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Egyůittműktidésĺ megállapodás

?ľely létrejött egyrészrol a Budapest x.őváľos VIII. keľület Jĺízsefvárosi
O nko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi iinko rmány zat)
székhely:
adőszám:
törzsszám..

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
157357t5-2-42
735715

statisztikai szétm: |57357|5.841 1-32l-01
bankszámlaszźtm: 10403387 -00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másľészľől a Józsefvárosĺ Szlovák onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: 155083|5-|-42
törzsszám: 508319
statisztikaí szőlm.. 15508315-841 l-371-01
bankszám|aszétm: 1 0403387.00028607 -00000007
képviseli: Kápolnai Kźľ:mér elnök

köztitt (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 20||. évi
CI,xxIX. töľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel az źi|amhaztartásrő| szóló 201|. évi CXCV. ttirvény (a
továbbiakban: Áht.), az áůIaĺrŕľrźutartásról sző|ő töľvény végrehajtásáról szóló 368120||.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávĺ.), a költségvetési szeľvek belső
kontrollrendszeńto| és belső ellenőrzéséről szóló 370l20t1. CXII. 3l.) Koľm. ľendelet (a
továbbiakban: Bkľ.), a Magyarország helyi önkormányzatairőI szóló 20l|. évi
CLxxXIx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a\u|irott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkormányzat jelen egyiitünfüödési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi iinkormźnyzat részére biĺosítja a nemzetiségi önkorményzati
mfüödés személý és t'árgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtasi feladatok ę||źúźsźrőI' ez-ze| segíti a nęĺnzetiségi jogszabályokból adódó
kö'tęlezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közügyek és célok
megvalósítĺását. Jelen megállapodásban a Felek ezeĺ feladatok részletes szabályait
hatźnozzźtkmeg.

2. A tzľgyi évľe vonatkozóan a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele męllett _ önként vállďt feladatként _ a helyi nemzetiségi ĺinkoľmanyzattal töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési ľendeletében mfüödési
hoz.zájaru|ĺásként pérnigyi tźlmogatast biztosíthat, amelyľől tiłmogatottat elszámolĺási, míg
tĺámogatót ellenőľzési kötelezettség teľheli. A helyi önkormanyzat á|ta| a nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat tészére miĺködési hoz'zájźrulásként nyujtható támogatasi ĺĺsszegről
tamogatrási szerződést kell kötni. A tĺĺmogatĺís felhasználasa sorián a nemzetiségi
önkoľmiányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint köteles eljárni.
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3. A helyi önkoľmĺínyzat źůtal nyujtott miĺködési hozzájara|źts tekintetében Felek ńgzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyzat nemzetiségi kĺĺztigyeinek ellátĺísa cé|jábő| üímogatási
adhat kiilső szervezeteknek, intézményeknek azza|, hogy

a. ebben az esetben is aiózsefuiĺľosi szlovĺík nemzetiségi polgároknak részesülnitik kell a
tamogatott kiilső szew źltal végzetttevékenység eredményeiből,

b. elszĺĺmolási és beszámolasi kötelezettség mind a tímogatott kiilső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormźnyzatot terheli. A nemzetiségi
<inkormĺínyzat elnöke köteles a kÍilső szerv tészéről benyujtott _ a továbbadott
tĺĺmogatrás felhasználĺĺsĺĺról szóló - elszámolási dokumentáciőt, valamint a tamogatási
cél megvalósulásĺĺról szóló saját nyi|atkozatát a benyujtast követő leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Főviíros VIII. kerĹilet Józsefulíro'iľolg.ĺ'-"śt"'i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi feladatait ellátó szewezeti egysége
(továbbiakban: pénztigyi feladatokatellátó szervezetiegység) részéreátadni.

4. A helyi önkormiínyzat által nyujtott mfüödési hozzájarulás tekintetében Felek rógzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmanyzat elnöke kĺiteles tźrgyévet követő januar 3l. nápjáig
írĺásban beszĺmolni a működési tĺímogatas felhasználásĺáról. A Hivatal a penztigyi
feladatokat ellátó szewezeti egységen keresztÍil köteles a működési t'ĺ-ogatás
felhasználĺĺsát e||enőnzri' amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekéľni, valamint
j ogosult az e|szźtmolĺás kiegészítését kéľni.

5. A helyi önkormĺínyzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vá"||a|t
közfeladatainak e||átőLsőú szolgáló rendezvények megtartását_költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elktilönített forrásból
pá|yáztatźts litjĺín vagy egyedi kérelem a|apjźn, támogatási szerződés kötése mellett
támogathatj a' ame|yúĺ| a támogatottat elszálmolási kötelezettség teľheli.

6. A nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési'
gazdźikodási, ellenőrzési, ťlĺanszírozźlsi, adatszo|gźůtatĺási és beszĺámolási feladatai
e||źúásarő|_ az elnök közľeműködésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabáIyozźtsokban, és utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkormźnyzat gazdá|kodźls ľendjét szabźůyoző belső szabá|yzataiban _ a
szĺímviteli jogszabályok és az Aw., valamint a Bkľ. vonatkozó ľenđelkezései szerinti
szabźlyzatokban - rendezi, amelyeket ajegyző és a nemzetiségi <inkoľmőnyzatelnöke hagy
jővá.

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

II. A nemzetĺségi iinkoľmányzat működésének szeméIyi és tárgyifeltételeĺ,
mĺiködéssel kapcsolatos végľehajtásĺ feladatok ellátása

1. Felek rőgzítik, hogy a helyi tinkormőnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi kĺiziigyeinek ellátásához szfüséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes hasznéůatát. A nemzetiségi önkoľmányzatnak az irodai munka során
felmeriilt mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhéľe _ viseli.
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2, Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
hetyiséghasznéůattal, a helyiség infľastrukttrź$ával kapcsolatban felmęrülő
rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntaľtási költségeit a helyi önkoľmányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|źlbbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, flhtés díja, valamint a viz.és csatornadíj, a közös
költség, továbbá aszemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi <inkormźnyzat miĺkcidéséhez sztikséges eszkö,zök karbantartási díja,
az internet hozzéférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati tigyekkel foglalkozó ugyintéző á|ta| igénybevett telefon
szo|gá|tatásĺínak díja, kivéve a nęÍÍ]zetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atábőI eredő költségeit.

A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulasa érdekében a Budapest VIII.
kerulět, Vajdahunýad u. 1./b, 

-szám 
(hľsz.: 35604lN3) ďatt található |45,5 Íł alapteľületíĺ

irodďlelyiséget ingyenesen a Józsefuaľosi Bolgar, Görög, Lengyel, ormény, Romĺĺn,
Ruszin, Szlovfü , Szerb, Ukrán, Német Nemzetiségi onkoľm źnyzat közös haszná|atba ađja
a,.za|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat
számétra munkaallomás biĺosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több ľészből
ál1ó helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőbóI, galéiából, mosdóbő| á||. Az
ingatlan aktln|izá|t forgalmi éľtékbecslése ďapjĺán az ingat|an forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormanyzat fudomasul veszi, hogy az irodďlelyiség hasznźiata a
Józsefuĺĺľosi Szerb és Ruszin onkoľmrányzattal közösen töľténik. A nemzetiségi
önkormanyzathasznźiati jogrának gyakorlásával a ttibbi irodahelyiséghasznźiatźrajogosult
nemzetiségi önkormany zatok munkáj át nem akadály ozÁatja.

Az irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkorm źnyzat részére kizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi ĺĺnkormányzatta| köziis használatba źúadott tríľgyi és
technikai eszkcizök listája jelen megállapodás e|váiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a lista szerinti eszkciztiket és helyiséget k'lzérőlag
alapfeladauínak e||áúásźűloz szĹikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és

ésszeľíi gazđźikodás szabályai szeńnt, a jő gazđa gondosságźtva| köteles keze|ru, a
használat jogát a helyi önkormĺínyzat érdekeit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok hasnéiati jogát másľa nem ľuhĺĺzhatja źń, A helyi tinkormźnyzat ahasnlźiatba
adott bármely ingóságot - a listan töľténő áfiłezetés mellett . bĺírmikor indoklás nélktil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azzal, hogy e joga gyakorlása során nem
veszé|yeztethętianerĺuetiségiönkormálĺyzatfe|adate|lźúasát.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmĺínyzat hétköznaponként ľeggel 8 órától 20 ćráig
nemzetiségi önkormĺányzati feladatellátásáůloz hasznź]łntja. Az e pontban megjeltilt
időľenden tul történő helyiséghasnlálatra előzetes íľĺásbeli kérelem alapjĺín a Hivatď
jegyzojéĺek írĺísbeli engedélye a|apjźn van mód. Az írź.sbelí kérelemben meg kell jelĺilni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokasos helyiség hasznéůattől eltérő időszakban
ttirténő bent taľtózkodas. Az eltérő iđőpontu helyiséghasznźlat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kéľelemre a helyiség eltérő hasznáůata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
átlandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egyĺittľnfüödési
megállapodĺás feltilvizsgá|atźxal egyidejÍileg meg kell vizsgálni, és amennyiben aľľa a
továbbiakban mĺír nincs szfüség, *engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľmányzataziĺgyenes helyiséýlĺszná|atjogát másľa nemruházhatjaáft.
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Az lngyenes használatba adott irodahelyiségen felújítást, át.a|akitast, báľmily envá|toztatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítlk, hogy az ingyenesen hasnlálatba adott irodahelyiséget magĺĺncélú
hasmáIatra igénybe venni a nemzetiségi tinkormźnyzat nem jogosult. Amennyiben anemzetiségi <inkormányzat az e pontban foglaltaktól elter, 

"úgy 
köteles á ľ,.lyi

önkormányzat írasbeli felszólítrĺsáľa a magáncélűlaszná|atot hďadékálanul megsziintetń,
valamint e magán célú haszná|atbő| eredő költségeket a helyi ĺinkormiínyzat részére
megtéríteni.

Ą nemzetiségi önkoľmányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnźl|atba adott irodahelyiséget a rendeltetésszerĹi hasná|attől eheron veszi lgénybe'
vagy azt a másik nemzetiségi önkoľmányzatokéľdekeit figyelmen kívül hagyval,aÁ,náliu.,
úgy a helyi tinkormźnyzat által önként vá||a|t feladatkénřä nemzetiségi öni<oľmunyntou
tészére nyujtott nemzetiségi önkormanyzatitźmogatasi rendszerbő|l<lzňllato.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzattal egyetemleges elszĺámolási, visszaszolgĺĺttatĺsi és kríľtéľítési kötelezeftséje
áll fenn.

Az ingyenesen hasznáIatba adott irodďrelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľményzat
képviselője a Hivatal portajan veheti f€i, đ off köteles |eadru Áz irodahelyĺség
elhagyasakot. Anemzetiségi önkormrínyzat nem jogosult saját kulcs haszn á|atara.

5. A helyi önkormányzat vátla|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átó
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat etlátő szervezeti egység)
uezetoje felé benyújtott igénybejelentés a|apjźn - a nemzetiségi önkormäíyłít
feladatellátása soľán jelentkező sziikséges mértekig . a Hivat a|"á|ta|a biztosított
elhasználódott, leselejtezet|eszközök cseréjét, karbantaľtásźú, tovźtbbźt a nęmzetiségi
fę|adate||átáshoz sztikséges iľodaszerek rendékezéstebocsátását binosítja.

6. A nemzetiségi önkormőnyzat rendelkezéséľe bocsátott eszközcik számviteli
nyilvrántaľtásáért a Hivatal pénzjgyi feladatokat e|Iátő szewezeti egység vezetoje, míg
lelüíľ szerinti hirĺnytalan á||apotáérta nemzetiségi önkorm ányzatelřóte-ĺelel.

7. A helyi önkoľmĺányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormrĺnyzat egyéb

közfe|adatainak e||átását n9m akadáůyozza ideiglenesen, ingyeřesen
rendelkezésľe bocsáthatja, azza|,hogy az erľe irĺínyuló kéľelřlet legalább řś nappal
akértidőpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi ktiltségvěte'ĺ 
'ż"rvének, 

gazdaságitársaságainak
k<izremfüödését, segítségét kérheti, amennyiben ez az éľintett szerveknek
többletki'ltséggel nem j ĺár.

8. A 
-nemzetiségi.önk1rmĺĺnyzat postaköltségét a helyi önkormányzat _ a Hivatal

költségvetésének terhére _ viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhéľe - igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszeľ
hasznźůatźnakbiztosítasőú,továbbásziikségeseténtolmácsaka|mazźsźú.
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10. A helyi önkotmźnyzat az jelen megállapodasban meghatározott k<iltségeket a Hivatal
költségvetésén beltil tewezi meg: a nemzetiségi ĺinkoľmőnyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése kĺiltségvetési címen, továbbá az
onkormányzat ktiltségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmlĺnyzatok
épĹileteinek takańtasa címen

1l.Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
miiködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat műktidéséhez kapcsolódó adminisztľatív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keľesztĺil a szervezési és
ügyviteli, törvényességi, péĺuiigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat eILátő

szervezeti egységei látják el.

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

tilé sek j e g y zóköĺyv ezése,
b. a nemzetiségi tinkormźnyzat elnökének, vagy tagsźnak információi alapjĺĺn írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészitése
c. a beterjesztéste alkalmasság vizsgéiatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

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

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

e. a testiileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (1i. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormőnyzat működésével kapcsolatos nyilvántartźsi, iratkezelési
feladatok e||áúása,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszĺámolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi iinkoľmźlnyzat elnökének felhatalmazása alapjőn a Nemzeti
Jogszabátýár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
ľendszer hasznźůata.

13. Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein - beleéľtve a zźlrt iilést is . a
jegyző vagy a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfele|o rĺegbízottja a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľmányzat
testületi tilésein, és je|zí, amennyiben töľvénysértést észlel.

