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Együttműkiidésĺ megállapodás

?Pely létrejött egytészrő| a Budapest ľ.őváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ
O nko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmány zat)
székhely:
adószám:
törzsszám:

képviseli:

másrészről a
önkormányzat)
székhely:
miĺködési hely:
adőszám:
törzsszźtm:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
157357r5-2-42
735715

statisztikai szám: l57357|5.84||.32|-0|
bankszámlaszám: |0403387 -000285 70-00000000

dr. Kocsis M té polgármester

Józsefváľosĺ Bolgáľ Onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

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

statisztikai szám: |5508322-84|1-37|-01
bankszámlaszźtm: | 0403387.00028 5 98.00000006
képviseli: Kalicov Gize||a Julianna elnök

között (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 20t|. évi
CI-xxIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatatmazäs
a|apjén, figyelemmel az éů|arnhźu;tartástől- szőlő 20||. évi CxCv. ttirvény (a
továbbiakban: Aht.), az á|IaIĺhźztartásról sző|ő töľvény végtehajtźtsĺáról szóló 368/2071.
(xII. 3l.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szeľvek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséľől szóló 370120|1. CXII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bkr.), a Magyarorszétg helyi önkoľmányzatafuől szőlrő 20||. évi
CLxXxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó ręndelkezéseiľe, az a|uLírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi <inkoľmányzat jelen együttmfüödési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi tinkoľmanyzat tészéte biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzati
mfüödés személý és taľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtasi feladatok ellátĺísaľó|, ezze| segíti a ĺemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi köziigyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályaít
határozzákmeg.

2. A targyi évre vonatkozőaĺ a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétęle mellett _ iĺnként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi iinkormanyzatta| töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működési
hozzájźtra|Lĺsként pénziigyi tĺímogatast biztosíthat, amelyről tźlmogatottat elszĺámolĺási, míg
tĺámogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkoľmĺínyzat źLltal a nemzetiségi
tinkoľmĺĺnyzat részére mfüödési hozzájaru|asként nyujtható tĺímogatĺási összegről
üámogatási szerződést kell kötni. A tlámogatas felhasználása során a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségÍakarékosság elve szeľint köteles eljárni.

fazekasnevl
Írógép
8. számú melléklet 

fazekasnevl
Írógép
                  

fazekasnevl
Írógép
                  

vidaknecs
Írógép

fazekasnevl
Írógép
  

fazekasnevl
Írógép
8. számú melléklet A 80/2017. (III.09.) számú határozat melléklete 



3. A helyi önkormĺínyzat álta| nyujtott mfütidési hozzájaru|as tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi köztigyeinek el|źtása céljából tĺámogatási
adhatkĹilsőszervezeteknek'intézményeknekazza|,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuĺĺĺosi bolgĺĺr nemzetiségi polgároknak részesülniiik kell a
tĺĺmogatottkĺilsőszervá|ta|végzetttevékenységeredményeiből,

b. elszámolási és beszámolási kötelęzettség mind a tźlmogatott kiilső szewezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkorményzatot terheli. A nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat eln<ike köteles a kiilső szerv részéről benyujtott - a továbbadott
tĺĺmogatás felhasználásĺĺľól szótó - elszĺĺmolrási dokumentaciót, valamint a tĺímogatasi
cél megvalósulasáľól szóló saját nyilatkozatát a benyujtĺást követő leghamaľabĺ, de
legkésőbb 30 napon beliil a Budapest Fővríros VIII. kerĹilet Józsefuaro'iPolgá'-"śt"'i
Hivatal (továbbiakban: Hivata) pénzügyi feladatait elllátő szervezeti egysége
(továbbiakban: pénzügý feladatokate||átő szewezetiegység) részéreátadni.

4. A helyi önkormányz at á|ta| nyujtott mfüödési hoz-zájaru|ás tekintetében Felek ňgzítik,
hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat elntike köteles tĺrgyévet követő januáľ rr. nap.;ĺĺg
írásban beszrĺmolni a mfüödési trámogatás felhasználásaľól. A Hivatal a penäiďl
feladatokat ellátó szerłezeti egységen keresztiil köteles a mfüödési tł"oguřá'
felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valamint
j ogosult az e|szőtmolás kiegészítését kéľni.

5. A helyi önkoľmĺínyzat a nemzetiségi önkoľmányzat köte|ezí5 és önként váI|alt
közfeladatainak e|látását szolgáló rendezvények megtaľtását_kciltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elktĺlcĺnített fonásból
páůyáztatás útján vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szerződés kötése mellett
támogathatja, amelyrő| atźtmogatottat elszĺímolási ktitelezettség terheli.

6. A nemzetiségi önkormĺĺnyzat bevételeivel és kiadiĺsaival kapcsolatban a teľvezési,
gazdá|kodźlf;i, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgőltatasi és beszĺĺmolĺĺsi fe|adatai
e||átásarő|_ az elnök közremiĺködésével- a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabźiyozćsokban, és utasítasokban foglďtak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkormźnyzat gazdźlkodás rendjét szabőiyoző belső szabá|yzataiban _ a
szĺímviteli jogszabá|yok és az Äw., valamint a Bkľ. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabáiyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormĺínyzat elnĺike hagy
jővá.

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

II. A nemzetiségi tinkoľmányzat mĺiktidésének személyi és tárgyifeltételeÍ,
műkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

l. Felek ft)gzitik, hogy a helyi önkotmányzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásĺíhoz szükséges táľgyi, technikai eszközökkel felszěrelt
helyiség ingyenes hasznźůatźlt. A nemzetiségi önkoľmányzatnak az fuodai munka soľán
felmerült mfüödési költségeit a helyi önkormĺínyzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi onkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasznźůatta|, a helyiség infrastruktúľź$áva| kapcsolatban felmeriilő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatalköltségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|ábbiak..

a. a villamos energia, meleg viz, ťutés díja, valamint a víz-és csatoľnadíj, a közös
k<iltség, továbbá aszemétszźi|ítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat mfüödéséhez sztikséges eszk<izök karbantartási díja,
az intetnet hozzáfétési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkozó ugyintézo éital' igénybevett telefon
szo|gákatásának díja, kivéve a nemzetiségi önkormőnyzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas znźůatźlbő| eľedő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VI[.
kerĹilet, Vajdahunyad u. l./b, szam (}ľsz.: 35604/N3) alatt talźihatő |45,5 Íŕ alapterületĹĺ
iĺodahelýséget ingyenesen a Józsefuĺĺrosi Bolgaľ, Görög, Lengyel, Öľmény, Román,
Ruszin, Szlovák, Szerb, Ukľán, Német Nemzetiségi Önkoľmźnyzatközös használatba adja
azzaL, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat
szźlmáta munkarĺllomás biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
á11ó helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, kiizlekedőbo|, ga|énźlból, mosdóbőI áI|. Az
ingatlan aki:a|iza|t foľgalmi éľtékbecslése alapján az ingat|an forgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkoľmanyzat fudomásul veszi, hogy az iľodahelyiség haszná|ata a
Józsęfuĺáľosi Német Nemzetiségi Önkoľmanyzattal közösen történik. A nemzetiségi
önkoľmĺányzathasnńůati jogának gyakorlĺásával a többi irodahelyiséghasznáIatźtrajogosult
nemzetiségicinkormányzatokmunkájátnemakadá|yozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozźtsźtbarl a nemzetiségi önkoľmélnyzat tészére kizźrő|agosan'
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzatta| közös használatba átadott tárgyi és
technikai eszktizök listája jelen megállapodás elválaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmźnyzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget klzźnő|ag
alapfe|adatźnak e||átźsához sziikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeľű gazdálkodĺás szabá|yu szennt, a jő gazda gondossźlgáva| köteles kezelni, a
haszĺlźiat jogźtt a helyi iinkoľmányzat érdekeit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok haszná|atijogát masra nem ruházhatja źú. A helyi önkormźnyzat ahasznźůatba
adott bĺĺľmely ingóságot . a listán töľténő átvezetés mellett - bĺĺľmikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlása során nem
veszéIyeztethetĺanemzetiségiönkormőnyzatfeladatellátasát.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmĺínyzat hétkönlaponként reggel 8 órától 20 őráig
nemzetiségi önkoľmĺĺnyzati feladateL|átasĺához hasná|hatja. Az e pontban megielölt
időrenden tul történő helyiséghasznźiatta előzetes írĺásbeli kéľelem a|apjźn a Hivatal
jegyzőjének íľasbeli engedélye alapjan van mód. Azlrasbe|i kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt sziikséges a szokĺísos helyiség hasznźůattől eltérő időszakban
történő bent taľtózkodas. Az eltérő időponfu helyiséghasznźtlat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kéręlemre a helyiség eltérő hasznźlata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
ĺállandó jelleggel biztosított eltéró helyiséghaszná|at indokoltságát a je|en egytittműkiidési
megállapodás feliilvizsgálataval egyidejtileg meg kell vizsgálni, és amennyiben arľa a
továbbiakban maľ nincs szfüség' az engedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľmányzat azingyeĺes helyiséghasznźůat jogétt másra nem ľuhĺízľratja át.
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Az ingyenes haszlálatba adott irodahelyiségen felújítast, átalakítĺást, báľmilyenváhonatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek ňgzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncélú
hasnlálatra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmźnyzat nem jogosult. .Ą-"*ýb"o u
nemzetiségi önkormĺínyzat az e pontban foglaltaktól eltér, ĺgy köteles á ľ'"lyĺ
<inkormĺányzat írasbeli felszólítĺĺsára amagźncélú használatot ha1adékülanul megszĹinteĺí,
valamint e magán célri használatból eređő költségeket a helyi iinkoľmanyzat részére
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkorményzat fudomasul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
használatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeru hasznźůatt<il élteron veszi-Ęénybe,
vagy azt a mĺásik nemzetiségi <inkormĺínyzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyva haszná|ja,
űgy a helyi iinkotmányzat által önként vállalt feladatként a nemzetiségi iiniormanyzatok
részéte nyujtott nemzetiségi önkormanyzatitźmogatasi rendszerbatklzarhatd.
A nemzetiségi önkormányzatnak az átađott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormĺĺnyzattal egyetemleges elsziĺmolási, visszaszo|gá|tatasiés káľtérítési ktitelezettséie
áll fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzętiségi ĺinkorményzat
képviselője a Hivatal portajan veheti fel, és ott kötelęs |eadni Áz iľodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult saját kulcs hasznőiatźra.

5. A helyi önkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szewezetí egység)
vezetoje felé benyrijtott igénybejelentés a|apján . a nemzetiségi önkormány;;t
feladatęllátása során jelentkező szfüséges méľtékig - a Hivata!-á|ta|a biaositott
e|hasznźt|ődott, leselejtezett eszközcik cseréjét, karbantaľtálsát, továtbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz sziikséges irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľe bocsátott eszközök számviteli
nyilvántartásäért a Hivatal pénnlgyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetíSje, míg
|e|tár szerinti hiĺínytalan á||apoáért a nemzetiségi <inkorm źnyzat elňote-ľelel.

7. A helyi önkoľmrínyzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rcndezvénveinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

közfeladatainak e||źtását nem akadźiyozza ideiglenesen, ingyeřesen
ľendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az eľre iľányuló kérelmet legalább 15 nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyz(ijéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi költségvetési szervének, gazdaságitársaságainak
közľemfüödését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintétt szeľveknek
ti'bbletköltséggel nem j ár.

8. A nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét a helyi önkoľmányz at _ a Hivatal
ktiltségvetésének terhéľe _ viseli.

9. A helyi önkoľm:ínyzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján bizosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs ľendszer
használat.źĺlakbiztositásźú,tovźtbbászfüség esetén tolmács a|katmazasát.
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10. A helyi önkomlźnyzat az je|eĺ megállapodásban meghatĺĺrozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi onkormźnyzatok miĺködtetése
kĺiltségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
onkormĺínyzat kiiltségvetésében a Polgármesteri Hivatal és nemzętiségi önkormányzatok
épiil eteinek takarítása címen

1l.Felek ňgzítik, hogy a helyi önkormźnyzat bizosítja a nemzetiségi önkormányzat
miĺködéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzojén kereszttil a szervezési és
iigyviteli, törvényességi, péĺ:zld;gyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei |átjők' e|.

12. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai kiilön<isen:
a. a testtileti iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az li|éseken, az

tilé s ek j e g y zőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének, vagy tagiának infoľmációi alapján írásbeli

előteľjesztések, döntések előkészitése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgáůatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megkiildése a Hivatal ttiľvényességi és pénzllgyi feladatait el|átő szervęzetí
egységei tészére,

d. a kormĺányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi iinkoľmányzat elnöke felé,

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

f. a nemzetiségi önkormźnyzat míiködésével kapcsolatos nyilviántartási, iratkezelési
feladatok e|láttása,

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

h. a nemzetiségi önkormźnyzat eln<ikének felhatalmazása a|apján a Nemzeti
Jogszabźt|ýźr Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektľonikus
rendszer hasznáiata.

13. Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat tilésein . belęéľtve a zárt ülést is - a
jegyző vagy a jegyzőve|źVonos képesítési előírásoknak megfele|ő megbízottja a helyi
önko ľmányz at me gbízźtsábó 1 é s képvi seletében t é szt v e sz a nemzeti s é gi önkorm ány zat
testületi ülésein, és jel'zi' amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetĺségĺ łinkonnányzat ktiltsĘvetésével, gazdáilkodálsával kapcsolatos feladatok
ellátĺĺsa

l. A nemzetiségi önkoľmáĺyzat költségvetésével és gazđá|kodésáxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat e|látő szetvezeti egysége Látja e| az a|ábbiak
szęrint:
a) a kciltségvetésről, átmeneti gazdźůkodásľól szóló határozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az elemí költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmĺínyzat költségvetési e|őfuźnyzatok nyilvántartása, az éves

gazdálkodás és döntések során amennyiben sziikséges a nemzetiségi önkorměnyzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

&R
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4.

c) a nemzetiségi önkoľmányzat .költségvetését megalkotó határozatbarl foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Államkincstiíľhoz töľténő benyújtásával kapcšolatos
feladatok e|Iátása,

đ) a számvite|i szabźtlyok szerint a szátmviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pévngyi szakmai ellenőľzések ellátása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezeto által kijelölt személyébęn az érvényesítési feladatok
ellátása,

e) költségvetési fędezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, akötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igéřy között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztáti vagy banki átutalással,
g) havi péĺuforyalmi jelentések, mérlegjelentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabá|yban megadott határidő betaftásźtvaI, ď Magya' Áuamkincstárhoz
történő benyuj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,

h) a zárszlímadás számszaki elkészítése, a szcĺveges ľészének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattźri tigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szerző dés mó do s ítás a, v á|tozások bej elenté se),j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕ.ł tti'u" való bejelentés,

k) támogatásonként (kiizponti költségvetésből, települési 
- 

önkoľm őnyzattő|,
pá|yázatokbő|) a bevételek és azok terhéľe hozoit döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a ktiltségvetési dĺĺntések meghozata|átban, támogatások
elszámolásában,

l) támogatások felhasználásának pét:ľ:íigyi elszámolás ához segitségnyújtás (számlrík,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénztigyi,számvite|iszabźůyzatokaktualizáůása,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zárszźtmadás honlapľa

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetĺs égi łinko ľm ány zat kiilts égvetés e

A jegyző a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egység tftján az á|Iamhaztartasrő|
szóló jogszabályok rendelkezéseiľe figyelemmel a l.tilt.eguétesĺ törvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormĺĺnyzat eńokének közľemiiködése és
adatszolgéitatása a|apján hatríľidőben előkészíti a ne-'"iiségi önkorm źnyzatköltségvetési
hatźnozatőnak tervezetét, amelyet megkiild a nemzetiségi ĺinkoľm ányzatólnokének.

A nemzetiségi önkoľmányzat a költségvetését önállóan, költségvetési hataľo zatbarl
á|Iapítja meg. A nemzetiségi önkormanyzat költségvetési határozaténak az irányadő
jogszabályban meghatátozot| szerkezet, taľtalom szęrint kell tarta|maznia az
e|őirźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormőnyz.at k<iltségvetésihatározatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodź.r;rôl szóló határozatźú az elnök . annak elfogadását követő három
munkanapon belül _ írásban megküldi a pénzťlgyi feladatokat ellátó szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a nemzetiségi ĺinkoľmĺányzat költségvetési
e|őirźnyzatainak vá|toztatźsára irányuló előterjesztést a péruÍigyi feladatok at e||átő
szerv ezeti egysé g közremfü ödésévęl készíti elő.

3
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6.

7.

1.

2.

Az e|óirźnyzatok módosításĺĺľó| a nemzetiségi önkormźnyzat képviselő-testĹilete
költségvetési határozatźú mődosító . hatérozatta| dönt. E határozat egy pél'dźnyáú,
valamint az e|óirźnyzat-módosítás részletezését (az e|oirźnyzat.nyilvĺíntartáson töľténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi önkormĺányzat elnöke a döntést követő 3 napon beliil
juttatja eI apéllzĺj;gyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkormanyzat, vďamint a Hivatal a nemzetiségi <inkormźnyzat költségvetési
hatźtrozata törvényességéétt, bevételi és kiadási előirźnyzatainak megállapításáéľt és
teljesítésééľt, továbbá kĺitelezettségvállalásaiért és tntozźsaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdálkodĺás biztonságáéľt a testĹilet, a szabźůyszerĹiségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetĺségĺ önkoľm ányzat kłiltségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önźi|őan dönt saját ktĺltségvetési
e|óirźlnyzatainak fe|haszná|źlsáról. A nemzetiségi tinkormźnyzat költségvetési, pénzügyi
gazdáIkodásának végrehajtása során a péĺlzij;gyi feladatokat ellátó szervezeti egységen
keľesztül az esedékes kiÍizetéseket a nemzetiségi önkotmźtnyzat foľrásai terhére
készpéĺtz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
e|óir źny zato k, il letve a nemzeti s é gi önkorm źny zati határ o zatok al apj án.

A jegyz(5 a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egységen keresztül |átja e| . a
nemzetiségi önkoľmanyzat e|nökének közremiĺködése és infoľmáciői a|apjźn - a
nemzetiségi <inkoľmányzat őnźil.ő fizetési szźtm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvantaľtásban sztikséges módosításával, az adőszánl
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormźnyzat tekintetében az
adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban sziikséges módosítások
źfivezęttetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi tinkormányzat tinálló
ťlzetési szélm|źx a| rendelkęzik.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat az źilanházl'artá.si információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáron kereszttil a péĺlz'íigyi feladatokat e||átő szervezeti egység
közremiĺkö dé s éve l az a|źtbbiak szerint kapc s o l ódik :

a. Információszo|gźitatőtssal az elemi költségvetésről: éves kĺiltségvetéséről annak
elfogadását ktivetően adatot szolgźůtat az źů|aľľŕiraztaľtás infoľmációs rendszere
számáta.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péĺuforga|mźpal összefüggésben eleget tesz az á||amhź.ztaftźsi információs
rendszere felé iľányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időki'zi méľlegielentéssel, mérleg.gyorsjelentéssel: a kiiltségvetése
végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá|Iatháztaľtasiinfoľmációsrendszerszánźra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdźůkodźsźxal. összeftiggésben eleget tesz az źůl'alľrlhźľ'tartási
információs ľendszere felé irĺányuló adatszolgá|tatási kötelezettségének.

J.

fazekasnevl
Írógép
   



4. A nemzetiségi önkoľmányzat kĺĺltségvetést érintő hatfuozatźnak elkészítéséért, valamint
az e|fogadĺást követő adatszolgźůtatlások hatĺridőben töľténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzőjén keresztül apénzugyi feladatokat ellátó szervezętiegység a felelős.

vI. A nemzetis égi tinko ľm ány zatok gazdálkod ásával kap cs olato s b eszám olás ĺ
ktitelezettség

l. A nemzetiségi ĺinkotményzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi ĺinkormźnyzat
gazdáůkodásĺának éves alakulásríľól szóló zárszálmadási előterjesĺést és a hatáiozat
tewezetét a jegyzőn kereszttil a pénzugyi feladatokat e||áúő szewezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi <inkormányzat elnö'ke a képviselő-testület ele terjelzt úgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjeszését követő harminc napon belül, ae legtesouu-a
költségvetési évet követő öti'dik hónap utolsó napjáig hata|ybalépjen.

2. A nemzetiségi <ĺnkoľmányzat az éves költségvetési beszámoló a|apján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zátszálmadásihatárózattal dönt.

vil. A nemzetĺségĺ iinkormányzatktitelezettségváIlalásaĺval kapcsolatos
hatáskłiľiik

l. A nemzetiségi önkormźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatáskörtiket és az ellenjegyzési, érvényesítési, uta|váĺyozźsi, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijeliilését a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatának mellékletét képezĺ;, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyz(j által kiadott közös utasítás
rcndezi.

2. A nemzetiségi önkormányzat ťlzetési szźtm|átkizárő|ag a helyi önkormányzat számláit
v ezető péluiĺtézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkormáĺyzat gazdá|kodásával és pélueltatásával kapcsolatos minden
péllzforya|mźú a nemzetiségi tinkoľmĺĺnyzat forrásai terhére a nemzetiségi önkormrĺnyzat
ťtzeté si szám|áj án b onyo l ítj a.

A helyi önkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkoľmrínyzatkozötti szeru(5désben foglaltak szerint történik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormĺányzat mrĺködési és működéshez kapcso1ódó
beruhĺázási (éven túl elhasznáIődő eszközök, alkotások, stb beszeľzése) ktiltségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi önkoľmiányzat a helyi oĺ.kormányzat
áůta| folyósított támogatást külső szeľveknek (pl.: társadalmi szetvezetek,
alapítvźnyok, természetes személyek részéte, stb.) nyujtott pénzeszköz źtadźts céljára
haszĺźija fel, a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat köteles aközpénzekből nyujtott támogatások
áúIáthatőságźtrő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. tciľvény, valamint a hatályos önkormányzati
költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi önkormźnyzat a tźtmogatott cél
megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáľól a pérungyi feladatokat e|Iátő
szew ezeti e gys é get íľásban kcitel e s táj éko ztatni.

J.

4.

ĺ*ĺ
lht
ď\
tl

/l/\

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
  



6.

5. A központi költségvetési támogatási/páIyázati igény benyújtására, a nemzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormáĺyzat és a Hivatal
felelős séget nem v źů|a|.

A helyi ĺinkoľmányzat ktiteles a nemzetiségi <inkoľmányzat részéte elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormźnyzat
eleget tehessen az informźrciós ĺĺnľendelkezési jogľól és az informźrciőszabadságról szóló
20||. évi CXII. törvényben foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatrározott fe|adat e|Iátźsź.art _ a II. fejezet 11. pontjában meghatłírozoÍt igyintézó
adatszo|gźltatźsaa|apján- a Hivatal szewezésife|adatait ellátó szewezetí egység vezetł5je
a felelős, mety az adatvédelméről és adatbiztonságań|' vďamint a közérdekii adatok
megismeľésére iľanyuló igények teljesítésének rendjéről szőIő jegyzői rendelkezései
szerint iranyadók alapjanjar el.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében a nemzetiségi önkoľmĺínyzat
rendelkęzésérę á1ló önkormányzati forĺźsból biztosított előirányzatok felhasználására,
az eLőfuányzatok teľhéľe kötelezettségek vállalésfua naptőn éven beltil a nemzetiségi
önkoľmányzati vźůasztások időpontjához igazítottan, idóarźlnyos ütemezés szerint
keľiilhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkiilönítetten vezeti, az adatszolgáltatás során kĺizölt ađatok valődisőlgáért, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľľel való tartalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyz(ijén kereszttil az adatszolgáltatási feladatokat e||átő szetvezęti egység
vezetoje és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke együttesen felel.

VIIL osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a ktitelezettségvállďó és a pénzĹigyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasźryi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az éľvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségĺal|a|asta,utalvźnyozasra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállďrĺsi, pénziigyi ellenjegyzési, éľvényesítési, úa|vényozĺási és teljesítés
ígazolźsara irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgĺíri Ttirvénykönyvľől szóló 20|3. évi V. törvény szerinti közelri hozzźltartozőja vagy
maga javara látná el. A pénzĹigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvállalasra, pénnigyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolésáĺa, érvényesítésre,
ltalvźnyozźsra jogosult személyekről és a|źirás-mintź.iukÍól belső szabá|yzataik'ban
foglaltakszerintnaprakésznýlvántntastvęzet.

tx. A belső kontľollľendszeľ és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi iinkoľmźnyzat belső kontrollrendszerének kialakításaÍIál ťrgyelembe kell
venni a Bkr. előírasait, továbbá az áL|anhaztaľtáséľt felelős minisztęr altal közzstett
módszertaní útmutatókban leíľtakat. A belső kontol|ĺendszer kialakítasáért a jegyzo a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének észrevételezési jogkörének ťrgyelembe
vételével.

7.

8.

1.

2.
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A Hivatal integrált kockĺázatkezelési és a szeľvezeti integriüíst séľtő események kezelési
felelőse bizosítja a nemzetiségi ĺinkoľményzat kockazatkeze|ését, u 

","*","ti 
integriüíst

séľtő események lefolytatását a kiadott szabáIyozások alapjan.

