíkiidésével kapcsolatos nyilvántartásí, iratkezelési
feladatok ellátása.

g. gazdaséĺgi feladatok (ellátmányok,
elszámolásokban ľészvétel),

h. a nemzetiségi iinkormźnyzat elnökének
Jogszabźiytát Ttirvényességi Felügyelet
rendszeľ haszná|ata.

előlegek kérelmének elkészítése,

felhatalmazása a|apjźtn a Nemzeti
Írásbeli Kapcsolattartás elektľonikus

13. Felek ľögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat iilésein - beleéľtve a zźlrt tilést is . a
jegyző vagy a jegyzóve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbizásából és képviseletében tésztvęsz a nemzetiségi önkormányzat
testiileti ülésęin, és je|zi, amennyiben tcirvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségĺ iinkormányzatktiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetésével és gazdźikodásźxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal péĺziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átjaeI az a|ábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazďáIkodásról szóló határozat' a ktiltségvetés teľvezés,

annak évkozi módosításának előkészítése' az elęmi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat költségvetési e|őirényzatok nyilvántartása, az éves

gazdźikodás és döntések során amennyiben sziikséges a nemzetiségi iinkormányzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,



c) a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Államkincstárhoz tortenő benyújtásával kapcšolatos
feladatok el|őúása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénztigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-péllz;iigyi szakmai ellenőrzések ellátása, az utalviínyrendeletek
kiállításą a gazdasági vezető által kijetiilt személyében az érvényesítéśi feladatok
e||źúása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifllzetési igérly kĺĺzött
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pérztán vagy banki átutalással,
g) havi pénzforga|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszĺímolók készítése

a jogszabá|yban megadott határidő betartásáva|, a Magyar Ánamkincstárhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolato s feladatok ellátása,

b) a zárszámađás számszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,
banki és töľzsadattán iigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszám|a.
szerző dés mó do sítása, v á|tozźtsok b ej el enté s e),
ÁFA.bevallások, Szja bevallások kéšzítése, ÁÉ.q. tti'u. való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési <inkoľmányzattő|,
pá|yázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkormiínyzatokat a költségvetési döntések meghozata!ábarl, támogatások
elszámolĺísőtban'
támogatások felhasználásának pénzíigyi elszámolásához segítségnyújtás (szźm|źk.,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzugyi,számviteliszabá|yzatokaktualizálźsa,
elemi költségvetés és hataľozat, költségvetési beszámoló és zárszźlmadás honlapra
töľténő feltétele éľdekében intézkedés.

Đ

i)
k)

l)

m)
n)

1.

Iv. A n emzetis égĺ iinko ľm ány zat kłilts égvetés e

A jegyző a pénnjgyi feladatokat ę||átő szetvezeti egység tltján az á|tanháztartasrő|
szóló jogszabá|yok ľęndelkezésęiĺe figyelemmel a költségvetési töľvényből adódó
részletes iďormációk, valamint a nemzetiségi önkoľmányzatelnökének közľemiĺködése és
adatszolgáitatźsa a|apjan hatĺáľidőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat költségvetési
hatźttozatźnaktervęzetét, amelyet megkiild a nęmzetiségi önkormrányzat elnökének. 

-

A nemzetiségi önkormĺányzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatáľozatban
á||apítja meg. A nemzetiségi önkonľlányzat költségvetési hatáľozatának az irányadő
jogszabályban meghatźnozott szerkezet, tartalom szerint kell tarta|maznia az
e|őirźnyzatokat.

A nemzetiségi iinkoľmĺányzat kĺiltségvetési |latározatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról sző|ő hatźrozatőlt az elnök - annak elfogadását követő háľom
munkanapon belĹil _ írásban megküldi a pénzligyi feladatokat e||átő szewezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkormĺányzat elnöke a nemzetiségi ö,nkoľmiínyzat költségvetési
e|őirźnyzatainak vźitoztatźsára fuźnyuló előterjesztést a péllzigyi feladatoka{ e||átő
szerv ezeti egység közľeműködésével készíti elő.

2.

J.

4.
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5. Az e|őirźnyzatok módosítźsárő| a nemzstiségi önkormányzat képviselő-testülete
költségvetési hataľozatźLt mődosító . hatźĺozattal dönt. E határozat egy pé|dáĺyát,
valamint az e|oirźnyzat-módosítás részletezését (az etóirźnyzat-nyilvántaľtáson ttirténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi tinkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon beliil
juttatja e| apéĺlzÍigyi feladatokat ellátó szervezetí egységhez.