III. A nemzetĺségi tinkományzat kiiltségvetésóvel, gazdálkodásával kapcsolaúos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetésével és gazdá|kodétsával kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénziigyi feladatokat el|átő szervezeti egysége |átja e| az a|ábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdźikođásról szóló határozat, a költségvetés teľvezés,

annak évkiizi módosításának előkészítése, az e|ęmi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormĺĺnyzat költségvetési e|óirźnyzatok nyilvántartása, az éves

gazdáůkodás és döntések soľán amennyiben szĹikséges a nemzetiségi önkormányzat
figyelmének felhívása a költségvetés módos itásta,

1!
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c)

d)

e)

Đ
s)

h)

Đ

i)
k)

a nemzetiségi önkormányzat .költségvetését megalkotó hatátozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Á[amkincstárhoz torteno benyujtásával kapcsolatos
feladatok elIátása,
a számviteli szabályok szerint a szétmviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
sziímviteli.pénziigyi szakmai ellenőrzések e||źúása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezetí| által kijeltilt személyében az érvényesíteši feladatok
ellátása,
költségvetési fedezetellenőľzéssel egyidejiĺleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, aköte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési igéřy köz<itt
eltérés esetén annak jelzése,
a kifizetések teljesítés e péĺ:ztáti vagy banki átutalással,
havi pénzforgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítése
a jogszabá|yban megadott hatfuidő betaľtásával, a Magyar Áilamkincstĺírhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszźmadás szźtmszaki elkészítése, a sztiveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,
banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok e|látźsa (bankszĺámla-
szerző dés mó d o sítás a, v á|tozások bej el enté se),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕ,q. to'u" való bejelentés,
támogatásonként (kcizponti költségvetésből, települési önkorm źnyzattő!,
pá|yazatokből) a bevételek és azok terhére hozott döntések, vahňint a
felhasználások analitikus nyilvĺíntaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozita|ában, támogatások
elszámolásátban,

l) támogatások felhasználásĺínak pénzíigyi elszámolásáthoz segitségnyujtás (szám|őů<,
bizonylatok másolása' kimutatások elkészítése),

m) pénzügyi, sziímvi te|i szab éiy zatok aktua |izá|ás a,
n) elemi költségvetés és hatĺáľozat, költségvetési beszámoló és zźnszámadás honlapľa

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

IV.A nemzetĺségi önkoľm ányzat költségvetése

A jegyz(5 a pénziigyi feladatokat ellátő szervezeti egység tfiján az źi|anháztar:taső|
szóló jogszabá|yok rendelkezéseire figyelemmel a ktiltségvétési törvényből adódó
részletes információk, valamint a nemzetiségi tinkoľmĺányzat elnökének közľemiĺködése és
adatszolgét|tatása alapjan hatĺáľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormźnyzatköltségvetési
hatáĺozatźnaktervezetét,amelyetmegkÍildanemzetiségiönkoľmányzatělnokenek._

A nemzetiségi önkoľmźnyzat a költségvetését önállóan, kciltségvetési határozatban
á||apítja meg. A nemzetiségi ĺinkormĺányzat költségvetési határożatának az hányadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, tartalom szerint kell tarta|maznia az
e|őirányzatokat.

A nemzetiségi iinkormányzat költségvetésihatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról sző|ő hatźnozatát az elnök - annak elfogadását követő három
munkanapon beliil - írásban megktitdi a pénzugyi feladatokat e||źtő szewezeti
egységnek.

A nemzetiségi elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat ktiltségvetési
e|őirányzatainak vźitoztatásáta fuánylló előteľjesztést a pénzngyi feladatokat e||átő
szerv ezeti egysé g közreműködésével készíti elő.
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5.

6.

7.

1.

2.

Az e|oirényzatok módosításáról a nemz-etiségi önkoľmźnyzat képviselő-testiilete
költségvetési határozatźlt mődosító - határozatta| dönt. E hatźrozat egy pé|dźnyát,
valamint az e|oirźnyzat.módosítĺás részletezését (az eloirálnyzat-nyilvántaľtáson történő
źúvezetés céljából) a nemzetiségi tinkoľmźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja e| apéľzugyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkormanyzat, va|arĺlint a Hivatal a nemzetiségi cinkoľmźnyzat költségvetési
hatźrozata tĺirvényességéért, bevételi és kiadĺási etőirányz-atainak megállapítasáéľt és
teljesítéséért, továbbá kĺitelezettségváilalźsaiéľt és tartozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi ĺinkoľmáĺyzati gazdćikodźls biztonságáért a testiilet, a szabőiyszeľiĺségééľt
az elnök felel.

v. Á nemzetĺségi iinkorm ányzat költségvetésének végľehajtása

Felek rögzitik, hogy a nemzetiségi iinkoľmányzat iinállóan dĺint saját költségvetési
e|ohźnyzatainak fe|hasznźiźtsáról. A nęmzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési, pénztigyi
gazdáIkodásának végrehajtźlsa során a pénziigyi feladatokat ell.átő szervezeti egységen
keľesztül az esedékęs kifizetéseket a nemzetiségi önkotmźnyzat foľľásai terhéľe
készpéllz, valamint átutalás formájában teljesíti a ktiltségvetésében meghatfuozott
elóiráĺyzatok,illetveanemzetiségiönkoľmźnyzatihatźnozatokalapján.

A jegyzó a pérzijlgyi feladatokat e|Iáúő szervezeti egységen keresztiil látja e| . a
nemzetiségi önkormanyzat elĺokének közreműködése és infoľmációi alapjźn - a
nemzetiségi önkormányzatőĺźi|ő fizetési szám|anyitásával, töľzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántartásban sztikséges módosításával, az ađőszám
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
ađőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺĺntartásban sztikséges módosítások
áttvezettetése a megalakulást ktĺvetően megtörtént. A nemzetiségi önkotmźnyzat iinálló
fizeté si szálm|áv aI rendelkezik.

A nemzetiségi önkormányzat az źi|amhźńartási infoľmációs rendszerhez a Magyar
Áilamkincstáron keręszttil a pét:ľ:iigyi feladatokat ellátó szetvezeti egység
közľemiikö dés ével az a|ábbiak szeńnt kapc so l ódik :

a. Információszo|gá|tatétssal az elemi költségvetésľől: éves költségvetéséről annak
elfogađását követően adatot szolgźůtat az á||amháztartás információs rendszerę
szźlmfua.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péluforga|mával összefüggésben eleget tesz az áIl'arrĺłľrázŕartási infoľmációs
ľendszere felé irányuló adatszol gáItatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összefiiggésben a mérlegielentéseket ĺisszeállítja és biaosítja
adatait.azáIlaľ'héEtaÍtásiinfoľmációsrendszerszőtmára.

đ. Költségvetési elemi beszámoló készítési kĺitelezettséggel: költségvetésének
végrehajtźlsával, gazdáIkodásáxal összefiiggésben eleget tesz az źůIanhaztartási
infoľmációs rendszeľe felé irĺányuló adatszolgáItatásikötelezettségének.
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4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatfuozatźnak elkészítéséért, valamint
az e|fogadást követő adatszolgáltatások hataľidőben tĺiľténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzőjén keresztiil apénzligyi feladatokat ellátó szetvezetiegység a felelős.

vI. A nemzetĺs égĺ tinkorm ányzatok gazdátkodásával kapcsolatos beszám olási

t.

kiitelezettség

A nemzetiségi önkorményzat elnĺike a nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdéikodásának
éves alakulásĺĺľól a zárszźmadás keľetében szłámoĺ be. A nemźetiséli tinkorm ányzat
gazdálkodásának éves alakulásáról szóló zárszźlmadási előterjesztési és a határozat
tervezetét a jegyzőn kereszttil a pénzíjgyi feladatokat e||átő sžervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat elnöke a képviselő-testtilet eleTe4Jsĺ ĺgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését követő harminc napon beltil, de lękésőbü,-á
költségvetési évet követő t'tödik hónap utolsó napjáig hatalybal3pjen.

A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszĺámoló alapjáĺ éveĺte' az
el fo gadott kö lts é gveté s se l ö s szehas onl ítható móäon zfu számadási hatái őzafi al dönt.

vil. A n emzetĺs égi łinko ľ mány zat kőte|ezetts é gvállalásaĺva l kapcs olatos
hatáskiiľiik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatáskörtiket és 

^ 
az ellenjegyzési, érvđnyesítési, uta|vänyozźsi, szakmai

teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá a felelősök konkľét kijelĺilését a nemzetiségi
önkormiĺnyzat Szervezeti és Míĺkt'dési Szabályzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat eln<ike, valamint a je;gyző által kiadott kcizös utasítás
rendezi.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat fizetési szźtm|átk,lzźrőtaga helyi önkoľmrínyzat szám|áit
v ezetíl p étuintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi tinkormźnyzat gazdá|kodálsával és péllze||átátsával kapcsolatos minden
pénzforga|mźtt a nemzetiségi önkoľmĺányzat forľásaiterhére a nemzetiségi önkormĺányzat
ťlzeté si számláj źn bonyo l ítj a.

A helyi önkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi önkoľmányzatkizötti szerződésben foglaltak szeľinitöľténik. A tźlmogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmanyzat mĺkódesi és működéshez kapcsolódó
beľuhĺázási (éven túl elhasználóđó eszközcik, alkotások, stb beszerzése) köliségeinek
fe.dezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkormĺĺnyzat a helyi 

,ollkormányzat

álta| folyósított támogatást ktilső szeľveknek (pl.: társadalmi szervezetek,
alapitvźlĺyok, természetes személyek részére, stb.) nyujtott pénzeszkoz źúadás céljára
hasznźija fe1..' a ĺemzetlségi önkoľmrĺnyzat köteles al<ózienzeuből nyujtott támogatások
źúIáthatőságátőI sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatáĺyos önkoľmányzati
költségvetési ľendelet szeľint eljáľni. A nemzetiségi önkormanyzit a támogatott cél
megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzügýi feladatokat e1tátő
szerv ezeti egys é get íľásban kötel e s táj éko ztatni.
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6.

5. A kcĺzponti ktiltségvetési támogatásilpźůyázati igéĺy benyújtására a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormálnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkoľmányzat köteles a nemzetiségi ĺinkormĺányzat részéte elektronikus
feliiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az információs önľendelkezési jogról és az informźpiőszabadságról szóló
2o||. évi Cxil. törvényben foglalt közzététe|í kötelezettségének. Jelen pontban

meghatározott feladat el|źúźsźrcrt - a II. fejezet 11. pontjában meghatáľozott igyintézó
adatszoLgźitatźtsa alapján _ a Hivatal szervezési feladatait ellátó szęwezeti egység vezetője
a felelős, mely az adatvédelméről és adatbiztonságarőI, valamint a közérdekíĺ adatok
megismerésére iľanyuló igények teljesítésének rendjéľől szóló jegyzói rendelkezései
szeľint iľanyadók alapjan jríľ el.

A nemzetiségi önkorményzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat
ľendelkezésére álló iinkoľmányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasznźůásáta,
az e|óirźnyzatok terhére kötelezettségek váI|alására naptári éven belül a nemzetiségi
önkoľmányzati vá|asztźtsok időpontjához ígazitottan, időarányos titęmezés szeľint
keľiilhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat vagyoni, szĺámviteli nyilvántartásait
elkiilönítetten vezetí, az adatszo|gźtltatás során köztilt adatok va|ődiságáétt, a
szĺímviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľľel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezetí egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke egyiittesen felel.

vilI. osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi tinkoľmźnyzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénztigyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasźryíesemény tękintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasźryi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségsźlla\ástąuta|ványozĺĺsľa jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénnjlgyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozasi és teljesítés
igazoLására iÍanyuló feladatot nem végezheti az a szemé|y' akj ezt a tevékenységét a

Polgĺĺri Ttirvénykönyvről szőIő 20|3. évi V. tĺiľvény szerinti közeli hozzáúartozója vagy
maga javőra |átÍIá, P!. A pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvállďášrĄ pénnlgyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolasaru' érvényesítésre,
lta\vźnyozĺásľa jogosult személyekről és aláírĺís-mintajukľól belső szabźl|yzatukban
foglaltak szerint napľakész nyilvantaľtast vezet,

Ix. A belső kontrollrendszeľ és a belső ellenőrzés

l. A nemzetiségi iinkoľmányzat belső kontrollrendszerének kialakítasĺánál figyelembe kell
venni a Bkr. előírásait, továbbá az á||aĺnháztartźséľt felelős miniszteľ źLlrtal kozzétett
módszeľtani útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakítĺĺsáért a jegyző a

felelős, a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének észrevételezési jogkörének figyelembe
vételével.
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A Hivatal integrált koclĺázatkezelési és a szeľvezeti ntegntźst sértő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat kockazatkeze|ését, u,,"*",ěti integritást
sértő események lefolytatását a kiadott szabźiyozások alapjĺán.

A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nemzetiségi önkormrínyz at gazđasági
vezetője is.

A nemzetiségi önkoľmányzat belső ellenorzését a Hivatal belső ellenőľzési feladatait
e||átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljáľási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készített belső ellenőrzési kéziki'nyv szabá|yozza.

A nemzetiségi önkoľményzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkoľmányzat éves ellenoruési tervébe. e :eeíža a išitnigyottellenőrzési tervet megkĹildi a nemzetiségi tinkormźnyzat elnoťeřek a jóvĺáhagýa',u
vonatkozó jogszabályi hatándőtkövetően 5 napon belül.

A nemzetiségi <inkoľmźnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési jelenté st a jegyző hagyja jővĘ
mely beéptil a helyi önkoľmĺányzat éves jelentésébe. A jegyza ä lovanagyott 

-éves

ellenőľzési jelentést tajékoztatasul megkÍildi a nemzetiségi-tinĹormĺĺnýzat elnökének a
jővźhagyásra vonatkoző jogszabá|yi haüáľidőt követően 5 napon beliil.

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőľzések nyilvántartőtsát a belső
ellenőrzési feladatokatęIlátő szetvezetiegység végziaz elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áítása napján lép hatályba és hatáľozatlan időre szól.
Ezzel egyidejrĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi iinkorm ányzat között jelen
megállapodást megelőzően létľejött együttmiĺködési megállapodás, valamint
helyiséghasznőiati és fenntaľtatási szerződés a közös feltĺlvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével - hatrĺlyáú veszti.

2. Felek rögzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormőnyzata jelen egytittmiĺködési
megállapo dást 2017 . március 31 . napjáig nem írja a|ä, vagy u" ibbu, fógla1takat nem
teljesíti abban az esetben a helyi <inkoľmányzat á|ta| _ óote''t vállalt feladatként _
biztosított támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése soľán e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a ,,ěm"eiiségi
tinkoľmányzat műkiidési feltételeit.

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

5. Felek megállapodnak toválbbá, hogy az együttmiĺködési megállapodást évente
legkésőbb január 3|-ig, általános vagy időközi vá|asztźts esetén * iluuild ülést követő
haĺminc napon belül felülvizsgá|jőů<, és szükség esetén azt módosítják.

2.

3.

4.

5.

6.