A Hivatal gazdaságt sz-ewezetének a vezetője a l7emzetiségi ĺinkormĺányzat gazdasági
vezetoje is.

4. A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső ellenórzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
e|Iátő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|talkészített belső ellenőľzési kézikönyv szabélyozza.

5. A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőľzési teľvet a jegyző hagy1a jővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺányzat éves ellenőrzési tervébe. ĺ jěsyza a idiĺnagyott
ellenőrzési tervet megkiildi a nemzetiségi önkormányzat elnokenek a jóvĺíhagý.ĺ'.u
vonatkozó jogszabá|yihauáľidőt követően 5 napon beliil.

6. A nęmzetiségi önkormźnyzaftavonatkozó éves ellenőrzési jelentésta jegyzőhagyja jővĄ
mely beépĹil a helyi ĺinkormĺínyzat éves jelentésébe. A jegyző á ;óv.ĺľ'agyôł 

-e"eś

ellenőľzési jelentést tajékoztatasul megkÍildi a nemzetiségi ĺĺniormĺĺnýzat e|iokenęk a
jőváhagyźtsravonatkoző jogszabeiyihatÁndőtkcĺvetően5naponbelül.

7. A nemzetiségi <inkormányzatokat érintő ktilső ellenőrzések nyilvántartásźú a belső
ellenőrzési feladatokat eLlźttő szervezeti egység végzi az elnök tájeroztaasa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján |ép hatá|yba és hatfuozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkorm ányzat között jelen
megállapodást mege|(5zően létľejött együttműködési megállapodás, valámint
helyiséghasznáiati és fenntaľtatäsi szeruődés a közös feliilvizsgilat és azok egyesítése
eređményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályźúveszti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzętiségi önkoľmányzata jelen egyiittműködési
megállapodást 20|7. március 31. napjáig nem írja aIá, vagy az abban fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ önként vá|La|t feladatként _
biztosított támogatásban nem ľészesül.

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

''ě-""ti.egiĺinkoľmán y zat míiködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások soľán a vonatkoző jogszabźl|yi e|őírások figyelembevéteĹével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak toválbbá, hogy az egyiittműködési megállapodást évente
legkésőbb janufu 3|.ig, általános vagy időktizi vá|asztźts esetén - ilaxuld ülést kiivető
harminc napon beliil felĹilvizsgá|jźk, és sztikség esetén azt módosítják.

6. Felek \o.gzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabát|yozott kéľdésekben az ĺłht.,
Avľ., Bkr., Mcitv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódńI és az

J.
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esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tĺĺrvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab áLyo k rende lk ezés ei az ir ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eľedeti példányban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal minđenben megegyezot
j óv áhagy ő|ag a|áirtélk.

Melléklet: Haszná]atba adott tárgyiés technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuarosi Bolgáľ Önkoľmányzat
Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat képviseli:

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

polgármester

Fedezet: .....Dátum: Budapest,20|7.

Pénziigyileg ellenj egyzem

Páris Gyulané
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimĺán Edina
jegyz(i
nevében és megbízásából

dr. Mészar Eľika
aLjegyző
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Bp' rőv' V|||.ker' Józsefvárosi tnkormányzat
Budapest, 1082

e ikkszám

8.1. Fe|haszná|ói leltáľi résztetező Köĺtyve|és éve: 2016

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|hasznáłó
'l 31 28-9-09098

Gyáriszám Készlet
VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 28-9-09098 yGÁ Asus 69600XT/TVD 128mb rv out crupr 1DB
1 31 28-9.09 ĺ 58 Scanner (Canon Lide 25)

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBÖsszesen; 1312&9-09158 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
1 31 28-9-09í 93 Szám ítogép Comód ofÍ|ce lV/1 397/08/C |vĺ1397lo&lc

Nemzetiségĺ onkormányzatok120
tsszesen.' 1 31 28-9-091 93 Számítógép Colnid officetV/1 397/08/C

lDB
1DB

13138-2-02002 íroasztal

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 8DBOsszeserr.' 1 31 3B-2-02002 iroasztal
8DB

1 31 38-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 3B-2-02003 Gépíróasztat
1DB

13138-2-02004 Asztal vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok IUóosszeseĺr 1 31 3B-2-02004 Asztal vegyes

1DB
13138-2-02005 AsztaI tárgya|ó

120 Nemzetĺségĺ tnkormányzatok 5DBOsszeseł: 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyaló
5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 2DBtsszesen. 1 31 38-2-02007 Allvány, polc
2DB

1 3 '1 38-2-0201 0 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 9DBOsszesen.' 1 31 38-2-0201 0 CsiIlár vegyes

9DB
13138-2-02013 A||ófogas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DBosszeseĺl 1 31 38-2-0201 3 Áltófogas
4DB

13138-2-02017 Forgoszék

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

13138-2-02024 Lámpa Vegyes
120 Nemzetiségĺ onkormán;zatok 2DBOsszesen 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes

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

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DBÖsszesen 1 31 38-2-02031 R e p rodu kc. ké p ek, rézka rcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DBOsszesen; I 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas

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

2017.01.31 9:3't:52
1 .oldal
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,o' oP" V||l.ker. Józsefvárosi onkormányzal
Budapěst,1082

Cikkszám

8.1 . Felhasz'|áIói |e|tári ľész|etező l(oliyve|és éve. 20 |6

Megnevezés

cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám KészIet
1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhati 1 po|cos

'120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen.' I 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 polcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok íDB

Osszesen; 1 3138-2-02040 Szekrény vegyes 1DB
13138-2-02042 Szekrény kicsi ál|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi á|ló 7DB

1 3138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DB

Osszesen.' 1 s1 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
'13138-2-02069

Szekrény a|so-fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 6DB

osszeseĺr 1 31 38-2-02069 Szekrény alsó-felso 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 Számítógépasztal

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Osszesen 1 31 38-2-02071 Számítogépasztal 3DB

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

Osszesen.' 13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB
13138-2-02078 Htitőszekrénv

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-2-A2078 Hlitőszekrény lDB

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

Osszesen 1 s1 38-2-02087 Gorgős konténer lDB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok zur
Osszesen: 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB

13138-2-02159 Aszta|i |ámpa

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

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi tn kormányzatok lDB

Osszesen.' 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony

l

;flDB
13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES

120 Nemzetiségi Ön kormányzatok íDB
Osszesen; 1 31 38-2-02246 Boyler 501-80 L-ES 1DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-02258 Lámpa kir.fénycsőves lDB

Program: Raktár/KészIet
Készĺtő: oIahe
Verzió: 2017 '1.1 .1

2017.01.31 9:3'l:52
2 .oldal
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Bp Fgy V|ĺ|.ker. Jozsefvárosi onkornrányzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.1. Felhaszná|ói teltári részletező
Cikkszám: .

Fe|haszná|o: 120 - 120

Raktárkód Felhasználó

Kcinyve|és éve: 20í6

Megnevezés
1 3 1 38-2-02363 H ĺ.itcĺszekrény Zanussi

anszam Készlet

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 1DB

ĺ 31 3B-2-0240B Fémpolc100X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DBOsszesen: I 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
120 Nemzetiségĺ Önkormánpatok IUó

Osszeserr: 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos 1DB
13138_20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DB
Osszeseri.' 1 31 38-20s75 Szekrény 2 ajtós 2DB

13138-3-03165 Mikrohullámú sütő
120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB

Osszesen 1 31 38-3-031 65 MikrohullámÚ sütő lDB
13138-3-03168 Mikrohul|ámÚ sütcj

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszeserr. 1 31 38-3-031 68 Mikrohullánlú sütő lDB

1 31 38-5-05003 Ftiggöny ny|on

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
Osszesen 1 s1 38-5-05003 Fĺ'tggöny nylon 5DB

13'138-5-05009 Zász|i
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ?na

Osszesen 1 3138-5-05009 Zászló 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|ő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' t 31 38-5-05064 Zászló lDB

13138-7-07029 Ftiggönytartó rÚd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen. 1 31 38-7-07029 Függonytaĺtó rúd 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazetta 1DB
1 31 38-7-07059 Fa|i tábla

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen. 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

1 3138-7-07098 Poro|tó kész.
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB

Osszesen 1 31 38-7-07098 Porolto kész. 2DB
1 3138-8-0803s Spírá|ozógép

Nemzetĺségi Önkormánpatok

li

t"f:

::;

"l
rj
ť:

,.'j:Spirálozigép

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

lDB

Program : Rakłár/Készĺet
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017.1.1 1

2017.01.31 9:31:52
3 .oldal

/4,,ĺ,/ I

fazekasnevl
Írógép
 14  



Bp 
tou. V|||.ker. Jozsefvárosi tnkormányzat o A IBudapest,1082 u.'l. Felhasználói |e|tári rész|etező Könyvelés éve: 2016

' Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 120 - 12o

Cĺkkszám Megnevezés Raktárkód Felhasználo Gyáriszám Készlet13138-8-08072 Számo|igép Sl.lARP26o7sHARP2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok

Osszesen; 13
1DB
lDB13138-8-08277 Dvo í.á ĹďłogB 06

120 NemzetiségiÖnkormán;zatok
Osszesen.. 131 38_g_0g277 D

lDB
lDB

13138-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDBosszesen.. 13138-8-08282 --_-P."p.,ffiásó
1DB

1313B-B.0B295 ĺratmegsemmisítő

Osszesen:
lDB
lDB

1 31 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszeserr.' 13138-g-Og2gg Telefax
1DB

lr,2017.01.31 9;31:S2
4 .oldal
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Bp. Fóv. VIII'ker. JÓzsefvárosi onkornlányzat
Budapest, l0g2

00 0 1 90. 1 1 1 93 2 lelerono'ĺ sZili]iäf,iiiäiilllEiil
000680-1311922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP U 11oo
002008-1311922 Kamera rendszer kĺépítése
002639.131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beá||ított sz rési feltéte|ek:

Minden nem torcilt eszkoz
( 120 - Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszkoz k

11 19

t?1?a

13 129

111?o

13If9

I argyt
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

eszk ztik listája taľtozékokkat

t20
r20

r20

120

120

Nemzetiségĺ onkormányzator
Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatox

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

\
ć_D

Program:
Készító:

2004.1 1.10

2000.12.1 5

2004.04.2r

f010.06.f4

oláh Éva

Gyártási /
helyrajzi szám

rv/60s/00

Bruttő érték Értékcstikkenés ru"Ŕo 
",t"l.

2o!7.Ĺ,7.5

Konyve|és éve: zđrc

96 2s0

1Z Oyy

144 220
?oĺ ?7<

429 LZs

I 083 669

>O IJU

22 699

144 220

391 375

429 125

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:a9
lofl

š
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::.ľ:':;:::,Jozsefváĺosionkornlányza' 8.1..Fethaszná|ói |e|táľi ľészletező Konyve|éséve: 2016

Cikkszám:

Fe|használo:06í .061

Cikkszäm Megnevezés Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám Készlet
'1 3128.9-09158 Scanner (Canon Lĺde 25)

061 Bo|gár tnkormányzat 1DB

Osszeserr: 13128-9-09158 Scanner (C;anon Lide 25) ] LID

13138-07243 Kép
061 Bolgár onkormányzat 1DB

osszesell: 1313B-o7243 Kép 1DB

2017.01.30 9:26:08
.í 

'oIdal

/,?
N

Program: Rakláĺ/KéSzlet,r 
.n il CŇ

Készitő: olahe Ury q lů
Verzió: zolł l.l l v -a. f}\t=
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Együttműkiidésĺ megállapodás

1mely létrejött egytészrő| a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosĺ
o nko rmá ny zat (a továbbiakb an: helyi önko rmány zat)
székhely:
ađőszźlm:
tötzsszátm:

képviseli:

másľészľől a
önkormányzat)
székhely:
miĺköđési hely:
adőszétm:
tötzsszám:

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

statisztikai szźlm: |57357|5-8411--32|-0|
bankszám|aszźlm: 10403387-00028570-00000000

dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Józsefvárosĺ Giiľiig Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
16926185-t-42
679187

statisztikai szőlm: |6926|85.841 |.371--0|
bankszám|aszěm: |0403387 -00028599-00000005
képviseli: Bozoĺasz Irini elnök

közőtt (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetíségek jogairól szóló 20|1. évi
CLXxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás
alapjźn, figyelemmel az á|Iarrlhźńartásľő| szőIő 201-1. évi CxCv. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az á||anhźutartásról szóló töľvény végrehajtäsáról szóló 368/201-|.
(XII. 31.) Korm. rendelęt (a továbbiakban: Avľ.), a kciltségvetési szeľvek belső
kontrollľendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló 370ĺ2011. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Bkr.), a Magyarorszátg helyi önkormĺányzatairő| szőIő 20t|. évi
CLxXxIx. ttirvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseiľe, az alulírott
napon és helyen, az a|ź.ůbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkomlányzat je|enegyĹittmfüödési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi iinkoľmźnyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzati
míiködés személý és Łĺrgyi feltételeit, tovźlbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtĺási feladatok ellátásĺíľól, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott nemzetiségi közügyek és célok
megvalósíÍását. Jelen megállapodásban a Felek ezeĺ fe|adatok részletes szabályait
hatźrozzőtkmeg.