A helyi önkormĺínyzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi iinkoľmźnyzat költségvetési
hatátozata törvényességéért, bevételi és kiadási e|oirźnyzatainak megállapítasáért és

teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalasaiért és tartozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdźikodás biztonságáéĺt a testtilet, a szabźiyszeríĺségéért
az elnök felel.

v. A nemzetĺségĺ iinkoľm ányzat kiiltségvetésének végrehajtása

Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi iinkoľmányzat önáIlőan diint saját költségvetési
előirźnyzatainak felhasználásáľól. A nemzetiségi önkormźnyzat kĺiltségvetési, pénziigyi
gazdá|kodásanak végrehajtása során apénziigyi feladatokat e||átő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormanyzat forcálsai terhére
készpéľľ,, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
e|óirźtnyzatok,illetveanemzetiségiönkormányzatihatározatokalapjan.

A jegyzo a péruíjgyi feladatokat ellátó szetvezeti egységen keresztĹil |őúja e| - a
nemzetiségi önkormányzat e|nökének közremíĺkĺidése és infoľmációi alapján - a
nemzetiségi önkoľmányzatönźilrő fizetési szátm|anyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban sziikséges módosításával, az adőszőtm

igénylésével kapcsolatos teenđőket. A nemzetiségi tinkormźnyzat tękintetébęn az
ađőszálm igénylése, valamint a töľzskönyvi nyilvantartásban sztikséges módosítások
źivezettetése a megalakulást kiivetően megtörtént. A nemzetiségi tinkormźnyzat i'nálló
ťlzeté si számlźx aI rendelkezik.

A nemzetiségi önkormőnyzat az źilranhźtztartási információs ľendszerhez a Magyar
Áilamkincstáron keresztül a péruťigyi feladatokat e||átćl szervezetí egység
közremiikö dé sével az a|ábbiak szeľint kapc s o l ód ik :

a. Információszo|gźitatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az á|lamháztartás információs rendszere
szátmź.ľa.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a kĺiltségvetése végľehajtása során lebonyolított
péĺuforga\mőxa| iisszeftiggésben eleget tesz az á|Laĺľfĺrźńartási információs
rendszere felé iľányuló adatszol gáitatási kötelezettségének.

c. Időkĺizi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a kĺiltségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegjelentéseket tisszeállítja és biztosítja
ađataitazáitamháztaľtásiinformációsrendszerszźlmáta.

d. Kciltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
v égtehajtátsával, gazđá|ko dźtsával összeftig gésben eleget tesz az á||alrhá^artási
információs rendszere felé iľĺányuló adatszo|gźtltatási kiitelezettségének.

6.

7.

1.

2.

ĄJ.

7
,



4. A nemzetiségi önkoľmźnyzat kĺiltségvetést érintő hatźrozatźnak elkészítéséért, valamint
az elfogadast követő adatszo|gá|tatások haüíridőben történő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén keresztül apénztigyí feladatokat ellátó szewezetiegyseg a felelős.

vI. A nemzetiségi tinkoľm ány zatok gazdálkodásával kapcs olatos beszámolási
kötelezettség

1. A nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zálrszźtmadás keretében szrímol be. A nemźetiséli cinkorm ányzat
gazdźůkodásának éves alakulásáról sző|ő zfuszálmadźsi előterjesztesJ es a határozat
terłezetét a jegyzon keľesztül a pénziigyi feladatokat ellátó sžervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormłáĺryzat elnöke a képviselő-testület ele te4ňzt ĺgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését követő harminc napon beltil, de legkésőbň'á
költségvetési évet követő ött'dik hónap utolsó napjĺáig hata|ybalépjen.

2. A. nemzetiségi tinkotmányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható móáon zźrszámadásihatőrozattal dönt.

VII. A nemzetĺségi önkor mányzat kötelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatáskörök

1. A nemzetiségi önkoľmányzat kötelezęttségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket é9 az ellenjegyzési, érvđnyesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továtbbá a felelősök konkľét kijelĺilését a nemzetiségi
önkoľmiínyzat Szervezeti és Míĺködési Szabźiyzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott ktizös utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkoľmźnyzat Íizetési szám!źtk'tzérő|ag a helyi önkoľmányz at szźm1áit
v ezet(5 p éluintézetnél nyithat, v ezethet.