/im ,jl"
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6. Felek ňgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben a, iłht.,
Ávr., Bkr., Mötv., Nekt. renđelkezései, valamiĺt az egyenlő bánásmódĺőI és az
esélyegyenlőség előmozdításźrőI szől'ő 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
v o natko zó j o gszab á|yo k rende lkez é s e i az ir źny adő ak.

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

Melléklet: Hasznźiatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Szlovfü Önkoľmanyzat
Józsefuáľosi onkoľmźnyzat képviseli:

képviseli: Kápolnai Kázmér
dr. Kocsis Máté elnĺik
polgiírmester

Fedęzet: ......Dátum: Budapest,20|7.

Pénzügyileg ellenj egyzem

Paris Gyulané
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Riman Edina
jegyztl
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző

:1.

\ ' ĺĺ t'.'.
tl

' l r--l
Ąb4





. ' Bp FcY V|||.keÍ. Jozsefvárosi tnkoĺmányzat
Budapest, .1092

eikkszám Megnevezés

B.1. Felhasználói le|tári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|használó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó

Kĺiĺryveĺés éve: 2016

1 31 28-9-09098 Készlet
VGA ASUS 696OOXT/TVD 128mb TV out r

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb Tvi;rcđE 1DB
1 31 28-9_091 58 Scanner (Canon Lide 25)

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 28'9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB
1 3128-9-091 93 Szám ítigép Comód officeIV/1 397/08/C |v|1397lo\ĺC

Nemzetiségi Önkormányzatok120
Osszesen.' 1 31 28-9-091 93 Sz á m ĺtóg ép Conid offi ce ĺV/l 397/0 8/C

1DB
1DB13138-2-02002 ÍróasztaI

120
Osszeserr.' 1 31 3B-2-02002 ĺróasztal

Nemzetiségi Önkormánvzatok 8DB
8DB

1 31 38-2-02003 GépíroasztaI

120
Osszesen 1 31 38-2-02003 Gépĺróasztat

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

120
Osszesen 1 31 38-2-02004 Asztaĺ vegyes

Nemzetiségi tnkormányzatok IUó

1DB
1 31 38-2-02005 Asztal tárgyaló

120
Összesen. 1 sI s8-2-02005 Asztal tárgyaĺi

Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
cuB13138-2-02007 Á||vány, po|c

120
tsszesen.' 1 31 38-2-02007 Áltvány, potc

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DB13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120
Osszesen: 1 31 38-2-0201 O Csilĺár vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok 9DB
9DB

13138-2-02013 Áĺlofogas

120 Nemzetis é gi Ön kormányzatok 4DBOsszesen 1 31 38-2-0201 3 AIlófogas
4DB

13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DBOsszesen: ĺ 31 38-2-02017 Forgószék
7DB

13138-2-02024 Lámpa vegyes
120

Osszesen. 1 s1 38-2-02024 Lámpa vegyes

Nemzetiségi tnkormánpatok 2DB
2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DBÖsszesen'- 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc. ké pe k, rézkarco k 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségĺ tnkormánpatok 4DBOsszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas

4DB

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

2017.01.31 9:31:52
ĺ .o|da|
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,o. .uu. V|||'keÍ. Józsefván
Budapěst,1082 

osĺonkormányzat 
B.1.Fet|raszt|á|óile|tárirész|etező

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

l(öliyve|és úve. 20 |6

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám KészIet1 31 38-2_02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 polcos
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen.- 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB13138-2_02040 Szekrény Vegyes

120
Osszesen 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes

Nemzetiségi onkormányzatok íDB
1DB13138-2_02042 Szekrény kicsi á||ó

120
Osszesen,. 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áItó

Nemzetiségi tnkorrnányzatok 7DB
7DB13138-2-02050 Szék vegyes

120
Osszesen 1 31 38-2-02050 Szék vegyes

Nemzetiségĺ tnkormányzatok 28 DB

28 DB
1 3 1 3B-2-02069 Szekrény aIsó-felső 2 aitos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DBOsszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-fetső 2 ajtis 6DB13138-2_02071 Szárn ítógépasztaI

120
Osszesen 1 31 s8-2-02071 Számĺtogépasztat

Nemzetiségi tnkormányzatok JUö

3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDBÖsszesen' 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB13138-2-02078 Hűtőszekrény

120
Osszesen 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény

Nemzetiségĺ tnkormányzatok IUő

lDB
13138-2-02087 Görgős konténer

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok { ńh
Osszesen. 1 31 38-2-02087 Gorgos konténer lDB

13138-2-02't32 Szekrény 2 ajtis a|acsonv
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok zUÚOsszesen 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsonv

2DB
13138-2-02159 Asztali |ámpa

't20
Osszesen.' 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa

Nemzetisé gi o n korm á nyzatok I rra

1DB
13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsonv

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesen. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsonv
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

ĺDB

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDBOsszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 50 t-BO L-ES lDB
13138-2-02258 Lámpa kÖríénycsőves

120 Nemzetĺségĺ Önkormánpatok 1DBOsszesen ĺ 31 38-2-a2258 Lámpa köďénycsőves
lDB

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

2017 .01.31 9:3i :S2
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B; FPy Vĺ|l.ker'-JózseÍvárosi tnkormányzat
Budapest, l082

Cikkszám Megnevezés

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

Fe|haszná|o: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó

Konyve|és éve: 2016

1 3 1 38-2-02363 HÜtőszekrény Zanussi
Készlet

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen. 1 31 38-2-02363 Hütöszekrény Zanussi 1DB
1 3 1 38-2-02408 Fémpo|c100X.tB5X40 cm

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DBOsszesen.. 1 31 38-2:02408 Fémpolcl00X185X4O cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtis fakkos 1DB
1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 2DBOsszesen: 1 31 3B-20s7 5 Szekrény 2 ajtós 2DB
1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú srjtő

120 Nemzetiségí tnkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-3-031 65 MikrohullámÚ sťjtő 1DB
í3138-3-03168 Mikrohu||ámÚ sütő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDBtsszesen.' 1 31 38-3-031 68 MikrohullámÚ súto TDB
1 31 38-5-05003 Függöny ny|on

't20 Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DBtsszesen.' 1 31 3B-5-05003 Függony nyĺon 5DB
ĺ 31 38-5-05009 Zász|ő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DBOsszesen.' 1 s1 38-5-05009 Zászĺo
3DB

131 38-5-05064 Zászlo
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDBOsszesen; 1 31 38-5-05064 Zászli

lDB
13138-7-07029 Függönytartó rúd

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DBOsszesen-' 1 31 38-7-07029 Függonytaĺtó rud 1DB
13138-7-07037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta
1DB

I 31 38-7-07059 Fa|i tábla
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DBOsszesen.' 1 31 38-7-07059 Falitábla

2DB
1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

120 Nemzetiségi onkormánpatok 2DBOsszesen 1 31 38-7-07098 Poroltó kész. 2DB
1 31 38-8-08035 Spírá|ozógép

Spirálozogép

120 Nemzetĺségi onkormányzatok lDB
li
'::,

j.1

Osszesen. 1 31 38-8-08035
lDB

Program ] Rakĺár/Kész|et
Készítő: oIahe
Veĺzió.. 2017.1.1 1

2017.01.31 9:31:52
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Bo. ttĺv. V|||.ker. JozseÍvárosi Önkormányzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.1. Fe|használói leltári rész|etező
' Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 120 - 120

Raktárkód Fe|használó

Kcinyve|és éve: 2016

Megnevezés

Számo|ógép SHARP 26o7sHARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok

KészIet
1 31 38-8-08072

1DB
Osszesen: 1 31 38-8-08072 Számologép SHÁRP 2607 9HARP 2607 lDB

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

Osszesen.' I 31 38-8-08277 DVD ĺro Lg 41638 oEM lDB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDB
Osszesen: 1 31 38-8-08282 PapÍrvágógép lDB

1 3 1 3B-8-08295 Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 s1 38-8-08295 lratmegsemmisÍtő lDB

1 31 3B-8-08299 Telefax

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

Program:
Készítő;
Verzio:

2017 .01.31 9:31:52
4 .oldal
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Bp. Fóv. VIlI'keľ. Jozsefuárosi onkornlállyzat
Budapest, l082

000190.111932 Te|efondíj szám|á|Ó(instaĺ|á|ássa|)

000680-131 19f2 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180.1311912 NyomtatÓ HP U 11oo
002008.13 1 1922 Kamera rendszer kiéoítése
002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

()sszesen: 5 db
Beá||ított szíjrési fe|téte|ek:

Minden nem tcirolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszkÖzok

1119

13 139

L5 tf9

13139

13129

Tárgyi eszkciztĺk listája tartozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

r20

r20

7f0
r20

Ifl

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiśégi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

v'l
rsJ

Program:
Készító:

CT.EcoSTAT Tárgyi
oláh Éva

2000.12.1s rvl60s/00

2004.04,f7

f010.06.f4

Gyártási /
he|yrajzi szám

10

Bruttő érték Értékcs<ikkenés Nettő érték

Konyvelés éve: . zđĺo

96 250

22 699

744 220

39Ĺ 375

429 125

I 083 669

96 250

2f 699

744 220

5JL 5/J

429 LzS

I 083 669

0

0

0

0

0

fO17.07.3L 09:33:49
1of1
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Bp' Fov'. V| | l.ker. JózsefváÍosi onkormányzat

Budapest, 1:'].12' il.:

'ł,i

8.1 . Fe|használói |eltári rész|etező

Gyáriszám

Könyve|és éve:. 2016

KészIet

Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 006 - 006

Raktárkód FelhasznáIóCikkszám Megnevezés

13118'7-07223 MobiITELEFON 1DB
006 Szlovák tnkormányzaĺ

1DB
Osszesen. 1 31 1 8-7-07223 Mobi|TELEFON

P ĺog ram:
Készitő:
Yerzió..

2017 .01 .30 9:27:19

I .oldal
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Eryüttműkiidési megállapodás

?ľely létrejött egytésztő| a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
On ko rm á ny zat (a további akban : helyi <inko rmźny zat)
székhely:
adőszám:
tötzsszám:

1082 Budapest, Baross l. 63-67.
1573s7Ls-2-42
735715

statisztikai szám: 157357|5.841 1.321.01
bankszám|aszám: 10403387-00028570.00000000
képviseli: dr. Kocsis Iľv{.áté polgáľmester

másrészről a Jĺízsefváľosi Ukľán onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
műktidési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: |692966-|.42
tötzsszám.. 679208
statisztikai szám: 16927966-84||-37|-01
bankszámlaszátm: 10403387.00028608.00000006
képviseli: Pospisek Katalin elnök

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 201'|. évi
CLXXX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás
alapjĺín, Íigyel'emměl az źi|arlháztatásrő| szóló 20||. évi CxCv. tö'rvény (a
továbbiakban: Aht.), az źilaĺĺŕorér,taľtásról szóló törvény végrehajtásáľól szóló 368l20tl.
(XII. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső
kontrollľendszeréľől és belső ellenőrzéséről szóló 37012011. CXII. 31.) Koĺn. ľendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarorszźlg helyi önkormányzatairő| sző|ő 20||. évi
CI-xxxIX. töľvény (a továbbiakban: Miitv.) vonatkozó rendelkezéseiľe, az a|u|írott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi <inkoľmányzat jelen egyiittműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodĺás)
keretében a nemzetiségi önkoľmźnyzat részére biztosítja a nemzetiségi iinkoľmźnyzati
működés személyi és targyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos
végrehajtźtsi feladatok ęllátasráľól, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabĺílyokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvalósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok rész|etes szabályait
hatórozzźtkmeg.

2. A tngyí évľe vonatkozőan a helý cinkorményzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett - önként vállďt feladatként - a helyi nemzetiségi ĺinkormányzatta| töÍténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi kĺiltségvetési ľendeletében miĺkiidési
hozzájaĺulásként pétwligyi tamogatást biztosíthat, amelyről tĺĺmogatottat elszamolási, míg
tĺĺmogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkormanyzat á|tal a nemzetiségi
önkormányzat részéte működési hozzájźlrulasként nyujtható tĺámogatĺási összegľől
üámogatĺási szeruódést kell kötni. A tźtmogatás felhasználĺása során a nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat a költséghatékonyság és ktiltségtakarékosság elve szerint köteles eljámi.
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3. A helyi önkoľmányzat źita]- nyujtott mfüödési horuájaru|as tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyzat nerĺuetiségi közügyeinek el|átźsa céljából tlámogatast
adhat ktilső szervezeteknek, intézményeknek ąz,a|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuaľosi ukľan nemzetiségi polgáľoknak részesülnifü kell a
tamogatott kĺilső szerv źita| végzetttevékenység eredményeiből,

b. elszamolási és beszámolasi kötelezettség mind a tamogatott kĹilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi
önkormĺĺnyzat elnöke köteles a ktilső szerv részéről benyújtott _ a továbbadott
üímogatás fe|haszná|ásáról szóló _ elszámolási dokumeĺtźrciőt, valamint a tĺímogatási
cél megvalósulasĺĺról szóló saját nýIatkozatźi a benyujtast követő leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon beltil a Budapest Fővaros VIII. keľiilet JózsefvĺáľosiPolgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pétlzllgyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: péĺuugyi feladatokat ellátó szewezetiegység) tészéreátadni.

4. A helyi önkoľmányzat á|tal nyújtott működési hozzáiźra|ás tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyzat elnöke köteles taľgyévet követő januar 3t. napjáig
írásban beszámolni a mfüödési tamogatĺís felhasznĺálĺísĺíľól. A Hivatal a penzíigý
feladatokat ellátó szewezeti egységen keresztĹil köteles a mfütidési ĺĺ-oguĺĺ'
felhasználĺását el|eníSnzni, aĺnelyhezjogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valňint
jogosult az e|szźtmolás kiegészítését kéľni.

5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat kiitelező és önként vá||a|t
ktizfeladatainak el|źltősát szo|gá|ő rendezvények megtaľtźsát _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elktiltĺnített foľrásból
pá|yáztatás útjrín vagy egyedi kéľelem a|apjźn, tĺímogatási szerződés kötése mellett
támogathatja,ameliyú5latámogatottatelszámolásikötelezettségterheli.

6. A nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a terveznsi'
gazdálkodási, ellenőrzési, Íinanszírozási, ađatszo|gá|tatási és beszámolási feladatai
ellát"ísĺíról _ az elnök közreműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabźiyozźsokban, és utasítłásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdetlkodás rendjét szabályoző belső szab źiyzataiban _ a
számviteli jogszabá|yok és az Aw, valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabáIyzatokban - rcndezl amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormźnyzatelnöke hagy
jővá.