2. A tĺírgyl évre vonatkozőan a helý önkotmźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ iinként vá||alt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmanyzatta| töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi kiiltségvetési rendeletében mfüiidési
hozzajaruIĺásként pénangyi üámogatĺást biztosíthat, amelyľől támogatottat elszámolĺási, míg
tamogatőt ellenőrzési kötelezettség teľheli. A helyi önkoľmĺányzat źůta| a nemzetiségi
önkormĺínyzat tészére miĺködési hozzájźtru|ásként nyujtható trímogatási cisszegről
tłímogatási szerződést kell kötni. A tĺámogatas felhasználrása soriín a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségÍakarékosság elve szerint köteles eljámi.

%{H
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3. A helyi önkormĺĺnyzat á|ta| nyujtott mfüödési hozzá|źru|ás tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormanyzat nemzetiségi közĹigyeinek ellátasa céljából trámogatíst
adhat kiilső szervezeteknek, intézményekn ek azza|, Llogy

a. ebben az esetben is a józsefurírosi görög nemzetiségi polgároknak részesülniiik kell a
tamogatott kiilső szerv áita| végzetttevékenység eredményeiből,

b. elszĺĺmolási és beszrímolási kĺitelezettség mind a tamogatott kiilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzatot terheli. A nemzetiségi
önkoľmĺányzat elnöke köteles a kĺilső szerv részéről benyujtott - a továbbadott
tĺĺmogatás felhasználĺásőttő| szőlő _ elszámolási dokumentaciót, vďamint a támogatási
cél megvalósulasríról szóló saját nyi|atkozatźú a benyujtast követő leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺírosiľolg.ĺ'-esteľi
Hivatal (továbbiakban: Hivata) pénziigý feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: pénziigyi feladatokat ellátó szswezeti egység) részére átadfi.

4. A helyi önkormányzat által nyujtott működési hozzájarulás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺányzat elnöke köteles tirgyévet kcivető janułíľ rr. napieig
íľásban beszĺímolni a mfüödési tiímogatĺás fe|hasznźiźtsĺáľól. A Hivatal a penÄigy|
feladatokat ellátó szewezeti egységen keresztiil köteles a mfüödési tlĺmogatás
fe|hasznźůását ellenőľizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bękéľni, va]ňint
jogosult az elszétmolĺás kiegészítését kémi.

5. A helyi önkormiínyzat a nemzetiségi önkoľmiínyzat kötelező és önként vá!|a|t
közfe|ađatainak el|átását szolgáló ľendezvények megtartását- költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elkĺilonített fonásból
pá|yáztatás útjan vagy egyedi kérelem a|apjźn, támogatási szerzódés kötése mellett
támogathatj a, amelyről a támogatottat e|számolási ktitelezettség teľheli.

6. A nemzetiségi önkormĺínyzat bevételeivel és kiadasaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, ťlnanszkozási, adatszo|gáltatasi és beszĺĺmolasi feladatai
ellátasáról- az elnök közremiĺködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozétsokban, és utasítasokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodás ľendjét szabźiyoző belső szabáiyzataiban _ a
szamviteli jogszabályok és az Ävr., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabá|yzatokban - ľendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmźnyzatelnĺike hagy
jóvá.

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

II. A nemzetiségĺ önkoľmänyzat mĺikiidésének személyi és táľgyĺ feltételei,
mÍiködéssel kapcsolatos végrehajtási feladaÚok ellátása

1. Felek ňgzítik, hogy a helyi önkormányzat biaosítja a nemzetiségi önkotmányzat
nemzetiségi közĹigyeinek ellátásiíhoz sziikséges tárgyi, technikai eszközökkel felszěrelt
helyiség ingyenes hasznőiatát. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során
felmeľĹilt mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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J.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznźůattal, a helyiség infrastruktÍnájáva| kapcsolatban felmeriilő
ľezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal költségvetésének teľhére _ viseli, amelyek az alźhbiak:.

a. a villamos eneľgia, meleg viz, fütés díja, valamiĺt a víz.és csatoľnadíj, a közcis
költség, továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat működéséhez szükséges eszközök kaľbantartási díja,
az interĺet hozzźférési lehetőség kiiltségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati tigyekkel foglalkozó ngyíĺtéző á|tal igénybevett telefon
szolgźitatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atábő| eredő kiiltségeit.

A helyi önkormĺányzat aII.|. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a Budapest VIII.
keľilět, Vajdďrunyad u. 1./b,_szám (łľsz.: 35604lN3) a|atttaláIhatő |45,5 fiŕ alapterĹiletÍi
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuiírosi Bolgaľ, G<iľög, Lengyel, Öľmény, Roman,
Ruszin, Szlovĺák, Szerb,I.Iknĺĺr, NémetNemzetiségi Önkormźnyzatközös haszĺrálatbaadja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat
szźtmźra munkaallomás biaosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
ál1ó helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, ktizlekedőbó|, galéiából, mosdóből á|I. Az
ingatlan aŕ,J,ualizalt forgďmi éľtékbecslése alapjan az ingat|an foľgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormĺínyzat fuđomásul veszi, hogy az iľodďlelyiség hasnlá|ata a
Józsefuĺíľosi oľmény és Ukrán onkormanyzatta| közösen töľténik. A nemzetiségi
önkoľmányzathasnléiatijogának gyakoľlásávď a többi irodahelyiséghasnlźůatáĺajogosult
nemzetiségi önkoľmĺínyzatok munkáját nem akadźůyozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozźsźtban a nemzetiségi önkoľmźlnyzat részére kizźrő|agosaĺ,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzatta| kőzös használatba źúadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elvźiaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormźnyzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget klzárő|ag
alapfeladatának ellátĺásďroz szĹikséges mértékben veheti igénybe, azokat a ľendes és
ésszeľíĺ gazdákodás szabĺályai szeľint, a jő gazda gondossěryéxal- köteles keze|li, a
hasznźlat jogát a helyi önkoľmĺínyzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasnlá|ati jogźtt mĺísra nem ruhĺázhatja źú. A helyi önkormźnyzat ahasznáiatba
adott bármely ingóságot - a listrĺn töľténó átlłezętés mellett - bĺĺľmikor indoklás nélktil
visszaveheti, visszavorfiatju módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlĺása sorĺán nem
veszé|yeztethetianemzetiségitinkoľmányzatfeladatel|źItasát.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmányzat hétkciznaponként reggel 8 óľától 20 őráig
nemzetiségi önkormĺányzati feladate|Iátasához hasznáIhatja. Az e pontban megielölt
időľenden tul töľténő helyiséghasnlźiatra előzetes írásbeli kérelem a|apján a Hivatal
jegyzőjének írásbęli engedélye a|apjánvan mód. Azírásbe|i kérelemben meg kelljelölni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség haszrlélattől eltéľő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az elteró időpontu helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokok kérelemľe a helyiség eltérő hasznźůata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltéľő helyiséghasznźiat indokoltságáú a jelen együttmfüödési
megĺĺllapodĺás felĹilvizsgźiatáva| egyidejíĺleg meg kell vizsgźl|nl, és amennyiben alľa a
továbbiakban mar nincs szĹikség, az engedé|yt vissza kell voĺuri.
A nemzetiségi önkormĺĺnyzataz ingyenes helyiséghasnéiat jogźúmásranem ruházhatjaát.
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Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítast , źta|akitast, bĺármilye n vá|toztatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzitit |ogy az ingyenesen hasznźiatba adott irodahelyiséget magáncélú
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi önkormźnyzat nem jogosult. ,q,'''"*yĺu"', u
nemzetiségi önkoľmaĺlyzat az e pontban foglďtaktól eltér, -úgy köteles ä ł'"lyĺ
önkormanyzat írásbeli fe|sző|ítására a magáncőú ĺasarálatot haladélcalanul megszĺinteüí,
valamint e magán célú haszná|atbő| eredő költségeket a helyi önkoľmĺínyzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat tudomasul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznźůatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeľű hasná|attd élteron veszi igénybe,
vagy azt a másik nemzetiségi ĺinkoľmĺányzatokérdekeit figyelmen kívülhagyvahaśzná|ja,
űgy a helyi önkorményzat által önként vállalt feladatkéniä nemzetiségi ĺinĹormnvza,.k
tészére nyujtott nemzetiségi ĺinkormányzatitamogatiási ľendszerbő|uizňhato.
A nemzetiségi ĺinkormányzatnak az źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormĺĺnyzatta| egyetemleges elszĺámolasi, vissżaszo|gá|tatasiés kĺírtérítési kötelezettsége
ĺíIl fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodďlelyiség kulcsát a nemzetiségi önkorm źnyzat
képviselője a Hivatal portájan veheti fel, éś ofi köteles |eadni 

-az 
irodahelyiség

elhagyĺĺsakor. A nemzetiségi ĺinkormányzat nem jogosult saját kulcs haszná|atára.

5. A helyi önkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átő
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|látő szęwezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybeje|entés a|apján - a nemzetiségi o*o,ma"yłít
feladatellátása során jelentkező szükséges meľtekig - a Hivat al"źúta|a biztositott
elhasználódott, leselejtezetĹeszközcik cseréjét, karbantaľtását, tovźtbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendékezésrebocsátását binosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal péĺwjigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg
leltĺáľ szerinti hiĺínytalan á||apotáért a nemzetiségi önkoľmányzatelřóte.ľ"lel.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormłányzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pro gľamj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyibęn ez aHivata!, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

közfeladatainak ellátását '9- akadá|yozza ideiglenesen, ingyelřsen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az erre irĺínyuló kéreliret legaiĺbb i-ś nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzt4ehez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvěteú 
'""*ének, 

gazdasźryitarsaságainak
közremiĺködését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szeľveknek
többletköltséggel nem j ĺár.

8. A nemzetiségi. <inkoľmányzat postakĺiltségét a helyi önkormány zat _ a Hivatal
kciltségvetésének terhéľe - viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺĺltségvetésének terhéľe _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
hasnlźtlatának biztosít.ísát, továbbá sztikség esetén tolmács a|ka|mazźsát.

Lrl 1*J
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10. A helyi önkormźnyzat az je|en megáIlapodĺásban meghatarozott kĺiltségeket a Hivatal
kĺiltségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmanyzatok mfüödtetése
kĺiltségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
onkormĺĺnyzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmźnyzatok
épületeinek takaritása címen

ll.Fęlek rögzítik, hogy a helyi ĺinkormźnyzat biztosítja a ĺemzetiségi önkormányzat
működéséhez sziikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív felađatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzojéĺ kereszttil a szewezési és
tigyviteli, töľvényességi, péllzligyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezetí egységei látjfü el.

|2. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai kiilönösen:
a. a testiileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az u|éseken, az

iilé sek j egyzőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének, vagy tagiának információi a|apján íľásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgá|atźnak keľetében a jegyzőkönyvek előzetes

megkiilđése a Hivatal töľvényességi és pénzĹigyi feladatait ellátó szervezeti
egységei tészére,

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

e. a testĺileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (p|. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postĺĺzási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi iinkormźnyzat mĺiködésével kapcsolatos nyilvźntartási, iratkezelési
feladatok ellátása,

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

h. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének felhatalmazása a|apjén a Nemzeti
JogszabáIytár Törvényességi Feltigyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
rendszeľ haszná|ata.