3. A nemzetiségi ĺĺnkormźnyzat gazdźikodásźtva| és pénzellźtásźtva| kapcsolatos minden
pétuforya|mźtt a nemzetiségi önkormanyzat forľásaiterhéľe a nemzetisegi önkormanyzat
fizetési számllájőn bonyolítj a.

4. A helyi ĺinkoľmányzat á|ta| adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormĺínyzat közötti szetződésben foglaltak szerinĺtörténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormĺányzat mĺkodesi és míiködéshez kapcsolódó
beruhĺázási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkorm:ányzat a he|yĺ 

-tintoľmányzat

folyósított támogatást külső szerveknek (p1.: társadalmi szervezętěk, alapítvĺánýok,
teľmészetes személyek részére, stb.) nyujtott pénzeszköz źLtadás céljára has znźt|ja ŕe|, a
nemzetiségi önkormźnyzat köteles a közpénzekből nyuj1ott támogatások
át|äthatőságáről sző|ő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valamint a ľlátelyos önkoľmlnyzati
költségvetési ľendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkormanyzit a támogatotí cél
megvalósu|ásárőI sző|ő elszámolás elfogadásáról a pénzugýi feladatokat ellátó
szerv ezeti egys é get íľásb an kötęl e s táj ékoztatru.
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6.

5. A központi költségvetési támogatási/pźiyázati igény benyújtásara a memzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormányzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi ĺĺnkormĺínyzat koteles a neÍnzetiségi önkoľmányzat részére elektronikus
fęlületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi ĺĺnkormányzat
eleget tehessen az információs iinĺendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szóló
2011. évi cxII. törvényben foglalt kozzétételi kötelezettségének. Jelen pontban
meghatáĺozott fe|adat el|źúásáÉtt _ a II. fejezet 11. pontjában meghatőtrozott ugyiĺtéző
adatszolgáltatása a|apjan - a Hivatal szewezésife|adatait ellátó szervezeti egység vezetője
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiúoĺságĺíról, valamint a közérdekű adatok
megismeréséľe iľányuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzői rendelkezései
szerint iľanyadók alapján jar el.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormőnyzat
rendelkezéséľe á11ó önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok fe|haszĺá|ására'
az eloirényzatok terhére kötelezettségek vállalźsára naptári éven beliil a nemzetiségi
önkoľmányzati választások időpontjához ígazitottarl, idoańnyos iitemezés szerint
keľtilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgźlltatás során kĺiziilt adatok valódiságáéľt, a
sziímviteli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat e||átő szewezeti egység
vezetoje és a nemzetiségi önkormányzat elnöke egyiittesen felel.

VIII. osszeférheteÚlenségi szabályok

A nemzetiségi önkoľmanyzat tekintetében a kötelezettségváIla|ő és a pénziigyi e||enjegyzó
ugyanazon gazdasźryi esemény tekintetébęn azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdaséryi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségl,źilallásrą utalványozásľa jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.

A kötelezettségvállďĺási, pérlnigyi e||Ąegyzési, érvényesítési, utalványozasi és teljesítés
igazo|ásćtra iranyuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgrĺri Törvénykönyvľől sző|ő 20|3. évi V. törvény szerinti k<izeli |lozzźÍartozója vagy
maga javźra látná el. A pénziigyi feladatokat ellátő szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvźi|alźsra, pénztigyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolĺĺsĺíľa, éľvényesítésľe,
utalványozásra jogosult személyekľől és aláírĺás-mintajukról belső szabźůyzatatkban
foglaltak szeľint naprakész nyilvĺántaľtast vęzet.

Ix. A belső kontrollrendszeľ és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollľendszerének kialakításaĺá| Íigyelembe kell
venni a Bkľ. előíľásait, továbbá az á|Ianháztafiaséľt felelős miniszteľ áItaI kłjzzétett
módszeľtani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszer kialakítiísáért a jegyző a

. felelős, a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének ésuevételezési jogkcirének figyelembe
vételével.

7.

8.

l.

2.
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2. A Hivatal integľált kocklízatkezelési és a szervezeti integritast séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat kockazatĚeze|ését, u 

","*",ěti 
integritast

séľtő események lefolytatĺását a kiadott szabźůyozźsok alapjrán.