8. A támogatások felhasznál'źsźwal kapcsolatban a Hivatal bármikoľ jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi tinkoľmányzat mĺÍktidésének személyi és tárgyifeltételei,
műkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormáĺyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi kĺizĹigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszěrelt
helyiség ingyenes hasznźůatźú. A nemzetiségi önkoľnányzatnak az fuodai munka során
felmeľĺilt mfüödési költségeit a helyi önkormrínyzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|atta|, a helyiség infrastrukttltájáva| kapcsolatban felmeriilő
rezsiköltségeit, valamint karbantaftási és fenntaľtási költségeit a helyi önkoľmiányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|źtbbiak:

a. a villamos energia, meleg viz' futés díja, valamint a viz-és csatornadij, a közös
költség, tov ábbá a szemétszáI|itási és kéményseprő díj ;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat miĺködéséhez szükséges eszközök karbantartási díja,
az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel foglalkozó ugyiĺtéző éůta| igénybevett telefon
szo|gáitatásĺĺnak díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhasz nźiatábő| eľedő költségeit.

3. A helyi tinkormányzat aII.t. pontban foglďtak megvalósulasa érdekében a Budapest VIII.
kertilet, Vajdahunyad u. 1./b, szám (hľsz.:35604|N3) alatt ta|á|hatő |45,5 m" alapterĹilettĺ
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuarosi Bolgĺír, Göriig, Lengyel, Örmény, Román,
Ruszin, Szlovák, Szerb' Ukrán, Német Nemzetiségi Önkoľmányzatköztis haszniilatba adja
az-zal, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormĺĺnyzat
számára munkaíllomás biĺosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan tĺibb részből
á1ló helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőbíĺ|, ga|énából, mosdóbő| á||. Az
ingatlan ak<nn|izalt forgalmi éľtékbecslése alapján az ingat|an forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.

A nemzetiségi önkormźnyzat fudomasul veszi, hogy az irodahelyiség hasmálata a
Józsefuiírosi oľmény és Göľög onkoľmĺányzattal közösen történik. A nemzetiségi
önkoľmĺányzathasznáIati jogĺínak gyakorlásávď a többi iľodďrelyiséghaszná|atźlrajogosult
nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatok munkáj át nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozálsźtbal a nemzetiségi önkoľményzat részéte kizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös hasznéiatba éúadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elvźÄaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi ĺinkormőnyzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget klzánőIag
ďapfeladatanak ellátĺísához szĹikséges mértékben veheti igénybe, azokat a ľendes és
ésszeľiĺ gazdéůkodás szabályai szerint, a jő gazda gondosságáva| köteles kezelri, a
hasznźiat jogát a helyi önkormrínyzat érdękeit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok használati jogát miásra nem ruhĺízhatja át. A helyi önkormányzat ahaszná|atba
adott bármely ingóságot - a listĺín tiiľténő átvezetés mellett - bármikor indoklĺás nélkĹil
visszaveheti, visszavonhutją módosíthatja az.zal, hogy e joga gyakoľlasa során nem
veszéIyeúethetianemzetiségiönkormźnyzatf eladate||źltźsát.

A helyiségęt a nemzetiségi önkormanyzat hétkönlaponként ľeggel 8 órától 20 őtáig
nemzetiségi önkoľmányzati fęladatellátaséůloz hasnźl|hatja. Az e pontban megielölt
időrenden tul töľténő helyiséghasnńiatĺa előzetes írĺásbeli kérelem alapjan a Hivata|
jegyzőjének írasbeli engedélye atapján van mód. Az írĺásbeli kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség hasnźtlattől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltéľő időponfu helyiséghasznáiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemľe a helyiség eltérő hasznáiata állandó jelleggel is biztosítható. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egyĹittrnűködési
megállapodas felülvizsgá|atźxa| egyidejűleg meg kell vizsgálni, és amennyiben aľra a
továbbiakban miír nincs sztikség, az engedé|yt vissza kell vonni.
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5.

A nemzetiségi <inkoľmźnyzat azingyenes helyiséghaszná|at jogátmásranem ruházhatjaát.
Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen felrijítást, átalakítlíst, báľmilyen változtatast
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rőgzítik, hogy az ingyenesen hasnlá|atba adott irodahelyiséget magáncélú
hasznáIatta igénybe venni a nemzetiségi önkormźnyzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat az e pontban foglaltaktól eltér' űgy kĺiteles a helyi
ĺinkormányzat írĺísbeli fe|sző|ítźsána a magáncélú használatot haladéktalanul megsziintetni,
valamint e magán célú hasznáIatbő| eredő költségeket a helyi önkormĺányzat tészére
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomĺísul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnéiatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszerÍi hasznźiattől eltérőn veszi igénybe,
vagy azt a mĺĺsik nemzetiségi tinkoľmanyzatokérdekeit ťrgyelmen kívül hagyvahaszná|ja,
űgy a helyi önkormźnyzat által önként vállalt feladatként a nemzetiségi önkormźnyzatok
részérę nyrijtott nemzetiségi önkormanyzatitźtmogatási rendszerb(5lklzarhatő.
A nemzetiségi önkormźnyzatnak az źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormĺányzattal egyetemleges elszĺĺmolĺási, visszaszolgá|tatasi és kĺĺľtéľítési kötelezettsége
áll fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi iinkoľmźnyzat
képviselője a Hivatal portajan veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkoľmźnyzatnem jogosult saját kulcs hasznélatźra.

A helyi önkormányzat vźůl'a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|látő szeruezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkoľmányzat
feladatellátása soľán jelentkező sziikséges mértékig - a Hivata| á|tala biĺosłtot
elhasználódott, leselejtezet| eszkcĺzök cseľéjét, karbantaľtźsźú, továbbá a nemzetiségi
feladatellátőshoz szfüséges irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi önkoľmányzat rendelkezéséľe bocsátott eszközĺik számviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal pénzllgyi feladatokat e||átő szervezeti egység vezetője, míg
leltár szeľinti hiĺínýalan á||apotáért a nemzetiségi önkoľmćnyzatelnöke felel.

A he lyi önkoľmĺány zat a nemzeti s é g i önkorm ĺány zat nagy obb szab ású ľendezvényeinek,
pro gľamj ainak me gv a|ő sítźsźthoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

közfe|adatainak ellátását nem akadá|yozza ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az eľľe irányuló kérelmet legalább 15 nappal
a kéľt időpont ęlőtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amennyi ktiltségvetési szeľvének, gazdasági táľsaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szeľveknek
többletköltséggel nem jar.

A nemzetiségi iinkormĺányzat postaktiltségét a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal
költségvetésénęk terhére - viseli.

6.

7.

8.
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9. A helyi önkormányzat- a Hivatal költségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer
haszná|atźnakbiztosíüásźtt,továbbászfü ségeseténtolmácsa|kalmazásáú.

10. A helý tinkormźnyzat az je|en megállapodasban meghatźtrozott költségeket a Hivatal
kiiltségvetésén beltil tervezi meg: a nemzetiségi önkormźnyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal míĺködtetése k<iltségvetési címen, továbbá az
onkormlínyzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi iinkoľmźnyzatok
épületeinek takarítĺása címen

1l.Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi tinkormáĺyzat
miĺködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban ál1ó személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztiil a szervezési és
ügyviteli, töľvényességi, péĺlzigyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei látjfü el.

12. A Hivatallal jogviszonyban á||ő személy(ek) adminisztrativ fę|adatai különösen:
a. a testĹileti ülések ęlőkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az li|éseken, az

tilések j egyzőkiinyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének, vaEY tagjának infoľmációi a|apján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiaténak keľetében a jegyzőkcinyvek előzetes

megktildése a Hivatal törvényességi és pénziigyi feladatait e|látő szervęzeti
egységei részére,

d. a kormĺínyhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzo és a
nemzetiségi tinkoľmanyzat elnöke felé,

e. a testiileti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (1i. jegyzőkönyvek)
nyilvántartási, sokszoľosítási és postázátsi feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat mfüödésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok e|lźúäsa,

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

h. a nemzetiségi ĺinkoľmányzat elnökének felhatalmazása alapján a Nemzeti
Jogszabá|ytár Törvényességi Feltigyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
ľendszer hasznźiata.

13. Felek rcgzítik, hogy a nemzetiségi tinkoľmányzat iilésęin - beleéľtve a zźlrt tilést is . a
jegyz(5 vagy a jegyzőve|źLzonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzat megbizasäbőI és képviseletében résztvesz a nemzetiségi önkoľményzat
testiileti ülésein, és je|zí, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségi iinkományzat költsĘvetásével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetésével és gazdáIkodásáva| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénnlgyi feladatokat e||átő szervezeti egysége |átja eI az a|őhbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá|kodásról szóló hatánozat, a kcĺltségvetés tervezés,

annak évkijzí módosításának előkészítése, az e|ęmi költségvetés elkészítése,

:t'

äf. , .,

;/ lrn
Ąv /-



b)

c)

d)

e)

Đ
s)

h)

Đ

i)
k)

a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési előirányzatok nyilvántartása, az éves
gazdá|kodás és döntések során amennyiben szükséges a nemzetiségi önkormźnyzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,
a nemzetiségi önkoľmányzat ttiltségvetését megalkotó határozatban fogla|tak
szeľint a költségvetés Magyar Á[amkincstárhoz ttĺlténo benyújtásával kapcsolatos
feladatok e|látása,
a számvite|i szabźiyok szerint a számvite|i-pénziigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzések ellźúása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezętĺ| által kijelölt személyében az éľvényesítéši f"ludutok
ellátása,
költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg a kĺjtelezettségvá||a|ás
nyilvántaľtásba vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési ige''y között
eltérés esetén annak jelzése,
a kifizetések teljesítése péĺ:ztáľi vagy banki átutalással,
havi pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók készítése
a jogszabá|yban megadott határidő betartásával, a Magyar Államkincstárhoz
tcirténő benyúj tásával kapcsolato s feladatok ellátása,
a zátszámadás számszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyijtása,
banki és törzsadattérl iigyintézéshez kapcsolódó feladatok e|Iźtása (bankszámla-
szeru(3 dés mó do sítás a, v á|tozások b ej el enté s e),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítese, ÁÉ,t körbé. való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, tetěpiilési önkoľmányzattól,
páIyázatokből) a bevételek és azok terhére hozoii döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozita|źlban, támogatások
elszámolásźtban,
támogatások felhasználásának pénzügyi elszámolásához segítségnyujtás (szźm1źk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
pénzĹigyi,szrĺmviteliszabéiyzatokaktualizá|ása,
elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszĺĺmoló és zárszámadás honlapra
töľténő feltétele érdekében intézkedés.

l)

m)
n)

Iv. A nemzetĺsé gi iinkoľm ány zat költs é gvetés e

1. A jegyz(i a pénzijgyi feladatokat e|lätő szervezeti egység tftjan az á|lanháztartnrő|
szóló jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési törvényből adódó
ľészletes információk, valamint a nemzetiségi önkoľmĺányzat elnökének közremfüödése és
adatszo|gáItatása a|apjáĺhataridőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmźnyzatköltségvetési
hatźnozatźnak tewezetét, amelyet megktild a nemzetiségi ĺinkoľm źnyzatóhtikenek. 

-

2. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési határo zatban
źůlapítja meg. A nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési határozatáĺak az irányadő
jogszabályban meghatőrozott szerkezet, taľtalom szerint kell tarta|maznia az
e|őirźnyzatokat.

3. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési hatáĺozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól szóló határozatźtt az elnök . annak elfogadását követő három
munkanapon beltil - íľásban megküldi a pénziigyi feladatokat e||atćl szervezeti
egységnek.
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4.

5.

A nemzetiségi önkoľmiĺnyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
eLőirźnyzatainak vź.Jtoztatásźra irźnyuló előterjesztést a péĺlzld;gyi feladatokat ellátó
szerv ezeti egység ktizreműkö désével készíti elő.

Az e|t5irányzatok módosításáľól a nemzetiségi önkormźnyzat képviselő-testiilete
kĺiltségvetési határozatát mődosító . hatátozatĺal dönt. E hatźrozat egy példanyát'
valamint az előirźnyzat-módosítás részletezését (az e|óirźnyzat.nyilvántaľtáson toľténő
źúvezetés céljából) a nemzetiségi önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja el a pénzügyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkormanyzat, va|arlint a Hivatal a nęmzetiségi tinkoľmányzat költségvetési
hatźnozata tĺirvényességéért, bevételi és kiadĺási előirźnyzatainak megállapításáéľt és
teljesítéséért, továbbákötelezettségvállalásai ért és taĺtozásaiért nem felelős.

A nemzetiségi onkormźnyzati gazdálkodas biztonsĘáért a testtilet, a szabźlyszeľűségéért
az elnök felel.

v. A nemzetĺségĺ iinkorm ányzat kiiltségvetésének végľehajtása

Felek ĺögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önál^|őan dönt saját költségvetési
e|őirányzatainak fe|haszĺźĺIźtsáról. A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési, pénzügyi
gazdálkodásának végrehajtźlsa során a péĺutlgyi feladatokat eIIátő szervezeti egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nerĺuetiségi iinkotmányzat foľrásai terhéľe
készpéĺu, valamint átuta|źs foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott
e|őir őny zatok, i 1 l etve a nemzeti sé gi önkoľm źny zati hatźn o zatok al apj án.

A jegyző a pénzllgyi feladatokat e||źúő szervezeti egységen kereszttil látja e| - a
nemzetiségi ĺinkoľmanyzat elnökének közremiĺködése és információi a|apján - a
nemzetiségi önkormányzat önáIIő fizetési szźtmLa nyitásával, törzskönyvi nyilvĺíntaľtási
adatainak tcĺrzskönyvi nyilvántaľtásban sziikséges módosításával, az adőszźlm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adôszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺíntartásban sziikséges módosítások
źńvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. Anemzetiségi önkormźnyzat t'nálló
ťlzetési számláv al rendelkezik.