13. Felek rögzitík, hogy a nemzetiségi önkoľmáĺyzat tilésein - beleéľtve a zárt tilést is - a
jegyző vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkormányzatmegbizásából és képviseletében tésztvesz a nemzetiségi önkoľmźnyzat
testületi ülésein, és je|zi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségi iinkoľmányzat kiiltsĘvetéséve|,gazČlálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkorményzat kiiltségvetésével és gazdźůkodáséxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezetí egysége lźúja e| az a|éhbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazđáLkodásľól szóló hatźrozat, a költségvetés teľvezés,

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

gazdźůkodás és döntések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi önkormőnyzat
ťr gyelmének felhívása a ktiltségvetés mó dosításra,

ł
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e)

Đ
s)

h)

i)

i)
k)

c) a nemzetiségi tinkormányzat aĺiltségvetését megalkotó hatfuozatban foglaltak
szeľint a költségvetés Magyar Á[amkincstáľhoz ttĺrtenő benyújtásával kapcsolatos
feladatok e|láńźsa,

d) a számviteli szabályok szerint a szźlmviteli-pénzngyi nyilvĺántaľtások vezetése, a
szĺĺmviteli-pénziigyi szakmai ellenőrzések e||átása, az utalviínyrendeletek
kiállítása, a gazđasági vęzetó által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok
ellőúása'
költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiĺleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, akőte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési igé"y kĺĺzött
eltéľés esetén annak jelzése,
a kifizetések teljesítése pérutań vagy banki átutalással,
havi pénzfoľgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési besziímolók készítése
a jogszabályban megadott hatáľidő betartásáva|, a Magyar Áilamkincstárhoz
ttirténő benyúj tásával kapcsolatos felađatok ellátása,
a zárszámadás számszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,
banki és törzsadattári tigyintézéshez kapcsolódó feladatok e||étása (bankszámla.
szeruő dés mó do s ítás a, v áltozősok b ej elenté s e),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, ÁÉ^ł. tti.ue való bejelentés,
támogatásonként (kĺizponti költségvetésből, telepĹilési ĺinkormányzattó1,
pályázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozolt döntések, valńint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozatalőtban, tĺímogatások
elszámolĺísában.

l) támogatások felhaszná|ásának pénzngyi elszĺímolás ához segítségnyujtás (szám|ák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m) p énztigyi, szĺímvi te|i szab á|y zatok aktua |izźiás a,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zárszźlmadás honlapra

történő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetis égĺ önkoľm ány zat kłiltségvetés e

A jegyző a péĺlzťigyi feladatokat e|Iźtő szervezeti egység tltján az á||anhźztartasrő|
szóló jogszabaľyok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési töľvényből adódó
részletes információt valamint a nemzetiségi önkormĺĺnyzat elnökének közremfüödése és
ađatszo|gźitatźsa ďapjrán haĺáľidőben előkészíti a nemzetiségi önkoľményzatktiltségvetési
határozatźnak terv ezetét, amelyet megk{ild a nemzetiségi önkormanyzat elnökének. 

-

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatáľozatbarl
źů|apítja meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatáľozatának az fuányadő
jogszabályban meghatálrozott szerkezet, taľtalom szerint kell tartalmazĺia az
előirźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormĺínyzat költségvetési hatźrozatźú, e|emi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól szóló határozatźlt az elnĺĺk - annak elfogadását ktivető haĺom
munkanapon belül - írásban megküldi a pénzigyi feladatokat e||átó szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmłínyzat elnöke a nemzetiségi önkormőnyzat költségvetési
előirźnyzatainak vá|toztatásźtra irźnyuló előteľjesztést a pénzťigyi feladatokat e||źĺő
szerv ezeti egység kĺizľeműködésével készíti elő.

l.

2.

3.

4.
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5. Az e|oirźnyzatok módositásárő| a nemzetiségi önkormĺĺnyzat képviselő-testĹilete
költségvetési határozatźú mődosító - határozattal dtint. E hatátozat egy pé|đányát,
valamint az e|oírányzat.módosítás ľészletezését (az e|óirźlnyzat-nýlvántartáson töľténő
áúvezetés céljából) a nemzetiségi iinkormányzat elnöke a döntést kövętő 3 napon beltil
juttatja el a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi önkoľmiínyzat, vďamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
hatźnozata törvényességéért, bevételi és kiadási e|őirányzatainak megáI|apitźtsáért és
teljesítésééľt , toválbbá kötelezetts égvái|a|ásaiért és 1CIrrl.ozasaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkormĺányzati gazdáLkodas binonsĘźÉrt a testtilet, a szabźiyszeruségéért
az elnök felel.

v. A nemzetiségi łinkoľm ányzat kiiltségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat onéůIóan dönt saját költségvetési
e|őirźnyzatainak felhasznźiásáról. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénziigyi
gazdálkodásának végrehajtása során a péľzugyi feladatokat e|Látő szervezeti egységen
keľeszttil az esedékes kifizetéseket a ĺemzetiségi önkormányzat forľásai terhére
készpélu, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott
e|őirźnyzatok,illetveanemzetiségitinkoľmźnyzatihatźrozatokalapjrán.

A jegyző a péruÍigyi feladatokat ell'átő szeruezeti egységen keresztiil létja eI - a
nemzetiségi önkormĺínyzat e|ĺökének közreműködése és informáciői a|apján - a
nemzetiségi önkoľmányzatönźi|ő ťlzetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántartásban sziikséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺántaľtásban sziikséges módosítások
źńvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nęmzetiségi önkormźnyzat i'nálló
ťlzeté si szám|áx a| ľendelkezik.

A nemzetiségi önkormányzat az á||amháztartási információs ľendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztÍil a péruiigyí feladatokat ellátó szewezeti egység
közreműkö dé sével az a|źtbbiak szerint kapcso l ód i k :

a. Infoľmációszo|gá|tatással az ęlemi költségvetésről: éves költségvetéséľől annak
elfogadását követően adatot szolgáItat az á||anhźntartás infoľmációs ľendszere
számfua.

b. Időkiizi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtźsa során lebonyolított
pénzforya|mával összefüggésben eleget tesz az źi|amháztartási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gá|tatźsi kiĺtelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a ktiltségvetése
végľehajtásával összefiiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adatait az áůlalĺrlŕĺráfraftási infoľmációs rendszer szőtméra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési ktitelezettséggel: k<ĺltségvetésének
végľehajtásával, gazdźikodásával összefiiggésben eleget tesz az á||affIháztar.ási
információs ľendszere felé iľanyuló adatszol gáItatásí kötelezettségének.

6.

7.

l.

2.
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4. A nemzetiségi önkormáĺyzat költségvetést érintő hatfuozatźnak elkészítésééľt, valamint
az elfogadást követő adatszo|gá|tatások határidőben töľténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzójén keresztül apéĺzugyi feladatokat ellátó szetvezetiegység a felelős.

vI. A nemzetiségi tinkoľm ányzatok gazdáIkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
ktitelezettség

l. A nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi <inkoľmźnyzat gazdáIkodásának
éves alakulásĺáról a zźtszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkoľmźnyzat
gazdźikodásĺĺnak éves alakulásáról szőIő zźrszźlmadási előterjesztést és a határozat
tervęzetét a jegyzőn keresztül a pénzÍigyi feladatokat eltátő szeľvezeti egység késziti
elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testiilet elé terjesz úgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesĺését követő haľminc napon beltil, de legkésőbb-a
költségvetési évet kĺivető i'tödik hónap utolsó napjáig hatźůybalépjen.

2. A nemzetiségi ĺinkoľmĺínyzat az éves ktiltségvetési beszámoló a|apján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszźtmađásihatáro,zattal d<int.

vil. A nemzetiségi tinkoľmányzatkötelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatáskiirök

l. A nemzetiségi <inkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos ľészletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, éľvényesítési, uta|vźnyozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat' tovélbbá a felelősök konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szervezeti és Míĺkt'dési Szabźůyzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkoľmźnyzat fizetési szźm|áth'lzáĺő|ag a helyi önkormányzat szélmllćit
v ezető pénzintézetnél nyithat, vezethet.

3. A nemzetiségi önkoľmányzat gazďá|kodásával és pénze||átźlsával kapcsolatos minden
pénzforgalmźú a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat forrásai terhére a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat
fizetési számláj źn bonyol ítj a.

4. A helyi önkormányzat á|tal adott tĺímogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormanyzatkijzötti szerződésben foglaltak szerint történik. A tĺímogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmĺányzat miĺködési és működéshez kapcsolódó
beruhá.zási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszeľzése) kĺiltiégeinek
feđezetét biztosítja. Amennyiben a nerÍEetiségi önkormanyzat a he|yi i'nkormányzat
źůtal folyósított támogatást ktilső szeľveknek (pl.: társadalmi sze,,e,ět"k,
a|apitvátnyok, természetes személyek részéte, stb.) nyujtott pénzeszkoz átadás céljára
hasznéijafel, a nemzetiségi önkormĺínyzat köteles aközpétuekből nyujtott támogatások
őt|áthatőságárőI sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatályos önkormányzati
költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a tőtmogatott cél
megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a pénzügyi feladatokat e||átő
szerv ęzeti e gys é get írásban kötel e s táj ékoztatru
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5.

6.

A központi költségvetési támogatási/páIyäzati ígény benyújtásáľa, részvételre a
nemzetiségi önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáéĺt a helyi önkormányzat és a
Hivatal felelősséget nem vállal.

A helyi önkoľmányzat köte|es a neÍnzetiségi önkormányzat tészére elektronikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az informźpiós ĺinrendelkezési jogról és az infoľmźrciőszabadságľól szóló
20I|. évi CX[. törvényben foglalt közzéteteli kö'telezettségének. Jelen pontban
meghataľozott fęIadat e||átasáért - a II. fejezet 11. pontjában meghatáĺozott ügyintézó
adatszoLgźitatása alapjrín _ a Hivatal szervezési feladatait ellátó szervezeti egység vezetője
a felelős, mely az adatvédelméről és adatbinonságźtről, valamint a közérdekÍi adatok
megismeľésére irányuló igények teljesítésének rendjéľől szóló jegyz<íi rendelkezései
szerint iľĺányadók alapjan jar el.

A nemzetiségi önkormźnyzati választasok évében a nemzetiségi önkoľmĺínyzat
rendelkezésére álló önkormányzatí foruźtsból biztosított előirányzatok fe|hasznźůására,
az előírźnyzatok terhére kötelezettségek válla|źsáta naptári éven beliil a nemzetiségi
iinkormányzati vźiasztások időpontjához igazítottan, időarányos iitemezés szerint
kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elktilönítetten vezeti, az adatszolgáItatźs során közölt adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszerľel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzojéĺ kereszttĺl az adatszolgéůtatásí feladatokat ellátó szervęzett egység
vezetóje és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke együttesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkoľmőnyzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénziigyi e|Ienjegyzó
ugyanźVon gazdasági esemény tekintetében źVonos személy nem lehet.

Az érvényesítő uwanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet źIzonos a
kötelezettségvá|Ia|asta' utalvĺĺnyoziísra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállďasi, péĺlziigyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalvőnyozĺási és teljesítés
igazoLźsźtra iĺányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgáľi Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. töľvény szerinti közeli hozzáúartozőja vagy
ma3a javálra |źúná eI. A pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvállalásra, péĺvigyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolősźra" éľvényesítésre,
lta|vźnyozasľa jogosult személyekľől és ďáíľas.mintájukról belső szabźůyzatakbarl
foglaltak szeľint naprakész nyilvántaľtást vezet.

Ix. A belső kontrollrendszeľ és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi önkormányzat belső kontľollĺendszerének kialakít.ísĺĺnál figyelembe kell
venni a Bkľ. előírásait, továhbá az źilamhźztartźlséľt felelős miniszter á|ta| közzétett
módszeľtani útmutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszer kialakitźlsáért a jegyzłl a
felelős, a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének észrevétęlezési jogkörének figyelembe
vételével.

7.

8.

1.
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A Hivatal integľált kockazatkeze|ési és a szervezeti integritast séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kockazatkeze|ését, u 

","*",ěti 
integritĺást

séľtóeseményeklefolýatáséúakiadottszabályozásokalapjĺín.

A Hivatal gazdasági szewezetének a vezetője a nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|talkészitett belső ellenőrzési kézikönyv szabźiyozza.

5. A nemzetiségi önkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmányzat éves ellenőľzési tervébe. l :ěsiža a 1oiĺnagyott
ellenőrzési tervet megkiildi a nemzetiségi önkormźnyzat elntircnét a jóvahagýásľa
vonatkozó jogszabályi hatánđ(jtkövetően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőľzési jelentést a jegyző hagyja jővá,
mely beéptil a helyi önkormányzat éves jelentésébe. A jegyzĺ á jĺvĺůlugýôtt -e""ś

ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkiildi a nemzetiségi tinkormĺínýzat elnökének a
jóvĺíhagyásravonatkozó jogszabá|yihatándőtkövetően5naponbelül.

7. A nemzetiségi önkormźnyzatokat érintő külső ellenőľzések nyilvántaftását a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzí az elnÍ|ktájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak aláírása napján |ép hatá|yba és hatfuozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi ĺinkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közcitt jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttműktidési megállapodás, valamint
helyiséghaszĺálati és fenntaľtatási szetződés a közös feliilvizsgálat éi azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályźi veszti.

2. Felek rögzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormźnyzat a jelen együttmíikĺidési
megállapodást 20|7. március 31. napjáig nem írja a|á, vagy az abban fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat át!ta| _ iinként vállalt řeladatként _
biztosított támogatásban nem ľészesül.