3. A Hivatal gazÄasági sznrvezetének a vezetője a nemzetiségi önkormányzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
e||őtő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőľzési vezetó á|ta|készített belső ellenőrzési kézikönyv szabá|yozza.

5. A nemzetiségi önkormźnyzatľa vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a jegyző hagyja jővá,
mely beépiil a helyi önkormiínyzat éves ellenőľzési tervébe. ĺ' :ěsyža a ;oírĺnagyotí
ellenőrzési tervet megktildi a nemzetiségi önkormanyzat elnĺiŕeněk a jóvehag|kta
vonatkozó jogszabźůyihatźndőtkövetően5naponbeliil.

6. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyzo lngyja jővĄ
mely beéptil a helyi önkormrányzat éves jelentésébe. A jegyzo á jóvrĺnugýbtt -e""ś

ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkĺildi a nemzetiségí-i'nĹormĺánýzat elnökének a
j óvĺíhagyasra vonatko ző jogszabá|yi hatand<ít követően 5 napon beliil.

7. A nemzetiségi ĺinkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántarténát a belső
e|lenőrzési feladatokat ellátó szetvezetiegység végziaz elntik tájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|áírása napján |ép hatá|yba és hatätozat|an időre szól.
Ezzel egyidejiíleg a helyi ĺinkormányzat és a nemzetiségi önkoľm ányzat között jelen
megállapodást mege|őzóen létľejött egytittműködési megállapodás, valämint
helyiséghasznáiati és fenntartatási szeruődés a közös feltilvizsgál at ěs azokegyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatáiyát veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi cinkormźnyzata jelen együttmiĺködési
megállapodást20|7. március 3|. napjáig nem írja a|á, vagy u, ibbunfóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi ĺinkoľmányzat áital _ ontent váI|a|třeladatként -biztosított támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkoľmányzat az éves költségvetése teľvezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a 

''ó-'"ti'egiönkoľmányzat mĺĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmeriilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi e|őírások figyelembevételével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźlbbá, hogy az egyiittműködési megállapodást évente
legkésőbb januáľ 3 1-ig, általános vagy időkö zi vőt|asztźls esetén a, ala]ľ:r,|o ülést követő
haľminc napon beliil felülvizsgáljőů<, és sztikség esetén azt módosítjrík.

6. Felek 
1ögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabźt]ryozotlkérdésekben az Aht.,

Avr., BkÍ., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódró| és az
ąl
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esélyegyenlőség e|ómozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab áiyo k rendelk ezései az i ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 1l oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaľafukkal mindęnben megegyezót
j ó vĺáhagyó|ag a|éirtők.

Męlléklet: Hasznźiatba adott tźrgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuiíľosi oľmény onkoľmányzat
Józsefuaľosi Önkormányzat képviseli:

képviseli: Bezjiaĺ Elizabeth Antónia
dr. Kocsis Máté elniik
polgĺĺrmester

Fedezet: ....Dáfum: Budapest,20|7.

PénzĹigyile g ellenj egyzem
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Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimĺín Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Erika
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Bp. Fo"' V||l.keĺ' Jozsefvárosi Önkormányzat
Budapäst, 10B2

Cikkszám Megnevezés

8.1. Fe|haszná|ói |eltári rész|etező
' Cikkszám: -

Felhasznáĺó: 12o - 12o

Raktárkód Felhaszná|ó

K<inyve|és éve: 2016

1 3 1 28-9-09098 áriszám Készlet
VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetĺségĺ Önkormányzatok lDBOsszeserr..
1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 696OOXT/TVD 128mb rV óurcHlPE 1DB

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

1 3't 28-9-091 93 Szám ítógép Comid o,Íflce|Y l 1 397 to} ĺ C lvl1397ĺ08ĺC
Nemzetĺségi tnkormányzatok120

Osszesen.. I 31 28-9-091 93 Számítógép Colnod officetV/l 397/08/C
lDB
lDB13138-2-02002 ĺróasztal

120
Osszesen 1 31 3B-2-02002 írÓasztal

Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB
BDB

ĺ 31 38.2-02003 Gépĺróasztal

120
Osszeserr 1 31 38-2-02003 Gépĺróasztat

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DB13138-2-02004 Asztal vegyes

120
Osszesell. 1 31 3B-2-02004 Asztal vegyes

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
1DB

1 3 1 38-2-0200s Asztal tárgyaló

120
Osszesen. 1 31 38-2-02005 Asztaltárgyató

Nemzetĺségi tnkormányzatok 5DB
5DB

13138-2-02007 A|Ivány' po|c

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen 7 31 38-2-02007 Altvány, potc
2DB