A nemzetiségi önkormźnyzat az á|Iaĺlháńartási információs ľendszerhez a Magyar
Államkincstáron kereszttil a pénzügyi feladatokat ellátó szeĺvezeti egység
közremíikö désével az a|ábbiak szerint kap c s ol ó dik :

a. Információszo|gźitatźtssal az elemi kiiltségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gáItat az áI|aĺĺlháztaľtás információs ľendszere
szźtmára.

b. Időközi kciltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtźsa soľán lebonyolított
péllzforga|mával összefiiggésben eleget tesz az źi|amháztartási infoľmációs
rendszeľe felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biaosítja
adataitazá|lamhźztartĺásiinformációsrendszerszálmáta.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdáůkodásával összefriggésben eleget tesz az á|Iarlhźvtartási
infoľmációs ľendszere felé irĺínyuló adatszolgá|tatási kötelezettségének.
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A nemzetiségi ĺinkoľmányzat költségvetést érintő hatźrozatźnak elkészítéséért, valamint
az elfogadást követő adatszolgźůtatasok határidőben töľténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzĺłjén keresztül apénziigyi feladatokat e||átő szervezetiegység a felelős.

vI.A nemzetiségi önkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kötelezettség

A nemzetiségi <inkormányzat elnöke a nemzetiségi tinkormźnyzat gazđáikodásának
éves alakulásáról a zárszźtmadás keretében számol be. A nemzetisegi tinkoľmányzat
gazdá|kodásĺának éves alakulásáról szőIő zárszámadási előterjeszést és a hatáiozat
tervezetét a jegyzőn kereszttil a pénziigyi feladatokat ęI|átő szewezęti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormĺĺnyzat elnöke a képviselő-testiilet ele te4esz ĺgy,
hogy az a képviselő.testtilet elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb-a
kiiltségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatáIybalépjen.

A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszĺĺmoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zfuszámadásihatźiőzattal dĺint.

vII. A nemzetiségĺ tinkormányzatktitelezettségvátlalásaĺval kapcsolatos
hatáskiiľtik

A nemzetiségi önkoľmźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos résżletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozźs| szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, toválbbá a felelősök konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szetvezeti és Miĺködési Szabátyzatának mellékletét képezó' a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás
rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat ťrzetési szám|őtkizérő|ag a helyi önkoľmĺínyzat számláůt
v ezető pénzintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkormźnyzat gazdá|kodásával és pérue||źúásával kapcsolatos minden
pénzfoľgalmźú a nemzetiségi önkormanyzat foľrásai terhére a nemzetiségi önkoľmanyzat
ťlzetési számláĄ án b onyo l ítj a.

A helyi önkormányzat áita| ađott támogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi önkormĺínyzat közötti szeľződésben foglaltak szerint töľténik. A tĺĺmogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmríĺryzat mÍĺködési és működéshez kapcso1ódó
beruházási (éven túl elhaszná|ődő eszköz<ik, alkotások, stb beszerzése) ktĺltiégeinek
fedezetét biĺosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi önkoľmĺínyzat a helyi önkoľmanyzat
áIta| folyósított támogatást kiilső szerveknek (pl.: társadalmi s"e,ve""tek,
a|apítványok, természetes személyek részére, stb.) nyujtott pénzeszköz źúadőts céljára
hasznőija fel, a nemzetiségi önkormĺíľryzat köteles aközpétlzekből nyujtott támogatások
át|źlŕhatőságéről- sző|ő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valamint a hatályos önkormányzati
költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi önkoľményzat a támogatott cél
megvalósulásáľól sző|ő elszámolás elfogadásaľól a pét:ľ:ngyi feladatokät e||átő
szew ezętí e gys é get íľásb an kötelę s táj ékoztatni.
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5. A kĺĺzponti költségvetési támogatásilpá|yázati igény benyújtásáľa a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkormĺínyzat kĺiteles a neĺIrzetiségi önkormányzat tészére elektronikus
feliiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az irformációs önĺendelkezési jogľól és az informáciőszabadságľól szóló
201|. évi CXII. törvényben foglalt kozzétételi kĺitelezettségének. Jelen pontban
meghataĺozott fe|adat ellźúźlsáért - a II. fejezet 11. pontjában meghatarozott íigyintézo
adatszo|gáltatásaalapján- a Hivatal szewezésife|adatait ellátó szervezeti egység vezetóje
a felelős, mely az adatvédelméről és adatbiztonságarő|, vďamint a közérdekíi adatok
megismerésére iľanyuló igények teljesítésének ľendjéről szóló jegyzói rendelkezései
szeľint iĺĺĺnyadók alapjan jar el.

A nemzetiségi tinkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkoľmźnyzat
rendelkezésére á1ló önkoľmányzati forrásból biztosított előirĺínyzatok felhasznáůásźra'
az előirźnyzatok terhére kötelezettségek vállalásálra naptáĺi éveĺ belül a nemzetiségi
önkormĺĺnyzatí véůasztások időpontjához igazitottarl, idóarőnyos titemezés szerint
kerĹilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgźlltatás során közölt adatok valődisźryáért, a
szźmvíteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezoségéért a
Hivatal jegyzőjéĺ kęľesztül az adatszolgáltatási feladatokat ęllátó szewezęti egység
vezetője és a nemzetiségi önkoľmányzat elntike egyiittesen felel.

vlil. osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénnlgyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasźryiesemény tekintetében źVonos személy nęm lehet.

Az éľvényesítő ugyaÍrazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvźila|ásra' utalványozasľa jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.

A kötelezettségvrállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalvĺínyozasi és teljesítés
igazo|ásfua irrínyuló feladatot nem végezlreti az a szeméIy, aki ezt a tevékenységét a
Polgrári Töľvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozőjavagy
maga javźra látrá ęl. A pénzügyi feladatokat ellátó szewezeti egység vezetóje a
kötelezettségtőllalasa" pénzĹigyi e||enjegyzésre, teljesítés igazolĺásőtrą érvényesítésre,

uta|vźnyozLísra jogosult személyekľől és a|áírás-miĺtajukról belső szabźlyzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvantart^ást v ezet.

Ix. A belső konúľollľendszer és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi önkoľményzat belső kontrollľendszeľének kialakítĺásĺínĺíl figyelembe kell
venni a Bkr. előírĺĺsďt, továbbá az á||aĺnhéztartźséľt felelős miniszter álta| kijz.zétett
módszeľtani úfinutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszeľ kiďakítĺásáért a jegyz(i a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének észrevételezési jogkĺiľének figyelęmbe
vételével.
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2. A Hivatal integľrĺlt kockázatkezelési és a szervezeti integritĺást séľtő események kezelési
felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormźnyzat kockĺŁatkeze|ését, u,,",,",ěti integrit.ást
sértő események lefolytatását a kiadott sz.abőiyozások ďapjrán.

3. A Hivatal gazdasági szewezetének a vezetője a neÍnzetiségi <inkormányzat gazdasátgi
vezetde is.

4. A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
e||átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és a belső
ellenőrzési vezetó á|talkészített belső ellenőrzési kézikönyv szabáIyozza.

5. A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkoľmĺĺnyzat éves ellenőrzési tervébe. A jegyző a jóíĺáhagyott
ellenőrzési tervet megkĺildi a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat elntikének a jővahagýx,u
vonatkozó jogszabźiyihatĺíridőt követően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkormźnyzatravonatkozó éves ellenőrzési jelentésta jegyzőhagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkoľmĺányzat éves jelentésébe. A jegyza á jovĺúlugýôtt -e""ś

ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkiildi a nęmzetiségi tiniormánýzat elnökének a
jővahagyásravonatkoző jogszabá|yihatand(5tkövetően5naponbelül.

7. A nemzetiségi <ĺnkormáĺyzatokat éľintő ktilső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőľzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzi az elnd,k tájekoztatasa alapján.

X. Zárő rendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|źitása napján |ép hatá|yba és hatźrozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzętiségi önkormányzat között jelen
megállapodást megelőzően létrejött egyiittműködési megállapodás, valámint
helyiséghasznáIati és fenntaľtatźsi szerződés a köztis felülvizsgłat és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével - hatályźú veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen együttműködési
megállapo đást 2017 . március 31. napjáig nem ída a|á, vagy az ábba, fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat źt|ta| _ önként vá||a|t řeladatként -biztosított támogatásban nem részestil.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése soľán e megállapodás
ľendelkezéseire figyelemmel köteles e|járni, és biztosítani a .'ě-""ii'égi
önkormán y zat míiködési feltétel eit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmertilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabályi e|íĺfuások figyelembevételével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Fęlek megállapodnak tovébbá, hogy az egyiittműködési megállapodást évente
legkésőbb janućtr 31-ig, általános vagy időközi vźt|asztás esetén a, đlal,ulo ülést követő
haľminc napon beltil felülvizsgá|ják, és szfüség esetén azt módosítjfü.

6. Felek r_ii.gzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekb en az Abt.,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódró| és az
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esélyegyenlőség előmozdításźrőI szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natkoz ő j o gszab ályo k rendelkezé s e i az ir őny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezot
jőváhagyőIag aláírtá./ĺ^.

Melléklet: Használatba adott tárgyi és technikai eszktizök listája

Budapest, 2017.

Budapest Fővĺíĺos VIII. kerület Józsefuarosi Ukľĺán Önkoľmanyzat
Józsefuaľosi Önkormźnyz'at képviseli:

képviseli: Pospisek Katalin
dľ. Kocsis Máté elnök

polgáľmesteľ

Fedezet: ... ....Dátum: Budapest, 20|7 .

PénzĹigyileg elle4i egyzem

Páris Gyulané
gazdaságivezeto

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

dr. Mészaĺ Erika
aljegyző
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Bp' Föv. V|||'keÍ. Józsefvárosi Önkormányzat ô A
Budapest. 1082 ö.1. Felhaszná|ói |e!táľi rész|etező

Cikkszám: .

Fe|használó: 12o - 12o

K<iĺlyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasználo Gyáriszám KészIet1 3 1 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok lDBOsszesen. 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 696\0XT/TVD 128mb rv ourcHIPE lDB
1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 28.9-Q91 58 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
ĺ 31 28-9-091 93 Számítogép Comód oÍÍice|V/1 397/08/C tvt1397tO1tC

Nemzetiségi Önkormányzatok120
Osszesen.. 1 31 28-9-091 93 Számĺtógép Colnód officeĺV/l 397/08/C

lDB
lDB13138-2-02002 ĺróasztaI

120
Osszesen. 1 31 3B-2-02002 ĺróasztaĺ

Nemzetiségĺ onkormányzatok 8DB
8DB

1 31 38-2-02003 GépíróasztaI

tzu
Osszeserr 1 31 38-2-02003 Gépíróasztat

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

120
Osszesen. 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes

Nemzetiségi tnkormányzatok | |.JĎ

IUE13138-2-02005 AsztaI tárgyaIi
120

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

5DB13't38-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiség i tnkormányzatok 2DBOsszesen- 1 31 38-2-02007 Allvány, polc
2DB13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DBOsszesen 1 31 38-2-02010 CsiIIár vegyes
9DB

13138-2-02013 Allófogas

120
Osszesen: .ĺ3138-2-02013

Áttófogas

N emzetiség i Ön kormányzatok 4DB
4DB

13138-2-02017 Forgószék

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

Nemzetiségĺ tnkormánpatok 7DB
7DB

13138-2-02024 Lámpa vegyes
120 Nemzetiségí tnkormánpatok 2DBOsszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa Vegyes

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DBtsszesen 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc. ké p ek, rézka rco k 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségí tnkormánpatok 4DBOsszesen 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
4DB

Program : RaktáriKész|et
Készítő: olahe
Verzió: 2017 '1 '1.1

2017.01 .31 9:31:52
1 .oldal
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:Ĺ:ľ'ľlľr. 
Józsefvárosĺonkormányzat 

B.1. Fet|raszrlá|ói |e|táľi rész|etező l(öliyve|és éve. 20 ĺ6

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o
Cikkszám

am Kész|et
Szekrény aĺacsony zárhato 1 po|cos

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DBOsszesen. ,Í3138-2-02035
Szekrény alacsony zárhati 1 polcos 2DB13138-2_02040 Szekréný Vegyes

120
Osszesen

1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes

Nemzetiségi Öllkĺlľmán1zatok 1DB
1DB13138-2_02042 Szekrény kicsĺ á|ló

120
Osszesen,. 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áItó

Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
7DB13138-2-02050 Szék vegyes

120
Osszeserr 1 31 38-2-02050 Szék vegyes

Nemzetiségi Ön kormányzatok 28 DB

28 DB
1 31 3B-2-02069 Szekrény a|si-felső 2 ajtós

120 Nemzetíségi Önkormányzatok
Osszesen: 1 31 38-2-02069 Szekrény aĺsó-fetsö 2 ajtós

6DB
6DB13138-2-02071 Számítógépasztal

120
Osszesen

1 31 38-2-02071 SzámÍtógépasztat
Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

3DB13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi tnkorm ányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB13138-2-02078 Htitőszekrény

120
Osszesen.' 1 31 38:2-02078 Hljtőszekrénv

N e mzetisé gĺ Ön korm ánpzatok I UtJ

1DB13138-2-02087 Gcĺrgős konténer
120

Osszesen 1 31 38-2-02087 Görgős konténer

Nemzetĺségĺ tnkormányzatok 1DB
lDB13138-2:02132 Szekrgny 2 ajtos alacsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen. 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsonv
ZUB

13138-2-02159 Aszta|ĺ |ámpa

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

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

1DB13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsonv
120 Nemzetĺségi Önkormánpatok lDBOsszesen.' 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony

13138-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES
lDB

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DBOsszesen; 1 31 38-2-02246 Boyler 50 I-80 Ĺ-Es lDB
13138-2-02258 Lámpa ktrfénycsőves

120 Nemzetiségĺ tnkormánpatok 1DBOsszesen.' 13138-2-02258 Lámpa köiénycsőves
lDB

Program : RaktáriKészlet
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 2017.1 '1 .1

2017.01.31 9:3í:52
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:Ĺ:;iľlľr..JózseÍvárosi 
onkormányzat 

8.1. FeIhaszná|ói Ie|táľi részletező
Cĺkkszám: .

Fe|hasznáłó: 12o - 12o

Konyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasználó áriszám Készlet1 31 38-2-02363 HÚtőszekrény Zanussĺ
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok lDBOsszesen.-

1 31 38-2-02363 HÍitőszekrény Zanussi
13138-2-02408 Fémpo|cí00X185X40 cm

1DB

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DBOsszesen:
1 31 38-2-02408 Fémpolcĺ00X185X40 cm 3DB13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormánpatok 1DBŐsszesen
1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos lDB

1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós

120
Összesen

1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis
Nemzetĺségi Önkormányzatok 2DB

2DB13138-3-03165 Mikrohuĺ|ámú sütő
120

Osszesen; 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú sĹjtő

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
lDB13138-3-03168 MikrohuIlámÚ stitő

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

Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
1DB

1 3 I 38-5-05003 Függöny ny|on

120
Összesen 1 31 38-5-05003 Fĺiggony nyton

Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
5DB

131 38-5-0s009 Zász|o

120
Osszeseri.' 1 31 38-5-05009 Zászli

Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
3DB

1 31 38-5-05064

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 38-5-05064
1DB13138-7-07029 Ftiggönytartó rúd

120
Osszesen: ,ĺ3138-7-07029

Függönytaľtó rud

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lDB13138-7-07037 Pénzkazetta

120
Osszesen: 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lDB

1 31 38-7-07059 Falitábla
120

Osszesen; 1 31 38-7-07059 Falitábla
Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

2DB
1 3í38-7-07098 Poroltó kész.