3. A helyi cinkormányzat az éves kĺiltségvetése teľvezése során e megállapodás
rendelkezéseire ťrgyelemmel köteles e|jźnni, és biztosítani a něm""tiségi
önkoľmányzat miĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások soľĺín a vonatkoző jogszabá|yi előírások figyelembevéteiével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmúködési megállapodást évente
legkésőbb januĺíľ 3l-ig, általános vagy időközi vá|asztás esetén a, alauild ülést követő
harminc napon belül felülvizsgá|jál<, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek lo.szitik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben az ĺłht.,
Avľ., Bkr., Mötv., Nekt. rcnde|kezései, valamint az egyenlő bánásmódľő| és az
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esélyegyenlőség e|őmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó j o gszabályok rendelkezései az ir ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és érte|mezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezót
jóváhagyólag a|ź.j.rták

Melléklet: HasznáIatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺírosi Göľög Önkormányzat
Józsefuaľosi onkoľmanyzat képviseli:

képviseli: Bozonasz Irini
dr. Kocsis Máté elnök
polgĺĺľmesteľ

Fedezet: .... Dátum: Budapest,20|7.

Pénziigyileg ellenj egyzem

Páľis Gyulané
gazdaságivezeto

Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada.Rimĺín Edina
jegyzó
nevében és megbízásából
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Bp. F9Y V||l'keĺ. Jozsefvárosi onkormányzal
Budapest. .ĺ082 .

e ikkszám

8.1. Felhaszná|ói |e|tári ľészletező
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Felhasznátó

Köĺryveĺés éve: 20.|6

Megnevezés áriszám KészIet
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mbTV out ĺ

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen,' 1 31 28-9-09098 VGA ASUS 6960OXT/TVD 121mb W out CHtpE 1DB
1 31 28-9-091 58 Scanneľ (Caĺton Lide 25)

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDBOsszesen.' 1 3128'9.091 58 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
13128-9-09193 Számítógép Comód office|V/1397/08/C %12o Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 28-9-091 93 Számĺtogép Conod officeĺV/1 397/08/C lDB
13138-2-02002 ĺróasztaĺ

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB
Osszesetr.' 1 31 38-2-02002 ĺróasztaĺ

8DB
13138-2-02003 GépíroasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszeserr 1 31 38-2-02003 Gépíróasztal

1DB
1313A-2-02004 Asztal vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDBtsszesen: 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes
lUĎ

13138-2-02005 AsztaI tárgyaló
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DBOsszesen 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyali 5DB

13138-2-02007 Á|ĺvány, poIc

120 Nemzetiség i Ön kormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02007 Áilvány, potc 2DB

1 31 38-2-0201 0 Csĺ|lár vegyes
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 9DB

Osszesen 1 31 38-2-0201 0 Csĺllár vegyes 9DB
13í38-2-02013 ÁlIoĺogas

120 Nemzetiségi tn kormányzatok 4DB
Osszesen: 1 31 38-2-0201 3 Aĺlófogas

4DB
13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02017 Forgoszék

7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

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

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

tsszesen. 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc. kép ek, rézka rcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DB
Osszesen t 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

Pro gram : Raklár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzjó: 2017.1'1 .1

2017.01.31 9:31:52
1 .oldal
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Bp. Fcĺv. Vtl|'ker. Józseívár
guoapěst,'ĺoaz 

.osionkormányzat 
B.1.Fe||raszt|á|oile|tári rész|etező

Cikkszám: -
Felhaszná|ó: 12o - 12o

ĺ(clltyve|és éve' 20 |6

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasználó Gyáriszárn KészIet1 31 38-2_02035 Szekrény a|acsony zárhato í po|cos
120 Nemzetĺségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi tnkormánvzatok

Osszesen:
1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos

13138_2_02040 Szekrény Vegyes

120
Összesen:

1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes
13138_2_02042 Szekrény kicsi á|ló

120

2DB
2DB

7DB
7DB

28 DB

28 DB

6DB
OUB

3DB
3DB

Osszesen..
1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áttó

13138-2_02050 Szék vegyes

Osszesen 1 31 38-2-02050 Szék vegyes
1 31 38-2_02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós

120
Osszesen. 1 31 38-2-02069 Szekrény also-feĺso 2 ajtós

13138-2-02071 Számító9épasztaI

120
Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtigépasztal

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120

Osszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatis
13138-2-02078 Hűtőszekrény

120

120
Osszesen 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
13138-2-02087 Gcirgcĺs konténer

1DB

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

Nemzetiségi tnkormányzatok120
1DB
1DB13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós alacsonv

120 Nemzetiségi Önkormányzatok
Osszesen 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony

2DB
2DB13138-2-02159 AsztaIi lámpa

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

Nemzetĺségi Önkormányzatok lDB
lDB13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsonv

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok
Osszesen: 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsonv

ĺDB

13138-2-02246 Boyĺer 50 |.8o L-ES
lDB

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDBOsszesen.. 1 31 38-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES
lDB13138-2-02258 Lámpa korfénycsőves

120 Nemzetiségi tnkormányzatok
Osszesen 1 31 38-2-02258 Lámpa köffénycsőves

1DB

Program:
Készítő;
Verzió:

Raktár/KészIet
olahe
2017.1 1.1

2017.O1.31 9:31:52
2 .oldal
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Bp. Föv. V||t'ker. Jozsefvárosi onkormányzat o Ä
Budapesl, 1082 u.r. Fe|haszná|ói le|tári rész|etező Kónyveĺés éve: 2o16

Cikkszám

Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 120.12o

RakŁĺrkód Felhaszná|óMegnevezés
13'138-2-02363 HÚtőszekrény Zanussi

anszam Készlet

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 38-2-02363 Hütiszekrény Zanussi lDB
13138-2-02408 FémpoIc't00X185X40 cm

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 3DBOsszesen.' 13138-2-02408 Fémpolc|00X185X40 cm 3DB
13138-2-02442 Szekrény 1o ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBÔsszesen.. 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos tur
1 3 1 3B-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB
13138-3-03165 Mikrohul|ámú sütcj

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-3-031 65 MikrohullámÚ sútő lDB
13138-3-03168 Mikrohu||ámú sütő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
Osszeserr 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sutő 1DB

1 31 38-5-05003 Függöny ny|on

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

1 3 1 38-5-05009 ZászIi
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok JUE

Osszeserr. 1 s1 38-5-05009 Zászlo

1 31 38-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi Önkoľmányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-5-05064 Zászli

1DB
13138-7,07029 Ftiggönytartó rúd

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

13138-7-07037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi Ön kormányzatok 1DB
Osszesen 1 s1 38-7-07037 Pénzkazetta

1DB
13't38-7-07059 Fa|i táb|a

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-7-07059 Fali tábla 2DB

1 31 38-7-07098 Poroltó kész.
120 Nemzetiségi tnkoľmányzatok 2DB

Osszesen.' 1 31 38-7-07098 Porolto kész. 2DB
1 3 1 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 s1 38-8-08035

lDBSpiráIozógép

120

foŁ..Program:
Részitiĺ:
Verzió:

I

Raklár/KészIet
olahe
2017 1.1 1

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

Cikkszám

8.1 . Fe|haszná|ói |e|tári részletező
' Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 12o.120

Raktárkód Felhaszná|ó

Könyve|és éve: 2016

Megnevezés
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 26o7sHARP 2607

anszam Készlet

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen-' 1 31 38-8-08072 Számológép 9HARP 2607SHARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 4í638 oEM
120 Nemzetĺségi onkormányzatok íDB

Osszesen.' 1 31 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM lDB
1 31 38-8-08282 Papíĺvágógép

120 N emzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép lDB

1 3 1 38-8-08295 Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszeseł. 1 31 3B-8-08295 lratmegsemmisítő 1DB

i 3 1 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-8-08299 Tetefax lUĎ

,ňn t

'Vl=.--{
PÍog ram : Raktár/Kész|et
Készitő; o|ahe
Verzió; 2017:1 '1.1

2017.01.31 9:31:52
4 .oldal
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Bp. FöV. VilI,ker. Jdzsefuárosi onkornlánvzat
Budapest, l0g2

000 1 90. 1 1 1 93 2 Te|efondlj'.ĺ mulą inituiiĺ*_'ĺ l
000680.1311922 Tárgya|őasztal fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP L] 11oo
002008.1311922 Kamera rendszer kiéoítése
002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar.5516NG

Osszesen: S db
Beá||ĺtott sz rési feItéteIek:

Minden nem trirolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi onkorrniányzatok ) adott fe|haszná|oná| lévö eszk zok

1119

1?1?O

1?1?O

13r29

Tárgyi eszkciz<ik Iistája tartozékokkaI
Felh. vagy szem. kődja és neve

r20

120

r20

r20

120

Nemzetiségi tnkormányzatok
Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzator
Nemzetiségi onkormányzatok
Nemzetiségi onkormányzatok

Ü]
6-t

Program:
Készító:

CT.EcoSTAT ľeľgyi eszttĺi-orHTE
o|áh Éva

2000.1 2.1 5

2004.04.27

f0r0.06.f4

Gyártási /
he|yrajzi szám

rv /60s100

Bruttő érték Értékcsôkkenés ruemő értE

Konyve|és éve: 
- 
zđĺo

96 250

f2 699

L44 220

39r 375

429 r25

1 083 669

96 250

22 699

Lą4 220

Jvl J/)
429 Ifs

I O83 669

0

0

0

0

0

2017.07.3I 09:33:49
1of1
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Bp' Fov. Vl||.ker. JozseÍvárosi Önkormányzat

Budapest, 1082 
ť Cikkszám: -

Fe|használó: 059 - 059

Raktárkód Felhasználó

8.1. Fe|használói |e|táľi részletező

Gyáriszám

Konyve|és éve: 2016

Készlet
Cikkszám

1 31 1 8-07379 Memóriakártya B GB
Görog onkormányzaL 1DB059

lDB
Osszesen. 1 31 1 8-07 379 Memiriakáĺtya 8 GB

13118-7-07311 Mobilte|eÍon Nokia 6300(+b|uetooth adapt,
059 Görög tnkormányzat 1DB

Mobiltelefon'Nokia 6300(+bluetooth adapter) 1DB
Osszesen: 1 31 1 8-7-0731 1

1 31 28-9-09589 Nyomtató Canon
Görog onkormányzat 1DB

1DB
Osszeserr 1 31 2B-9-09589 Nyomtati Canon

r'
PÍogram: Raktár/Kész|et l ĺ, ľ {\tn n
Készĺtő: olahe { ''',wF ľVerzió: fo17 '1.1'1 v -w 

a

2017.01.30 9:25:31

í .o|da|

r*fu
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3 ^s-..i** ''! 
eQ{taŁ+

Egyĺittműkiidésĺ megállapodás

?ľely létrejĺitt egyrészrol a Budapest F.őváros VIII. kerůilet Józsefvárosi
O n ko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmőny zat)
székhely:
adőszőtm:
törzsszám:

képviseli:

másrészről a
önkoľmányzat)
székhely:
mfüödési hely:
adőszźtm:
tötzsszátm:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1573571s-2-42
735715

statisztikai szám: |57357 |5-841|-32|-01
bankszám|aszźtm: | 04033 87 -0 002 8 5 70-000 00000

dr. Kocsis Máté polgármester

Józsefváľosi Lengyel onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16926t92-t-42
679198

statisztikai szám: |6926192-841 1-371.01
bankszám|aszétm: |0403387 -00028 600-00000004
képvíseli: Nagyné Trzcinska Renata elnök

között (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól szóló 20|I. évi
CLXxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hatalmazás
a|apjźn, Íigyelemmel az áilaĺľŕ;rźľ'tartásrőI sző|ő 20|1. évi CxCv. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az źilamháztartásrő| szóló törvény végtehajtźlsríról szóló 368120l|.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szeľvek belső
kontľollrendszerétől és belső ellenőrzéséről szóló 370/20|1. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarorczźtg helyi önkoľmányzatairő| szóló 20|l. évi
CLXXxx. törvény (a továbbiakban: Mcitv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulírott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

L Pľeambulum

1. A helyi önkoľmĺányzat jelen együttmrĺködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodrás)
keretében a nemzetiségi önkorményzat részéte biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzati
mfüödés személyi és Ĺárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtĺĺsi feladatok e|látźsáľő|, ezzel segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közcisen megfoga|mazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvďósítĺását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabályait
hatátozzákmeg.

2. A üáľgyi évre vonatkozőan a helyi önkormźnyzat kĺiltségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vállďt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmanyzattal tdľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében mfüödési
hozzźljaniźtsként pénzügyi tźtmogatźtst biztosíthat, amelyľől tĺĺmogatottat elszámolĺĺsi, míg
tĺámogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkormĺínyzat éůtal a nemzetiségi
önkormányzat részéĺe mfüödési hozzájétra|asként nyujtható tĺámogatĺísi iisszegről
tĺímogatĺási szetzođést kell kötni. A támogatĺás felhasználása soľĺán a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és ktiltségtakaľékosság elve szerint kdteles eljĺárni.