13138-2-02010 Csil|ár vegyes
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 9DBtsszesen 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes

9DB
13138-2-02013 A||ófogas

120
Osszeseł: 1 31 38-2-0201 3 Áĺtófogas

Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
4DB

13138-2-02017 Forgószék

120
Osszesen. 1 31 38-2-0201 7 Forgószék

Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
7DB

13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 Nemzetiségi onkormánpatok 2DBOsszesen: 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes
2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DBÖsszesen 1 31 38-2-02031 Re p ro d u kc. ké pek, rézkarcok

4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtóś magas

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DBOsszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
4DB

Program : Raktár/Kész|el
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017 '1 .1 .1

2017.01 .31 9:31:52
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ap. e.'u. Vĺ||.ker- Józsefvárosi tnkormányzat
Budapěst, 1 082

Cikkszám

B.1. Fellraszllá|ói |e|tári rész|etező l(olryvelés éve' 20 ĺ6

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|használo: 12o - 12o

Raktárkód Fe|hasznátó
1 31 38_2_02035 Gyáriszám Készlet

Szekrény a|acsony zárhato,l po|cos
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen: 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 polcos 2DB13138-2_02040 Szekrény Vegyes
120

Osszesen.. 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok íDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

1DB

120
Osszesen I 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áItó

Nemzetĺségi onkormányzatok 7DB
7DB13138_2_02050 Szék vegyes

120
Osszeserr.. 1 31 38-2_02050 Szék vegyes

Nemzetiségi Önkormánvzatok 28 DB

28 DB13138-2_02069 Szekrény a|só.ĺe|so 2 ajtis
120 Nemzetĺségi onkormánvzatok

Osszeselr 1 31 38-2-02069 Szekrény aĺso-fetsŐ 2 ajtós
6DB
6DB13138-2-02071 Számítógépasztal

120
Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtigépasztat

Nemzetiségi tnkormányzatok J UTJ

3DB13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB13138-2-02078 Hűtőszekrény

120
Osszesen.' 1 31 38-2-02078 Htitőszekrénv

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lDB13138-2-02087 Gcirgcís konténer

120
Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Girgös konténer

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

1?0 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony
2DB

1 31 38-2-02 1 59 Aszta|i |ámpa

120
Osszesen. 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa

Nemzetiségi tn kormányzatok ĺDB
1DB13138-2-02240 Szekrény í ajtós alacsonv

120 Nemzetíségĺ Ön kormányzatok íDBOsszesen 1 s1 38-2-02240 Szekrény 1 ajtns alacsony lDB13138-2-02246 Boyler 50 l-S0 L-ES
120 Nemzetiségi tnkormányzatok

Osszesen-' 1 31 38-2-02246 Boyler 50 L80 L-ES
lDB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsĺĺves
lDB

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok

:i

Osszesen.. 1 31 38-2,02258 Lámpa koďénycsőves
íDB
lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Verzió: 2017.1 .1 '1

2017.01.31 9:31:52
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::.:ľl'ľ]:::r'Józseívárosĺtnkormányzat 8.1. Felhasznál,ói IeItári résztetező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Konyveĺés éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám Készlet1 3 1 38-2-02363 Htitciszekrény Zanussi
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.' 1s138-2-02363 Ht)tőszekrény Zanussi

1 31 38-2-02408 Fémpolc,ĺ00X185X4o;;
1DB

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 3DBOsszesen.. 1 31 38-2-02408 Fémpolcĺ00X185X4O cm
3DB13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok lDBOsszesen 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
1DB13138-20575 Szekrény 2 ajtis

tzu Nemzetiségi tnkormányzatok
Osszesen.' ,ĺ3138-20575 2DB

Szekrény 2 ajtos
1 31 38-3_03165 Mĺkrohu|lámÚ sütő

2DB

120
Osszesen.- 1 31 38-3-031 65 MikrohullámÚ stjto

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

1 31 38-3-03 1 68 MikrohuIlámú sÜtő
1DB

120
Osszeserr. 1 31 38-3-031 68 MikrohullámÚ stjtő

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
lDB

1 31 3B-5-05003 Függöny ny|on

120
Osszesen.. 1 31 38-5-05003 Függc)ny nylon

Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
5DB

1 3 1 38-5-05009 Zász|o

120
Osszeserr. 1 31 38-5-05009 Zászló

Nemzetiségi Önkormányzatok .' UE

3DB131 38-5-05064 Zász|ó

120
Osszesen.. 1 31 38-5-05064 Zászli

Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB
lDB13138-7-07029 Függönytarti rúd