120
Összesen: 1 31 38-7-07098 Poroltó kész.

Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
2DB

1 3í38-8-08035 Spírá|ozógép

Spirálozigép

120
Osszesen.. ĺ 31 38-8-08035

Nemzetíségi tnkormányzatok íDB
1DB

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

2017.01.31 9:31:52
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Bp 
tou. Vĺ||.ker. JozseÍVárosi Önkormányzat ô Ą |Budapest,1082 u..l. Felhaszná|ói |e|tári rész|etező

' Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 120- 12o

Könyvelés éve: 20í6

Cikkszám Megnevezés RaKárkód Fe|használó Gyáriszám Késztet13,l38-8-08072 s,ámo|igép SHARP26o7sHARP2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok lDBOsszesen-. 13

lDB
I J IJö-ö-UU2/7 DvD ĺro Lg 41638 oEM

120 Nemzetiségi ÖnkormányzatokOsszesen; i lDB
lDB13138-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDBosszesen.. 131ir-ĺ-ĺrrľĺl
,ĺ DB1313B-B-0B295 |ratmegsemmisítő

.: 120 Nemzetiségi onkormányzatok
Összesen.. 13

1DB
,ĺ DB

1 3'l 38-8-08299 Tetefax

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB^ 

-

usszese/r.' 13139-8_0929g Telefax
1DB

^ľt/ \, Jr{,.V \Ą(-."-=
Prog ram : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe 2017 .01 .31 9:31:52

verzio: zol1:1 .1 .1 4 'oldal . í\' ÔAt /Il -+-./'t lt--



Bp. F V. VIII.ker. Jdzsefuárosi onkornlányzat
Budapest, 1082

000 1 90. 1 1 1 932 Telefonďj szĺmlatÓ(illstai]ĺj!!ill l
000680.131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatd Hp Lt ltOO
002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

ośszesen: 5 db
Beá|lított szĹírési fe|tételek:

Minden nem tor lt eszk z
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adoťt fe|haszná|Óná| |évó eszkoztjk

1i 19

13 139

13129

13139
'ĺ ?1)q

Tárgyi es zkozok tistája ta rtozékokkaI
Felh. vagy szem. kődja és neve

r20

120

120

r20

120

Nemzetisé9i tnkormányzatok
Nemzetiségĺ tnkormányzatok
Nemzetiségi tnkormányzatok
Nemzetisé9i onkormányzatox

Nemzetisé9i onkormányzatok

2004.11,10

2000.1 2.15

2004.04.fr

f010.06.24

cT.EcosTAT Táĺgyi
oláh Éva

Gyártási /
heIyrajzi szám

rvl605/00

Bruttő éÉék Értékcs<ikkenés ruenő értek

20Ĺ7.1..t'.5

Konyve|és éve: . zđto

96 250

f2 699

144 220

391 375

429 725

I 083 669

96 250

22 699

144 2f0
391 375

429 r25

I 083 669

0

0

0

0

0

2Ot7.0L3I09:33:49
1of I



Bp. Fov. V|l|:ker. JizséÍvárosi onkormányzát 8.1. Fe|haszná|ói |e|tári rész|etező
Könyve|és éve: 2016

2DB

3udapest, 1082. Cikkszám: -

Fe|használo: 062 - 062

'./ Ral<tárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Kész|et
Cikkszám Megnevezés .---.--

13138.2-02129 Polckönyves
Ukrán onkormányzat

2DB
)sszesen: 1 s1 38-2-021 29 PoIckönyves

,,..,"Ůk^\,N
Készĺtő: o|ane \
Verzió: 2017,1.1.1

2017.01.30 9:32:29

1 .oldal
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Együttműkiid ési megáIlapodás

1mely létrejött egyrészről a Budapest F.őváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ
on ko ľm á ny zat (a további akban : helyi <inko rmány zat)
székhely:
adószám:
törzsszám:

adőszám:
tíĺtzsszám:

statisztikai szőtm: I5735715-8411-32|-01-
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: đľ. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefvárosĺ Német Nemzetiségi Onkoľmányzat (a továbbiakban:
nemzetisé gi <inkorm ény zat)
székhely: 1082 Budapest, Baross t. 63-67.
míiködési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b

1082 Budapest, Baross l. 63-67.
157357t5-2-42
735715

76924200-t-42
67916s

statisztikai szőtm: |6924200.841 1.371.01
bankszámlaszźtm: 10403387 -00028601-00000003
képviseli: dr. Szabađkai Attila Csaba elnök

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól sző|ő 20||. évi
CLXXIX. tiiľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fę|hata|mazős
alapjźn, figyelemmel az á||arlhaztartásrő| szóló 20||. évi CXCV. töľvény (a
továbbiakban: Aht.), az źů|amháztaľtásról szóló törvény végľehajtásáról szóló 368/20|1.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső
kontrollľendszeľéről és belső ellenőrzéséľől szóló 370120|1. CXII. 31.) Korm. ľendelet (a
továbbiakban: BkÍ.)' a Magyarorczág helyi önkormĺínyzatairőI szóló 201|. évi
CLxxXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|íroIt
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

l. A helyi önkoľmányzat jelen egyĹittműködési megállapodrás (atovábbiakban: megállapodrás)
keretében a nemzetiségi önkoľmányzat tészéte biĺosítja a nemzetiségi iinkormányzati
míiködés személý és taľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a múködéssel kapcsolatos
végrehajtźtsi feladatok ellátasaról' ezzel segíti a ĺemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közĺisen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok
megvalósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok ľészletes szabályait
hatźrozzálkmeg.

2. A üírgyi évre vonatkozőan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként véů|alt feladatként - a helyi nemzetiségi önkoľmányzatta| tfuténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében műkĺidési
hozzájaru|asként péĺlz'ijgyi tamogatast biztosíthat, amelyről tlímogatottat elszámolási, míg
tamogatót ellenőľzési k<itelezettség terheli. A helyi önkormanyzat által a nemzetiségi
önkoľmĺínyzat részéte mfüöđési hoz.zźĄaruIasként nyujtható tamogatasi összegről
trámogatási szeľzodést kell kötÍIi. A tamogatas felhasználĺása során a nemzetiségi
önkormĺányzat a k<iltséghatékonyság és kiiltségtakarékosság elve szerint köteles eljĺárni.



3. A helyi önkoľmĺĺĺlyzat áL|tA| nyujtott működési hozzajaru|as tekintetében Fe1ek rögzítik,
hogy a nemzetiségi iinkoľmĺányzat nemzetiségi köziigyeinek ellátłísa céljából ĺĺmogaĺĺsí
adhat kiilső szervezeteknek, intézményeknek az.za|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuáľosi német nemzetiségi polgĺároknak részesiilnitik kell a
tłámogatottkiilsőszerváitalvégzeÍttevékenységeređménýeiből,

b. elszámolási és beszímolĺási kötelezettség mind a tźmogatott kti1ső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzato{ terheli. A nemzetiségi
önkoľmĺínyzat elnöke köteles a kĺilső szerv tészéről benyujtott _ a továbbadott
tímogatas felhasználásĺĺľól szóló _ elszámolási dokumentaciót, valamint a tiímogatási
cél megvalósulásĺĺról szóló saját ný|atkozatát a benyujüást követő leghamaľabĺ, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaľos VIII. keľĹi]et Józsefuaľo'iľolg.ĺ'-"śt.,i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pévÍigyi feladatait e||átő szervezet| egysége
(továbbiakban: pénziigyi feladatokat ellátó szervezetiegység) részéreátadni.

4. A helyi tinkoľmĺĺnyzat által nyujtott működési hoz-záiarulás tekintetében Fęlek ríjgzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmrányzat elnöke köteles tĺĺľgyévet követő janu.íľ rl. napjaig
íľasban beszámolni a mfüödési üĺmogatĺás fe|hasnlá|ásĺĺľól. A Hivatal a penzllgřt
feladatokat el|átő s.zetvezeti egységen kereszttil köteles a mtĺködési tĺĺnogír"s
felhasználĺísát e||en(5nnl1., ame|yhezjogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valimint
jogosult az elszźtmotás kiegészítését kérni.

5. A helyi cinkoľmĺínyzat a nemzetiségi önkormányzat kcitelező és önként vállatt
közfeladatainak e||átását szolgáló rendezvények megtaľt ását _ kö1tségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkoľi ktiltsěgvetésében elktiltinített fonásból
pźůyéntatás tttján vagy egyedi kérelem a|apján, táńogatási szerzőđés kötése mellett
támogathatja, amelyről a trámogatottat elszámolási kötelezettség teľheli.

6. A nemzetiségi önkormĺányzat bevételeivel és kiadĺĺsaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszo|gźůüat.ísi és beszrímolĺási feladatai
e||átasarő| - az elnök közremfüödésével- a vonatkoző jogszablílyokban, valamint a helyi
szabáIyozźsokban, és utasítĺásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkormźnyzat gazdálkodrĺs rendjét szabźlyoző belső szabéiyzataiban _ a
szĺámviteli jogszabályok és az Aw., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabźůyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormĺínyzat elnĺike hagy
JOva.

8. A támogatások felhasznáIásáxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult e1lenőrzést
végezni.

II. A nemzetĺségi önkoľmányzat mĺĺktidésének személyi és tárgyifeltételei,
míiktidéssel kapcsolatos végľehajtásĺ feladatok ellátása

1. Felek rögzitik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat
nemzetiségi köziigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszkđzökkel felszěrelt
helyiség ingyenes hasnÉůatát. A nęmzetiségi onkońányzatnak az irodai munka során
felmerült mfüödési költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

i.!
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmźnyzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|atta|, a helyiség infrastrukttrájźxa| kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntartási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|źhbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, fatés díja, valamint a vÍz-és csatoľnadÍj, a közös
költség, továbbá aszemétszá||ítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormányzat miĺködéséhez szfüséges eszkiizök karbantartási dija,
az internet hozzźÉérési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel foglalkozó iigyiĺtéző áIta| igénybevett telefon
szolgáItatásĺínak díja, kivéve a ÍIeÍÍuzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas zĺiůatźtbőI eredő kĺiltségeit.

3. A helyi önkoľmĺĺnyzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulasa érdekében a Budapest VIII.
keľület, Vajdahunyad u. 1./b, szĺĺm (hĺsz.:35604lN3) alatt ta|éůható |45,5 m. alapteľülehĺ
iľodahelyiséget ingyenesen a Józsefuaľosi Bo1gár, Gtirĺig, Lengyel, ormény, Román,
Ruszin, Szlovĺfü, Szerb, UkÍáľI, Német Nemzetiségi Önkoľmźnyzat közös hasnlźiatba adja
azzal, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat
szźtmźlra munkaallomas biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
á1ló helyiségcsoport, amely 4 irodďlelyiségből, közlekedőbő|' ga|énźtból, mosdóbć,| á||.

Az iĺgatIan akin|izá|t foľgďmi értékbecslése alapjan az iĺgat|an forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkotmźnyzat tudomasul veszi, hogy az irodahelyiség hasnáůata a
Józsefuiáľosi Bo1gár onkoľmĺínyzatĺa| közösen töľténik. A nemzetiségi önkormiányzat
haszĺn|atijogĺĺnak gyakoľlĺísával a többi iľodahelyiséghaszná|aüíľa jogosult nemzetiségi
tinkormány zatok munkáj át nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozźtsźtban a nemzetiségi iinkormtnyzat tészére kizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzattal köztis hasznźůatba áúađott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormĺányzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget klzélrőlag
alapfeladatrának ellátĺásćhoz szijkséges méľtékben vęheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeľíĺ gazdá|kodás szabĺĺlyai szerint, a jő gazda gondossźtgźxal köteles kezelni, a
hasnńiat jogát a helyi tinkormrányzat &dekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok kĺaszĺnlatijogát mĺásra nem ľuhrízhatja źú. A helyi önkormányzat a|nsná|atba
adott bármely ingóságot - a listĺĺn történő átvezetes mellett - báľmikor indoklĺás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azzal, hogy e joga gyakorlĺása sorĺín nem
veszélyeztethetianemzetiségiiinkormányzatfe|adatę|Iátását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormĺínyzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig
nemzetiségi önkormĺínyzati fe|adate||átźsźůloz hasznéihatja. Az e pontban megielölt
ídőrenden tul történő helýséghasznáIata előzetes íľásbeli kérelem alapjan a Hivatal
jegyzőjének írĺásbeli engedélye ďapjan van mód. Az irásbęli kéľelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség hasznáiattől eltérő időszakban
történő bent tartózkodás. Az eltéľő időpontu helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemĺe a helyiség ęltérő haszná|ata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznéůat indokoltságát a jelen egyiittműkĺidési
megállapodĺís felülvizsgá|atzva| egyidejűleg meg kell vizsgźůlll, és amennyiben alľa a
továbbiakban maľ nincs szĹikség, * engedélý vissza kell vonni.
A nemzetiségi ĺinkormźnyzat azingyenes helyiséghasznźiat jogźńmásraĺemn:ŕ.lázhatjaőú.
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Az ingyenes használatbaadottirodahelýségen felújítĺást, átalakítast, báľmilyenváItonatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rőgzítik, hogy az ingyenesen hasnláIatba adott irodahelyiséget magáncélú
hasznźiatra igénybe venni a nemzetiségi önkormźnyzat nem jogosult. a'''"*ýb",, u
nemzetiségi önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltéľ, ĺgy köteles ; helyi
ĺĺnkoľmĺínyzat íľásbeli fe|sző|ítźsaraa magĺíncélri használatot haladédlanul megszĹintetni,
valamint e magán célú használatból eredő kiiltségeket a helyi <inkoľmanyzat ńszére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkormányzat tudomĺásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnláiatba adott iľodahelyiséget a rendeltetésszerű hÁznźiattil élteľon veszi igénybe,
vagy azt a másik nemzetiségi önkormĺínyzatokérdekeit figyelmen kívĹil hagyvahisnalją
úgy a helyi ĺinkormźnyzat áltat önként vállalt feladatkénia nemzetiségi önĹoľmnyzatol<
részére nyujtott nemzetiségi önkoľmĺĺnyzatitámogatĺási rendszerbő|l<lzarnato.
A nemzetiségi önkormányzatnak az őúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
iinkoľmĺányzattal egyetemleges elszímoliísi, visszaszo|gá|tatasi és krírtérítési kĺitelezetséfe
áll fenn.