ŕ
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3. A helyi önkormányzat źůtal' nyújtott mfüödési hozzájara|ás tekintetében Felek ňgzítit
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyzat nemzetiségi közügyeinek ellátrĺsa céljából tamogatast
adhatkiilsőszervezeteknek,intézményeknekazz.a|,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuarosi lengyelnemzetiségi polgĺíroknak részesülnifü kella
tĺímogatott ktilső szew áLta| végzett tevékenység eredményeiből,

b. elszámolási és beszámolasi kötelezettség minđ a tamogatott kiilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi <inkoľményzatot terheli. A nemzetiségi
önkormrányzat elnöke köteles a kiilső szerv részéről benyújtott - a továbbadott
tĺámogatĺĺs felhasználasarő| sző|ő _ elszímolási dokumentźrciőt, valamint a trímogatrási
cél megvďósulrásĺíról szóló saját nyilatkozatát a benyujtast követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet JózsefulĺrosiPolgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) péĺlztlgyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: pénziigyi feladatokat ellátó szewezetiegység) részére áftaúll.

4. A helyi önkoľmĺínyzat źita| nyujtott miĺködési hozzájźrutás tekintetében Felek ňgzitik,
hogy a nemzetiségi iinkoľmányzat elnöke köteles targyévet követő januaľ rt. napjĺig
írasban beszámolni a mfüödési tĺámogatrĺs felhasználásĺíľól. A Hivatal a pénalgy1
feladatokat e||átő szervezeti egységen keľesztĹil köteles a múkiidési ĺímogatás
felhasználasát ellenőľizni, arlelyhezjogosult minden adatot, bizonylatot bekéľni' vďamint
j ogosult az e|szźtnolás kiegészítését kémi.

5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és tinként váI|a\t
közfeladatainak eL|átását szolgáló rendezvények megtaľtását _ kĺiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkori költségvetésében elkülönített fonásból
pá|yártaás útján vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szerzłidés kötése mellett
támo gathatj a, amel yľő | a támo gatottat e l számol ás i kötel e zettsé g teľhel i.

6. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a teľvezési,
gazdalkodasi, ellenőľzési, finanszírozĺísi, adatszolgáltatlási és beszímolási feladatai
e||átasaről_ az elnök közremiĺködésével - a vonatkoző jogszabĺĺlyokban, valamint a helyi
szabőiyozélsokban, és utasítĺásokban foglďtak szęrint a Hivatalgondoskodik.

7. A nemzętiségi önkoľmźnyzat gazdá|kodás rendjét szabőiyoző belső szabá|yzataiban _ a
szĺámviteli jogsz'abá|yok és az Äw., valamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabáiyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi tinkormányzat eln<ike hagy
jóvá.

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

II. A nemzetĺségĺ łinkoľmányzat mĺĺkiidésének személyi és tárgyifeltételeĺ,
műkiidéssel kapcsolatos végrehaj tási feladatok ellĺtĺsa

1. Felek rogzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a ĺemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi közÍigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszköztikkel felszerelt
helyiség ingyenes hasznźiatélt. A nemzetiségi önkoľmányzatnak az hodai munka soriín
felmeľiilt mfüödési költségeit a helyi ĺinkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

2h. ľ
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznźlatta|, a helyiség infrastrukttnájáva| kapcsolatban felmerülő
rezsiköltségeit' valamint kaľbantaľtási és fenntartási kiiltségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal kĺiltségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alźtbbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, f{Ítés díja, valamint a víz-és csatornadij, a közös
költség, továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat műkiidéséhez szükséges eszközök karbantaľtási díja,
az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a ĺemzetiségi
önkormányzati iigyekkel foglalkozó Íigyintéző á|ta| igénybevett telefon
szo|gá|tatásának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas znéiatźtbőI eredő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII.
kerĹilet, Vajdahunyad u. 1./b, szĺím (hrsz.:35604/N3) alatt ta|źihatő 145,5 m" alapterĹilehi
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuĺírosi Bolgĺár, Görö'g, Lengyel, ormény, Romĺín,
Ruszin, Szloviík, Szerb, UkÍán, Német Nemzetiségi onkormányzatközĺis haszná]atba ađja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat
szźtmźra munkaallomás biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
á11ó helyiségcsopoľt, amely 4 irodďlelyiségből, közlekedőbő|, ga|énáhól, mosdóbő| áI|. Az
ingatlan aknnlizáIt forgďmi éľtékbecslése alapjan az ingat|an foľgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormőnyzat fudomásul veszi, hogy az irodahelyiség hasnláiata a
Józsefuaľosi Román onkoľmrĺnyzattal közösen történik. A nemzetiségi önkoľmiínyzat
hasznźiati joganak gyakorlĺásávď a tt'bbi irodahelyiség hasznáiatara jogosult nemzetiségi
önkormlínyzatokmunkájátnemakada|yozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozźsźtban a nemzetiségi önkoľmányzat részére kizźrő|agosan,
valamint a tiibbi nemzetiségi tinkormanyzatta| közös használatba átadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás e|vźůaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget klzfuőIag
alapfeladatanak el|átasźlhoz sziikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a ľendes és
ésszeľíí gazdálkodas szabélyai szerint, a jő gazda gondosságéxal ktiteles keze|ni, a
hasznźiat jogát a helyi önkormĺĺnyzat érdekeit ťrgyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok haszĺiráůati jogát másra nem ľuhĺízľratja át. A helyi önkoľmanyzat ahasznéůatba
adott bármely ingóságot . a listĺán töľténő áltvezetés mellett - bĺármikor indoklĺís nélkiil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azzal, hogy e joga gyakorlása soran nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkoľmanyz-atf eladatel|átásźú.

A helyiséget a nemzetiségi iinkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig
nemzetiségi önkoľmĺĺnyzati feladate|látasához haszná|hatja. Az e pontban megieltilt
időrenden ful töľténő helyiséghasználata e|ozetes íĺásbeli kérelem alapjźn a Hivatal
jegyzőjének írrásbeli engedélye a|apjźn van mód. Az ítźsbeĺ;i kérelemben meg kell jelĆilni a
célt és az okot, amely miatt sziikséges a szokiísos helyiség hasznźůattől eltéľő időszakban
ttiľténő bent tartózkodás. Az eltérő időponfu helyiséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő hasznźiata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biĺosított eltérő helyiséghasznćůat indokoltságát a jelen együttmiĺködési
megállapodás felülvizsgá|atźxal egyidejűleg meg kell vizsgĺílni, és amennyiben aľra a
továbbiakban máľ nincs szfüség, az eĺgedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormźnyzataziĺgyeĺes helyiséghasznéůat jogźú miísra nemrvházhatjaéú.
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Az ingyenes hasznáIatba adott irodahelyiségen felújíüĺst, áta|akitźlst, bármily en vá|toztatást
eszközölni csak fulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rcgzítik, |ogy az ingyenesen haszná|atba adott irodahelyiséget magáncélú
hasznźtlatra igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosuk. ,q.,n"*yiben a
nernzetiségi önkormĺĺnyzat az e pontban Íbglaltaktól eltér, -úgy kĺiteles ; helyi
önkormlínyzat írĺísbeli felszólítĺísríľa a magiĺncéIú hasznrílatot haladéťĺálanul megsziintetni,
vďamint e magán célú haszná|atbő| eredő költségeket a helyi <inkoľmánymt részéré
megtéľíteni.

A nemzetiségi ĺinkormányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
haszná|atba adott iľodahelyiséget a rendeltetésszenĺ hasznaLattő| élte.o', veszilgénybe,
vagy Mt a másjk nemzetiségi cĺnkoľmĺányzatokérdekeit Íigyelmen kíviil hagyvahaÁzná|ja,
úgy a helyi önkormźnyzat által iinként vźů|a|t feladatként ä nemzetiségi önĹoľm nyzatou
részére nyujtott nemzetiségi önkormányzatitźmogatiísi rendszerből kizářható.
A nemzetiségi önkormźnyzatnak az źtadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzattal egyetemleges elszĺímolrási, vissżaszo|gáttatźsi és kĺáľtéľítési kötelezettséie
áll fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önko rmányzat
képviselője a Hivatal portajan veheti fei, đ oft köteles leadni L irodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkoľmźnyzatnem jogosult saját kulcs haszn źiatára.

5. A helyi önkormányzat vá||alja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szewezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybeje|entés a|apján - a nemzetiségi o*otnřanyłít
feladatellátása során jelentkező sziikséges meľtekig - a Hivat a|"á|tala biztosított
elhaszná|ődott, leselejtezeti eszközök cseĘét, karbantartásáú, tovźtbbá a nemzetiségi
feladatel látáshoz sziiksége s irodaszerek rendelkezésre bocs átás,át bizto sítj a.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal pénziigyi feladatokat e||atő szewezeti egység vezetője, míg
leltár szerinti hianýalan á||apotáérta nemzetiségi önkoľmányzat"lňók".fel"l.

7. A helyi önkoľmĺínyzat a nemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pľo gramj ainak me gv alő sítás ához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyibeĺ ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

közfeladatainak e||átását n9- akadáůyozza ideiglenesen, ingyeliesen
ľendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy azerľe irányuló kérelřret legalább řś nappal
a kéľt időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amennyi költsegvětesĺ sżervének, gazdasági társaságainak
közremiĺktjdését, segítségét kérheti, amennyiben ez az éľintett szerveknek
tiibbletköltséggel nem j ár.

8. A nemzetiségi.iink9rmányzat postaköltségét a helyi ĺinkoľmányzat _ a Hivatal
költségvetésének terhére _ viseli.

9. A helyi önkoľmányzat_ aHivatal költségvetésének terhéľe - igény és előzetes írásbe1i
bejelen1és a|apján biaosítja a jelnyelv és a speciális tónmunitĺcios rendszer
haszná|atźtnakbiztosítźsát,továbbásztikség esetén tolmács a|ka1mazäsáú.
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10.A helyi önkoľmányzat az jelen megállapodásban meghataľozott költségeket a Hivatal
költségvetésén beltil tervezí meg: a nemzetiségi önkormźnyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal miĺködtetése költségvetési címen, továbbá az
Önkoľmanyzat költségvetésében a Polgĺĺrmesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok
épületeinek takarítĺása címen

ll.Felek rögzítik, hogy a helyi iinkormźnyzat biztosítja a nęmzetiségi önkormányzat
míĺködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat műkĺidéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyz(ljéĺ keresztül a szervezési és
ügyviteli, töľvényességi, pét:ľ;ugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat el|átő
szervezęti egységei látják e|.

|2. AHívatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztrativ felađatai ktiliinösen:
a. a testületi tilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, tészvéte| az u|ésekeĺ, az

ülések j egyzőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének, vagy tagiának infoľmációi a|apjźn íľásbeli

előterjesztések, dö'ntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztéste alkalmasság vízsgá|atának keretében a jegyzóktinyvek előzetes

megküldése a Hivatal törvényességi és péĺ:r;ngyi feladatait ellátó szewezeti
egységei részéte,

d. a koľmanyhivatal tĺirvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke felé,

e. a testiileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvantaľtási, sokszorosítási és postazási feladatok ellátása,

f. a nęmzetiségi iinkormźnyzat mfüödésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok ellátása,

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

h. a nemzetiségi cinkoľmányzat elnökének
Jogszabá|ytár Törvényességi Felügyelet
ľendszer haszněiata.