120
Osszesen 1 31 38-7-07029 Ftiggonytafti rúd

NemzetiséEi tnkormányzatok 1DB
1DB13138-7-07037 Pénzkazetta

120
tsszesen: 1 s1 38-7-07037 Pénzkazefta

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lDB

1 31 38-7-07059 Fa|itáb|a

120
Osszesen; 1 31 38-7-07059 Fali tábla

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
2DB

1 3138-7-07098 Poro|to kész
120

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

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DB

1 3 í 38-8.08035 Spirá|ozógép

Osszesen.. 1 31 38-8-08035
Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB

Spirálozogép

120

//

V x.,Í,. o
é/. QÖ

lDB

Program : RaktáriKész|et
Készítő: o|ahe
Verziő: 2017 .1.1 '1

2017.01.31 9:3i:52
3 .oldal
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. ' Bp. F<jv V|||.ker Jozsefuárosi Önkormánvzat
Budapest,1082 8.1. Felhasználói |eltári rész|etező Kőnyveléséve: 2016

. Cikkszám. -

l pe|használó: 12o - 12o
CikkszámąMegnevezésRaktárkódFelhaszná|óGyáriszámKészlet

1 31 38-8-O8o7Z Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok

osszesen..ĺ ĺDB
1DBí3138-8-08277 ovó ĺ'r Lg 41638 oEM

12o Nemzetiségi tnkormányzatokÖsszesen.. 1
1DB
lDB13138-8-08282 Papírvágogép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBosszesen,' 13138ffi
1DB13138-8-08295 |rat'"g'"'ńaĺto-

120 Nemzetiségi onkormányzatok
Osszese,. 1313g-g-0g2gs

1DB
1DB13138-8-08299 Tetefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBusszese/r. 1 31 3B-B_oB2qe Tataĺ^_t ęlęld^ lDB

Program: Raktár/Kész|et 0ĺĺ,uą
Készítő: olahe
Verzió: 2017.1 .1 ,1

?017 .01 .31 9; 3 ĺ : 52
4 .oldal
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Bp. Fóv. VIII.ker. JÓzsefuárosi onkornlányzat
Budapest, 1082

000190.111932 Telefondíj'..'aąĺn,t.ĺĺu''ull
000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180.1311912 Nyomtatő HP U 11oo
002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beá||ltott sz rési fe|téteĺek:

Minden nem tdrd|t eszkÓz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott felhasználonál |évó eszkrizok

1119

13 139

13129

1?1?O

13129

Fe|h. vagy szem. kődja és neve

eszk z k listája tartozékokka|

r20

I20

720

120

r20

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok
Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

{ r'rs$--$gľ
Program; cT-ecoś6
Készító: oláh Éva

f004.11.10

2000.12,15

2004.04.2I

2010.06.f4

Gyártási /
helyrajzi szám

rv/60s/00

Bruttő érték Értékcstikkenés ruenő érteł

Konyvelés éve: zđro

.l!rr..

96 250

22 699

144 220

391 37s

429 125

1 083 669

96 250

22 699

1Ą4 220

JJL 5/5

429 125

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1
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3p. Fov' Vll|'ker. Jozsefvárosi onkormányzat 8.í .
judapest, 1082

Felhasználói le|tári rész|etező
cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 007 .007

onĺrĺÉlĺv Öruxo nuÁľĺyznĺ

Könyvelés éve: 2016

2DB
;ikkszám Ívlegnevezes Raktárkód Fe|használó Gyáriszám KészIet

13138-5-05009 Zász|ő

2DB
laszlo,r,sszesen: 1 31 38-5-05009

13138-7-07269 Fényképezőgép digitá|is /kártya'toU lDBtnuÉruv ÖxronľĺÁľĺvznĺ007
1DB

F é nyké pezőgép dĺgitáli s /káfty a,tol</
Osszesen: 1 31 38-7-07269

Piogram : Raktár/Készlpĺ'

Í;*,:i, 1:;ł;..., . ulw c\
2017.01.30 9:27:38
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