Az ingyenesen haszná|atba adott irodďlelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormźnyzat
képviselője a Hivatal poľtĺíjĺĺn veheti fel, és ott kötęles leadni L irodúelyiség
elhagyásakoľ. A nemzetiségi önkoľmźnyzatnem jogosult saját kulcs hasznźůatara.

5. A helyi önkoľmiínyzat válla|ją hogy a Hivatal bęlső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi ollkotmanyłat
feladatellátása során jelentkező sztikséges méľtékig . a Hivat a|-źůta|a biaosłtott
e|hasznźůődott, leselejtezett eszközök cseľéjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkoľmányzat ľendelkezésére bocsátott eszközök szĺámviteli
nyilvántartásáért a Hivatal péĺlzlgy| feladatokat e||átő szervezeti egység vezetiije, míg
|e|tár szerinti hiánytalan źilrapotáért a nemzetiségi önkorm źnyzat etňtite.ľelel.

7. A helyi önkoľmĺĺnyzat a nemzetiségi önkormĺányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pro gľamj ainak me gv a|ő sitásźúlo z
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi ĺinkoľmányzat egyéb

kĺizfeladatainak e||átásált nem akadźůyozza ideiglenesen, ingyenesen
rcnde|kezésre bocsáthatja, azza|,hogy az erľe irányuló kérelńet legalább l-ś nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amęnnyi kciltségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közremíĺködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szeľveknek
t<ibbletköltséggel nem j ár.

8. A nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét a helyi önkormányzat _ a Hivatal
kĺiltségvetésének terhéľe _ viseli.

9. A helyi önkormányzat_ aHivatal költségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
hasznźiatźnakbiztosítĺsáú,továbbászĹikségeseténtolmácsaka|mazásźú.
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10. A helyi önkormźnyzat az je|en megállapodásban meghatźrozott költségeket a Hivatal
ktiltségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi <inkoľmźnyzatok mfüödtetése
kiiltségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
onkormányzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi ĺinkormĺínyzatok
épületeinek takaritása címen.

1l.Felek rcgzitIk, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
működéséhez sziikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat műkĺidéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illętve a Hivatal jegyz(ijéĺ keresztül a szervezési és
ügyviteli, törvényességi, péĺuÍigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szew ezeti egységei |átjźk el.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztľatív feladatai ktilönösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, tészvétel az lJléseken, az

ülések j e gy zőkonyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének,vagy tagsźnak információi alapján írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatóktinyvek elkészítése
c. a beteľjesztésre alkalmasság vizsgá|atźnak kęretében a jegyzők<ĺnyvek előzetes

megktildése a Hivatal törvényességi és pénzügyi feladatait e||źúő szervezeti
egységei tészéte,

d. a kormányhivatal tiirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzo és a
nemzeti ségi önkormán y zat e|nöke felé,

e. a testtileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (p|. jegyzőkönyvek)
nyilvántartási, sokszoľosítási és postĺázási feladatok e|Lź,/rása,

f. a nemzetiségi önkormźlnyzat mÍĺködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok elláltása,

g. gazdasági feladatok (ellátmĺĺnyok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszámo lásokban r észv éte|),

h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének fe|hata|mazása a|apján a Nemzeti
Jogszabźiytát Töľvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elęktľonikus
rendszer hasznźůata.

13. Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi iinkormányzat ülésein - beleéľtve a zőrt tilést is - a
jegyz(5 vagy a jegyzővelazonos képesítési előírásoknak megfele|ő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbízásából és képviseletében tésrtvesz a nemzetiségi önkormónyzat
testületi tilésein, és je|zi, amennyiben töľvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségĺ iinkományzat ktiltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi <inkormányzat költségvetésével és gazdáůkodásźxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénziigyi fęladatokat ellátó szervezęti egysége |étja e| az alá.łlbiak
szeľint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdä|kodásľól szóló hatźrozat, a kciltségvetés teľvezés,

annak évközi módosítáŠának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési e|őirányzatok nyilvántartása, az éves

gazdá|kodás és döntések során amennyiben szĹikséges a nemzetiségi iinkoĺmőnyzat
ťrgyelmének felhívása a költségvetés módosításra,
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c) a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetését megalkotó hatźrozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Áilamkincstárhoz torténő benyrijtásával kapcsolatos
feladatok e||źltása'

đ) a számviteli szabályok szerint a szátmviteli.pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli.pénzügyi szakmai ellenőrzések e|Iáiása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyébeĺ az éľvényesítéśi felađatok
e||átása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kötelezettségvállalás éś a tenyleges kiťrzetési igéřy között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése péĺ.o'tźrl vagy banki átutalással,
g) havi pénzforga|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítésea jogszabá|ybaĺ megadott határidő betaľtásával, u Mugy* Áilamkincstárhoz

töľténő benyuj tásával kapc solatos feladatok el látása,
h) a zfuszĺímadás szĺĺmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség

nyújtása,
Đ banki és tĺirzsadattári iigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-

szerzíĺdés módosítása, vá|tozások bej elentése),
ÁFA.bevallások, Szja bevallások kéšzítese, Áŕe kĺĺľbe való bejelentés,
tĺímogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési 

- 
önkoľm ányzattő|,

p-illyázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozoit döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési đtintések meghoza7a|étban, támogatások
elszámolásában'

l) támogatások felhasznáIźsźnakpéĺuiigyi elszámolásához segítségnyujtás (szám|źů<,
bizonylatok mĺísolása, kimutatások elkészítése),

m) pénziĺgyi, szĺímvi te|i szab źůy zatok aktua |izát|ása,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zátszźlmadás honlapra

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetis é gĺ tinko rm ány zat kiilts égvetése

A jegyző a pénziigyi feladatokat ettátő szervezeti egység tŃjan az a||arnhéztartasrő|
szóló jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel u Ĺot'.g.'óte'ĺ törvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormrínyzat elnökének ktizreňíĺktiđése és
adatszolgáItatasa alapján hatáľidőben előkészÍti u 

''"*'"ii.égi önkoľm őnyzatköltségvetési
hatźnozatźnaktewezetét,amelyetmegkĹildanemzetiségiiinkorményzatólntĺkenek.

A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését önállóan, kö1tségvetési határozatban
á|lapitja meg. A nemzetiségi önkormĺínyzat költségvetési hatfuozatának az irányadőjogszabáIyban meghatźtrozott szerkezet, taľtaloň szerint kell tartalmaznia az
e|íĺirźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormányzat kĺiltségvetési hatfuozatźú, e|emi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról sző|ő határozatát az elnök - annak elfogadásít követő három
munkanapon beliil - írásban megkiildi a pénzugyi feladaiokat e||átő szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi cinkoľmiínyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmrínyzat kciltségvetési
e|oirányzatainak vá|toztatására irányuló előterjesztésĺ a pénziigyi feladatokat e||átő
szęw ezeti egysé g közremfü ödésével készíti elő.

i)
k)

1.

J.

4.
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5.

6.

7.

1.

')

Az előirźtnyzatok módosításźrőI a nęmzetiségi önkormínyzat képviselő-testülete
költségvetési határozatźft mődosító - határozattal đönt. E hatěrozat egy példányát'
valamint az elóirźnyzat-módosítas részletęzését (az e|óiráĺyzat-nyilvrántaľtáson töľténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi önkoľmarry?rt elnöke a döntést követő 3 napon beliil
juttatja e| apétlzld;gyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkormanyzat, va|aĺĺlint a Hivatal a nemzetiségi iinkormányzat költségvetési
hatźtrozata tĺĺľvényességéélt, bevételi és kiadasi előirźnyzatainak megźl|apítźlsáért és

teljesítéséért,tovźtbbákötelezettségváIla|ásaiéľt és taĺtozásuért nem felelős.

A nemzetiségi iinkoľmźnyzati gazdálkodás biztonságáért a testiilet, a szabźiyszeľiiségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetiségi iinkorm ányzat ktiltségvetésének végľehajtása

Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkormanyzat onźilőan dönt saját költségvetési
e|íĺirźnyzatainak felhaszrlźiźtsáľól. A nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési, pénzügyi
gazdálkodásanak végľehajtása során a péĺuÍigyi feladatokat e||átő szewezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormrányzat fonásai terhére
készpéĺlz' valamint átutalás formájában teljesíti a ktiltségvetésében meghatározott
e|őh źny zatok, illetve a nemzeti s é g i önkorm źny zati hatér ozatok al apj án.

A jegyz(5 a péruigyi feladatokat ellátó szeruezeti egységen keresztiil |átja el - a
nemzetiségi önkormĺányzat e|nokének közľeműködése és informźrcíői alapjén . a
nemzetiségi önkormányzat onál'|ő fizetési szátmlra nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szfüséges módosításával, az adőszźlm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺĺntartásban sztikséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi iinkormőnyzat önálló
fi zetési szźtmláv aI ľendelkezik.

A nemzetiségi önkotmźnyzat az áI|aĺlhźztartási információs rendszerhez a Magyar
Áilamkincstáron keresztiil a pét:zíJlgyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közreműkö dé s ével az a|őbbiak szerint kap cso l ódi k :

a. Infoľmációszo|gá|tatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az źilrar:'ŕĺaztarté.s infoľmációs rendszere
szźtmźra.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtősa soľán lebonyolított
pétuforgalmával összefiiggésben eleget tesz az á||amháztaľtásí infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gźůtatási kdtelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végľehajtásával összeftiggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazallanháztaľtásiinformációsrendszeľszáĺnáta.

đ. Kĺĺltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végtehajtásával, gazdá|kodźsźxa| összeÍtiggésben eleget tesz az źůLamhőz'tartási
információs rendszęre felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

3.

t.
t'
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4. A nemzetiségi tinkormĺĺnyzat költségvetést érintő hatarozatának elkészítéséért, valamint
az elfogadast követő adatszolgáltatasok hataľidőben töľténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén keresztiil apénnigyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A nemzetĺségÍ önkorm ányzatok gazdálkodásával kapcs olatos beszámolásÍ
kötelezettség

1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zárszélmadás keretében számol bę. A nemzetisegi onkoľm źnyzat
gazdá|kodásanak éves alakulásáľól szóló zźrszźtmadási előteľjesztési és a határozat
tervezetét a jegyzón keresztül a pénziigyi feladatokat ellátó sžewezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a képviselő-testület ele te4Jsa ĺgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbĚ.á
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hata|ybal3pjen.

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

vII. A nemzetiségi tinkoľmányzatkiitelezetÚségvállalásaival kapcsolaÚos
hatásktiľtik

1. A nemzetiségi önkoľmźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket é9 az ellenjegyzési, éľvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazo|ősi feladatokat, továbbá a felelősök konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormĺínyzat Szeľvezeti és Mfüödési Szabőiyzatának mellékletét képezí;, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzł3 által kiadott közĺis utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkormźnyzat fizetési számLźúkizfuőlaga helyi önkormányzat szćtmlźit
v ezető pétlzintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodásátva| és pénzellźúásźlva| kapcsolatos minden
péĺlzforya|mźú a nemzetiségi önkormĺínyzat forrásai terhéľe a nemzetisegi önkoľmríĺryzat
flrzeté si számláj án b onyo lítj a.

A helyi önkoľmányzat á|tal adott támogatás folyósítása a helyi önkormĺínyzat és a
nemzetiségi cinkormĺínyzat közötti szerződésben foglaltak szerinĹ történik. A tĺámogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormlínyzat műkcidési és múködéshez kapcsolódó
beruhĺŁási (éven túl elhasználódó eszkcizök, alkotások, stb beszeľzése) ktiltségeinek
fede'zetét biztosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi önkormĺányzat a helyi 

.tinkoľmányzat

źita| folyósított trámogatást kĹilső szerveknek (pl.: társadalmi szeľvezetek,
a|apítványok, teľmészetes személyek tészére, stb.) nyujtott pétueszkoz átadźs cé|jára
hasznźija fel, a nemzetiségi önkoľmrínyzat köteles aközpéluekből nyujtott tĺímogatások
át|áthatőságarőI szőlő 2007, évi CLXXXI. tcirvény, valámint a hatáĺyos önkormányzati
költségvetési rendelet szeľint eljárni. A nemzetiségi önkoľmĺányzit u tá^ogatoti cél
megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáľól a péru1gyi fęladatokat e|tátő
szerv ezeti e gys é get írásban kötel es táj ékoztatni.

3.

4.
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6.

5. A központi költségvetési támogatásilpáIyázati igény benyújtására a nemzetiségi
ĺinkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi ĺinkormányzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkoľmrĺnyzat köteles a nemzetiségi ĺinkoľmányzat részére elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az inforrlációs önľendelkezési jogľól és az infoľmźrciőszabadságról szóló
20|1. évi CX[. törvényben foglďt közzétete|i kötelęzettségének. Jelen pontban
meghatĺáľozott feladat elllátźsźÉrt _ a II. fejezet 11. pontjában meghatarozott iigýntézo
adatszolgáltatźsa alapján - a Hivatal szewezési feladatait ellátó szervezeti egység vezetője
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiztonsźLgáÍő|, valamint a kĺizéľdekíĺ adatok
megismerésére iľĺĺĺryuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzói rendelkezései
szerint iranyadók alapján jar e|.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat
rendelkezésére álló ĺinkormányzati fonásból biztosított előirányzatok fe|haszĺőiásźra,
az e|óhányzatok terhére kötelezettségek vállalásána naptári éven beliil a nemzetiségi
önkormányzatĺ vźiasztások időpontjához igazítottaĺ, idoarányos ütemezés szerint
kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkiilönítettęn vezeti' az adatszo|gźtltatĺás során kiizĺilt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyz(ijén kereszttil az adatszolgáltatási feladatokat e||átő szewezeti egység
vezetője és anemzetiségi önkormányzat elnöke együttesen felel.

VIII. Összeféľhetetlenségĺ szabályok

A nęmzetiségi önkormźnyzattekintetében a kötelezettségvĺállaló és apénnigyi ellenjegyző
ugyarurzon gazdasźryi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdaságí esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalĺásra, utalvĺínyozĺísľa jogosult és a teljesítést igazollő személlyel.

A kĺitelezettségvállalĺĺsí, péĺlzligyi e|lenjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozĺási és teljesítés
igazo|ásźra iľáľryuló fěladatot nem végez}reti az a szemé|y, akj ezt a tevékenységét a
Polgári Tiirvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. töľvény szerinti közeli hozzátaĺtozőja vagy
maga javara |źúná e|. A pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvállalĺásľa, péĺlaigyi ellenjegyzéste, teljesítés igazo|źsáľa, érvényesítésre,
uta|vőnyozĺĺsra jogosult személyekről és alźĺrěs-mintajukľól belső szabźl|yzatalkbaĺ
foglaltak szerint naprakész nýlvrántaľtőst vezet.

tx. A belső kontrollľendszer és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi önkoľmĺányzat belső kontrollĺendszeľének kialakíüásánál figyelembe kell
venni a Bkr. ęIófuźsait, továbbá az al|aĺnhéztaľtĺáséľt felelős miniszteľ á|tal közzétett
módszertani útmutatókban leírtakat. A belső kontrollľendszer kialakítasáért a jegyz(5 a
felelős, a nemzetiségi cinkoľmźnyz.at elniikének észrevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

7.

8.

1.

2.
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2. A Hivata| integľált kockazatkezelési és a szervezeti integritast sértő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi iinkormźnyzat kockazatkeze1ését, u 

","*",ěti 
integritast

sértő események lefolytatását a kiadott szabźůyozások alapjĺín

3. A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nernzetiségi önkoľm ányzat gazdasági
vezetĺije is.

4. A nemzetiségi önkoľmányzat belső ellen&zését a Hivatal belső ęllenőrzési feladatait
ellátó szewezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezet(5 á|ta|készítęttbelső ellenőrzésikézikönyv szabályo7.za.

5. A nemzetiségi tinkormźnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzíS hagyja jővá,
mely beéptil a helyi önkormĺĺnyzat éves ellenőrzési tervébe. ĺ' :eeíža a joí.ĺľlugyoí
ellenőľzési teľvet megküldi a nemzetiségi önkorményzat elntikelřt a jóvahagjkra
vonatkozó jogszabĺályi hatĺáľidőt követően 5 napon beltil.

6. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelenté st a jegyző hagyja jővĄ
mely beépiil a helyi önkoľmáĺlyzat éves jelentésébe. A jegyzĺĺ ä ;tvĺnugýôtt 

-eu"ś

ellęnőrzési jelentést tajékoztatasul megkiildi a nemzetiségi tiní.o.m'ĺnýzat elnökének a
jővelhagyásľa vonatkoző jogszabźt|yi hataľidőt követően 5 napon belül.

7. A nemzetiségi cinkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartátsát a belső
ellenőrzési feladatokat ellátó szervezetiegység végztaz elnök tijékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

1. Jelen megállapodás annak aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egyidejűleg a helyi önkoľmrínyzat és a ńemzetiségi önkorm ányzat kĺizött jelen
megállapodást mege|ozően létľejött együttműködéJi megállapodás, valämint
helyiséghasznáiati és fenntartatási szerződés a közös felülvizsgłat és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésévet _ hatđy át veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzata jelen egyiittmiĺködési
megállapo dást 20|7 . máľcius 31. napjáig nem írja a|á, vagy u, ibbun fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzit á|ta| _ oote''t vállalt ieladatként _
biztosított támogatásban nem részestil.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tewezése soľán e megállapodás
ľendelkezéseire figyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a ,,ěm'eiiségi
önkoľmányzat miĺkcidési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, 'hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabályi előírások figyelembevételével
jáľnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyĹittmÍĺkiidési megállapodást évente
legkésőbb januráľ 3l-ig, általłĺnos vagy időköziiźttasnás esetén * đlul,ilo iilést követő
haľminc napon beliil feliilvizsgá|jźk., és szükség esetén azt módosítjĺák.

6. Felek 
1Čĺ.szítik. 

hogy jelen megállapodásban nem szabáiyozott kéľdésekben az Aht.,Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódtő| és az
i,, ".:.
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esélyegyenlőség előmozdításźlről szóló 2003. évi CXXV. töľvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab á|yo k ren de lk ezés ei az ir ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eľedeti példanyban magyaÍ nyelven készült,
Felek elolvasás és értelmezés utáĺr, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j ó váhagyó lag alźńrtźk.

Melléklet: HaszłÉiatba adott tátgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főviíľos VIII. keľĺilet
Józsefu ĺĺro si onkorm źny zat

képviseli:
dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Fedezet: ..Dátum: Budapest,z0l7.

Pénzĺigyileg ellenj egyzem

Paľis Gyulĺáné
gazdaságívezető

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

dr. Mészaľ Eľika
aljegyző

Józsefr ĺĺrosi Német Nemzetiségi
onkormĺínyzat

képviseli:
dr. Szabadkai Attila Csaba
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Bp' Fę'v' V|l|.keĺ. Józsefvárosi tnkormánvzat
Budapest. 1082

CÍkkszám Megnevezés

8.1. Fe|haszná|ói |,ettáľi részletező
Cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó

KóÍlyve|és éVe: 2016

1 31 28-9-09098 KészletVGA ASUS 69600XT/TVD 128mbW out ĺ
't20 Nemzetiségi tnkormányzatok íDBOsszesen..

1 31 28-9-09098 yGÁ Asus 6960oXT/TvD 128mb rvl *rcHlPE lDB13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetĺség i onkormá nyzatok 1DBOsszesen; 1 31 28-9-Q9 ĺ 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB

1 31 28-9-09í 93 Szám ítógép Comód ofÍice lV/1 397/08/C |vl1397l08ĺc
Nemzetiségi tnkormányzatok120

Osszesen.. 1 31 28-9-091 93 Szám ĺtógép Comid officetV/l 397/08/C
lDB
1DB13138-2-02002 iroasztal

120
Osszesen 1 31 3B-2_02002 ĺróaszta!

Nemzetĺségi tnkormánvzatok 8DB
8DB'13138-2-02003

GépĺróasztaI

120
Osszeserr 1 31 s8-2-02003 Gépĺróasztat

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

120
Osszesen. 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DB13138-2-02005 Aszta| tárgya|ó

120
Osszeserr.' 1 31 38-2-02005 Asztaĺ tárgyati

Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
5DB1313A-2-02007 A||vány, poĺc

124 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen. 1 31 38-2-02007 Áltvány, potc
2DBBBA-T02010 Csi|lár vegyes

120
Osszesen; 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes

N emzetisé g ĺ Ön kormányzatok 9DB
9DB13138-2-02013 Al|ófogas

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DBOsszeserr 1 31 38-2-0201 3 Áilófogas
4DB13138-2-02017 Forgoszék

120
tsszesen 1 31 38-2-0201 7 Forgószék

Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
7DB13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120
Osszesen: 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes

Nemzetiségi onkormánpatok 2DB
2DB

13138-2-02031 Reprodukę. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DBtsszesen.' 1 s1 38-2-02031 R e p rod u kc. ké pek, rézka rco k 4DB

'lii

').

ii

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 4DBOsszesen 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

4DB

PÍogram : RaktáÍ/Kész|et
Készĺtő: olahe
Verzió: 2017 '1 '1 .1

2017.01.31 9:31:52
1 .oldal
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B0. F,ov' V|I|'ker. Józsefvárosi Önkormányzat
Budapést, ĺ082 U.1. Fe|haszrlálói |e|tári ľész|etező l(oliyvelÉs éve' 20 ĺ6

Cĺkkszám'
Fe|haszná|i: 12o - 12o

Cikkszáln Raktárkód Fethasznátó Gyáriszám Kész|etSzekrény"'u",ony
120 Nemzetiségi onkormányzätok 2DBOsszesen.-

1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zarhato 1 polcos 2DB13138-2_02040 Szekrény Vegyes

120 Nemzetiségi onkornlállyzatok 1DB
1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes

1DB13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120
Osszesen. 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áItó

Nemzetiségi onkormányzatok 7DB
7DB13138-2_02050 Szék vegyes

120
Osszesen.'

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

28 DB
1 31 38-2-02069 Szekrény a|só-felső 2 ajtós

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 6DBOsszeselr.' 1 31 38-2-02069 Szekrény atsi-felső 2 ajtós
6DB13138-2-02071 SzámítógépasztaI

120
Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtigépasztaĺ

Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB
3DB13138-2_02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós

120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDBOsszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB13138-2-02078 Hĺitőszekrény

120
Osszesen; 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lDB13138-2-02087 Görgcís konténer

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

Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
1DB13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsonv

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen; 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtis alacsonv
2DB13138-2-02159 AsztaIi |ámpa

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

Nemzetĺségi onkormányzatok .I DB

1DB13138-2-0?240 Szekrény 1 ajtós a|acsonv
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DBÖsszesen'. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB13138-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesen; 1 31 38-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES

1DB
13138-2-02258 Lámpa kcirfénycsőves

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok íDBOsszesen: 1 31 38-2-02258 Lámpa kórfénycsőves
lDB

Program : RaktáriKész|et
Készítt5: o|ahe
Verzió: 2017.1'1.1

2017.01.31 9:3.ĺ:52
2 .oldal
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Bp FPy V|||.ker. Józsefvárosi Ônknrmá^.,-^l
Budapěst' ĺo82 

--' ..l!.\v|'lIaI|yzdt 
8.1. FeIhasznátói IeItárl résztetező

Cĺkkszám: -
Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Könyve|és éve: 2016

Cíkkszám
Megnevezés Raktárkód Felhasznátó

1 31 38-2-02363
H titcĺszekrény Zanussi

Gyáriszám Készlet

120
Osszesen

1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

13138-2-02408 Fémpolc100X185X40 cnl
1DB

120 Nemzetĺségi tnkormányaatokOsszesen..
1 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm

3DB
't3138-2_02442

Szekrény 10 ajtós fakkos
3DB

120
Osszesen..

1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtis fakkos

Nemzetiségi Önkormányzatok .I DB

1 3 1 38-2057s Szekrény 2 ajtós
1DB

120
Osszesen.. 1 31 38-20575

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Szekrény 2 ajtós

13138-3_03165 Mĺkrohuĺ|ámÚ sütő
z ut5

Osszesen. 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú sütő

Nemzetiségí Önkormányzatok120
1DB

1 31 38-3-03í68 Mikrohu|lámú sL]tcĺ
1DB

tsszesen. 1 31 38-3-031 68 Mikrohuĺlánlú stjtő

Nemzetiségi tnkormányzatok120
lDB

1 31 38-5-05003 Függöny nylon
1DB

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

Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

1 3 1 3B-5-05009 ZászIo
CUB

120
Ôsszesen'.

1 s1 38-5-05009 Zászli
Nemzetĺsógi Önkormányzatok 3DB

131 38-5-05064 Zász\ó
3DB

120
Osszesen. 1 31 38-5-05064 Zászlo

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

13138-7-07029 Ftiggönytartó rúd
lDB

120
Osszesen 1 31 38-7-0702s Függonytartó rud

Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
1DB

120
Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

1 31 38-7-07059 Fa|i táb|a
1DB

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

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
2DB

1 3 1 38-7-07098 Poro|tó kész.

120
Összesen.' 1 31 38-7-07098 Poroltó kész.

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB

1 3 í 38-8-08035 Spirá|ozógép
2DB

Spirálozogép

120
lsszesen. l St n-A-OaOgS

Nemzetíségi Önkormánpatok lDB
1DB

Program ; Raktár/Készlet
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017.1.1 .1

2017.01.31 9:31:52
3 .oldal
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Bp FPy V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat
Budapest, 1082

Cikkszám

8.1. Fe|használói |e|tári rész|etező
' Cikkszám: .

Fe|hasznáĺo: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó

Kcĺnyve|és éve: 2016

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen.' 'ĺ3138-8-08072 Számológép SHÁRP 26079HARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg a163B oEM
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB

Osszesen.' 1 31 38-8-08277 DVD ĺrő Lg 41638 oEM lDB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi onkormány-zatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-8-08282 PapÍrvágógép 1DB

1 31 3B-8-08295 IratmegsemmisÍtő

tzu Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszeseli 1 31 38-B-08295 Iratmegsemmisĺtő lDB

1 31 38-8-08299 Telefax

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

^Íť.\ |,€,ĺ | ł \ /.\.\-/,\',Ą'LV^
Program: Raktár/Kész|et \'

Készĺtő: olahe
Verzió: 2017.1 '1.1

2017.01.31 9:31:52
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Bp. Fcĺv. V]II.ker. JÓzsefoárosi onkornlányzat
Budapest, t0g2

Azonosítő

000190.111932 Te|efonďj számláto6.,staĺlálá,sĺl
000680-13 1 1922 Tárgya|őasztal fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP tJ 11oo
002008. 13 1 1 9 22 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db

Megnevezés

Beá|lított szĹirési feItételek:

Minden nem torolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszk zok

Fókcinyv.

1119

13 139

13129

13139

13129

Tárgyi eszktizĺik listáía
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

120

120

120

r20

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i Önkormányzatox

Nemzetisé9i onkormányzatok

tartozékokkaI

-\ľŕ\l.\í
F\,

Program:
Készító:

Üh. éve

f004.11.10

2000.12.15

2004.04.2r

f010.06.24

fi\\
CT.ECoSTAT
oláh Éva

Gyártási /
helyrajzi szám

IV/605/00

eszk z 2O17.1.1.s

Bruttőérték Értékcsôkkenés

Konyve|és éve: zđro

96 2s0

22 699

144 220

391 375

429 125

I 083 669

JO ZJU

zz oyy

7Ą4 220

429 r25

Nettő érték

1 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1



Bp. Fov. VIl|.keĺ. JozseÍvárosi tnkormányzat

BudaPest, 1082

o
a

8.1 . Fethasználói léltári ľész|etező
Cikkszám: -

Felhasználó: 063 - 063

Gyáriszám

Konyvelés éve: 2016

Készlet
Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó

13118-7 -07223 MobiITELEFON 1DB
Német tnkormányzai

1DB
Osszesen: ĺslla-ĺ-oĺzn MobiI TELEFjN

2017.01.30 9:26'.37

1 .oldal
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