13. Felęk rogzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat tilésein - beleértve a zźltt ülést is - a
jegyző vagy a jegyz(|ve| azonos képesítési előírásoknak megfele|ó megbízottja a helyi
önkormányzat megbizźlsából és képviseletében ľészt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testiileti tilésein, és je|zi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségi önkományzat költségvetéséve|,gazdállkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdá|kodźsźxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénaigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |áúja e| az a|ělbbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdéůkodásról szóló határozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az elemi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi tinkormanyzat költségvetési e|őfuányzatok nyilvántattźsa, az éves

gazdźůkodás és döntések során amennyiben sziikséges a nemzetiségi önkormźnyzat
.frgyelmének 

felhívása a költségvetés módosításľa,

felhatalmazása a|apján a Nemzeti
Írásbęli Kapcsolattaľtás elektronikus
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c) a nemzetiségi önkoľmányzat tĺjltségvetését megalkotó hatérozatban foglaltak
szerint a köItségvetés Magyar Á[amkincstárhoz tĺĺľteno benyújtásával kapcsolatos
feladatok el|źltása'

d) a számvite|i szabályok szerint a szämviteli-pénziigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőrzések elláiása, az utalvĺínyrendeletek
kiźi|Ítása, a gazdasági vezetó által kijelölt személyében az érvényesítéši feladatok
e||źltása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejiileg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kötelezettségvállalás éś a tđnyleges kifizetési igéňy között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztánl vagy banki átutalással,
B) }.l1vi' pénzforgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók

készítése a jogszabályban megadott határidő betartkáva|, a Magyaľ
Államkincstáľhoz iorte''o- benyúj tásával kapcsolato s feladatok el l átáśa,

h) a zźtrszámadás szálmszaki elkészítése, a s"_öveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattári tigyintézéshez kapcsolódó feladatok e||átása (bankszrĺm1a.
szer ző dés mó do s ítása, v źlltozźsok bej el enté s e),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕe to'u. való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési 

- 
önkorm ányzattő|,

pďIyázatokbő|) a bevételek és azok teľhére hozoit döntések, valńint a
felhasznĺíIások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
cĺnkormányzatokat a költségvetési döntések meghozatalában, támogatások
elszámolásában,

l) támogatások felhasznátásának pénzÍigyi elsziímolásához segítségnyrijtás (szĺámlák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénziigyi,szĺímvite|iszabőiyzatokaktua|izá|ása,
n) elemi költségvetés és hatĺĺľozat, költségvetési beszámoló és zátszátmadás honlapľa

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetis égĺ tinko rm ány zat költs égvetés e

A jegyző a pénzigyi feladatokat eL|átő szetvezeti egység tftján az at|amháztartasrőt
szóló jogszabźiyok rendelkezéseire figyelemmel u l.tĺlt.eguéte.i töľvényből adódó
ľészletes információk, valamint a nemzetiségi önkoľmźnyzatelńokének közľemiĺködése és
adatszo|gőiltatása alapjánhatĺáridőben előkészíti u 

''.-".ii.égi önkoľmĺínyzat költségvetési
hatźltozatźnak tervezetét, amelyet megküld a nemzetiségi iinkoľmĺínyzat óhokének.

A nemzetiségi cinkoľmányzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatáľo zatban
á|Iapítja meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának az irányadőjogszabéiyban meghatźlrozott szerkezet' taľtaloń szerint kell tarta|maznia az
e|oirányzatokat.

A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról szőlő hatźrozatált az elnök - annak elfogadásät követő három
munkanapon belül _ írásban megküldi a pénzíjgyi feladatokat e||őtő szęrvezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke a nemzetiségi öĺkormányzat költségvetési
elł5irányzatainak váůtoztatására lrányuló előteľjesztési a pénziigyi feladatok ai e||átő
szerv ezeti egysé g kcizreműködésével készíti elő.

i)
k)
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5.

6.

7.

Az előirányzatok módositáséről a nemzetiségi önkormínyzat képviselő.testĺilete
költségvetési határozatéú mődosító - hatźlrozattal dönt. E hatátozat egy péIdányát,
valamint az e|óirányzat.móđosítźs résztetezését (az e|óirźnyzat-nyilvántaľtáson tĺĺľténő
źúvezetés céljából) a nemzetiségi önkormźnyzat elnö'ke a döntést követő 3 napon belül
juttatja eI apéĺ:.z;úgyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi <inkoľmĺányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési
hatźrozata tĺĺľvényességéért, bevételi és kiadási elóirźnyzatainak megállapításáéľt és

teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállďĺásai ért és tartozasaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdálkodas biztonságáért a testiilet, a szabźlyszeľűségééľt
az elnök felel.

v. A nemzeÚiségĺ tinkoľm ányzat kiiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önáL|óan dönt saját költségvetési
e|őirényzatainak feLhaszĺá|őlsáról. A nemzetiségi önkoľményzat költségvetési, pénzügyi
gazdáIkodásának végrehajtźlsa soľán a péĺuiigyi feladatokat ellátó szewezetí egységen
keresztül az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi tinkoľmĺínyzat fonásai teľhére
készpéllz, valamint átutalás foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatfuozott
e|óirźnyzatok,illetveanemzetiségiönkoľmźnyzatiŁiatfu ozatokalapján.

A jegyz(5 a péĺlzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺil |átja e| - a
nemzetiségi <inkormányzat elnökének közľemÍĺködése és informáciői a|apjőn - a
nemzetiségi önkormányzati'nálló fizetési szőtmlanyitásával, tĺirzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosításával, az ađőszőlm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántaľtásban szükséges módosítások
áttvezettetése a megalakulást kiivetően megttiľtént. A nemzetiségi önkoľmányzat oná||ő
fi zetési szźĺriźx al rendelkezik.

A nemzetiségi önkotmőnyzat az á|Lanháztartási infoľmációs rendszerhez a Magyat
Ánamkincstáľon keresztül a péĺ,zugyi feladatokat eIIátő szewezeti egység
kö zreműkö désével az atábbíak szerint kap c s o l ó di k :

a. Információszo|gźůtatással az elemi költségvetésről: éves kciltségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az áI|amháztartás információs rendszere
szźlmź,ľa.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a k<ĺltségvetése végľehajtása soľán lebonyolított
péĺlzforga|mával összefüggésben eleget tesz az źi|arĺlháztaftási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gáItatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg.gyoľsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összefüggésben a méľlegjelentéseket összeállítja és bizosítja
ađatait az áIlaĺĺĺ:Jnáz/raľtási információs rendszer számźra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehaj tásával, gazdźikodátsával ti sszefü ggésben eleget tesz az źilaĺĺhaztartási
infoľmáció s rend szeľe felé iranyu|ő adatszolgá|tatási köte l ezetts é gének.

1.

2.

a
J.
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4. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést érintő hatźrozatźnakelkészítésééľt, valamintaz e|fogadlíst ktivető adatszo|gá|tatások haĹíridőben történő teljesítéséért a Hivataljegyzőjénkeresztül apénzugyi feladatokat ellátó szewezetiegyseg a felelős.

vI.A nemzetÍségĺ iinkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
ktitelezettség

l. A nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zátszámadás keretében szłímořb". A nemźetiseii tinkoľmźnyzat
gazdá|kodásaĺlak éves alakulásáľól szóló zźrszámadási előterjesztési és a határozat
tęrvęzetét a jegyzőn keresztiil a pénziigyi feladatokat e||átő sžervezeti egység késziti
elő, melyet a nemzetiségi önkormĺányá ehöke a képviselő-testtilet ete terjJszt ĺgy,
hogy az a képviselő-testtilet elé teľjesztését követő harminc napon belül, ae legtesouü,"á
kĺiltségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatá|ybalépjen.

2. A nemzetiségi tinkormányzat az éves költségvetési bęszámoló atapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható móáon zénszámadásihatározattal d<int.

vII. A nemzetiségi iinkoľmányzatktitelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatáskiiľök

l. 1 nemzetiségi önkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részleteshatásköröket éP * ellenjegyzési, éľvényesítési, utalvänyozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá. a felelősók konkĺét kijelöljsét a nemzetiségi
önkoľmányzat Szervezeti és Működési Szabályzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke, valamint a jěgyző által kiadott közös utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkoľmányzatťtzetési szárĺltátk'lzźrő|aga helyi önkormányzat szám|áit
v ezeto p étuintézetnél nyithat, v ezethet.

3. A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodásźtva| és pénzellátásáva| kapcsolatos minden
pénzforga|mát a nemzetiségi önkormĺányzatforrźsaítęrhéľe a nemzetiségi ĺinkormĺányzat
fizeté si szám|źlj án bonyol ítj a.

4. A helyi önkoľmányzat álta! adott tĺĺmogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi önkormĺányzatközotti szeruődésben foglaltak szeriníto.te,,iľ. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormĺínyzat mĺtóaesi és működéshez kapcso-lódó
beruházási (éven túl elhaszná|ődő eszkózök, alkotások, stb beszerzése) koltségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi 

,orkorn;ányzat

áItal folyósított tĺímogatást külső .""*.k''.k (pl.: társadalmi szetvezetek,
a|apítványok, természetes személyek részéte, stb.) nyujtoft pénzes zköz átadáts céljára
használjafe|, anemzetiségi önkoľmĺínyzat köteles akózfienzeĹuol 

''yoitott 
támogatások

áúláthatőságárő| szőlő 200?. évi CLXXXI. törvény, valämint a hatáĺyós önkormŹnyzati
költségvetési rendelet szeľint eljáľni. A nemzeti'egi onl.o.-anyzit a tětmogatott célmegvalósulásáról szőlő elszámolás elfogadásáról a péľľĺĺigyi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gys é get írásban kötel e s tź$ ékoztatru.

\"i \
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6.

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

1.

A helyi tinkormányzat köteles a neÍnzetiségi önkormányzat részére elektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormźnyzat
eleget tehessen az információs önĺendelkezési jogról és az i.nfoľmźrciőszabadságról szóló
20ll. évi CXII. törvényben foglalt köz-zététe|i kĺitelezettségének. Jelen pontban
meghatáľozotĺ fe|adat el|átźsáért - a II. fejezet 11. pontjában meghatarozott igyintéző
ađatszolgá|tatása ďapjan _ a Hivatal szęľvezési feladatait ellátó szewezeti egység vezetóje
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiztonságaról, valamint a közérdelnĺ adatok
megismerésére irĺínyuló igények teljesítésének ľendjéről szóló jegyzói rendelkezései
szerint irĺĺnyadók alapjĺán jĺĺr el.

A nemzetiségi önkoľmźnyzatí választások évében a nemzetiségi önkormźnyzat
ľendelkezésére álló önkormányzati forĺásból biztosított előiľányzatok fe|haszĺálására,
az előitáĺyzatok tęrhére kĺitelezettségek vállalásźnanaptźri éven beliil a nemzetiségi
önkormányzati választások időpontj źthoz igazítottan, időarányos titemezés szerint
kertilhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkiilönítetten vezeti, az adatszo|gźlltatás során közölt adatok va|ődiságáért, a
szĺímviteli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyz(3jén keresztiil az adatszolgá|tatźsi feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke együttesen felel.

vlil. Osszeférhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzattekintetében a kiitelezettségvállaló és a pérungyi elleryegyzo
ngyanazongazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanźIzon gazdasźryi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettség:łä|Lalasra' utalvĺínyozásľa jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállalĺísi, pénztigyi el|Ąegyzési, éľvényesítési, utalvźnyozźlsi és teljesítés
igazolásźra irĺĺnyuló feladatot nem végeżreti az a személy, aki ezt. a tevékenységét a
Polgáľi Törvénykönyvľől szőIő 20|3.évi V. tiirvény szerinti közeli hozzátartozőja vagy
maga javna |áttná e|. A pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetoje a
köte1ezettségvá||aläsra, pénnlgyi e||enjegyzésre, teljesítés igazolĺásźtra" éwéĺyesítésre,
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintĺĺjukľól belső szabá|yzataikban
foglaltakszeľintnaprakésznýIvántafiastvezet.

Ix. A belső kontľollľendszer és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi iinkoľmányzat belső kontrollľendszeľének kialakítasanál figyelembe kell
venni a Bkr. előírasait' továbbá az á||arnháztntásért felelős miniszter á|tat. közzétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszer kialakításáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének észrevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

7.

8.

2.

J.
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2. + Hivatal integrĺilt kockĺízatkezelési és a szervezeti integntást sértő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat kockĺázatkezelését, u 

","*",ěti 
integritlást

séľtő események lefolytat asát a kiadott szabźiy ozźsok alapj án.

3. A Hivatal gazdasági szsrvezetének a vezetője a nemzetiségi önkoľmányz at gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési fe|ad,atait
ellátó szewezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és a belső
ellenőľzési vezetó á|talkészitett belső ellenőľzési kézikönyv szabéiyozza.

5. A nemzetiségi önkoľmőnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺányzat éves ellenőrzési tervébe. a :eeížĺ a 1šitĺigyottellenőrzési tervet megkĺildi a nemzetiségi önkormányz-at elntiteňét a iővekag|ásravonatkozó jogszabá|yihatÍndőtkövetően5naponbelül.

6. A nemzetiségi önkoľmányzata vonatkozó éves ellenőrzési jelent ést a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺányzat éves jelentésébe. A jegyztĺ ä ;7v.ĺnagýätt 

-e"eś

ellenőrzési jelentést tajékoztatásul megkiildi a nemzetiségi-oňtoľmĺnýzat e|nökének ajóváhagyrísravonatkozó jogszabá|yihatándőtkövetőęn5naponbeltil.

7. A.nemzetiségi tinkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvĺántartását a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzi az elnök táieuonatasa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

l. lelen megállapodás annak a|áfuása napjźn |ép hatályba és határozat|an időre szól.
Ezzel egyidejiĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľm źnyzat között jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttmiĺködési megállapodás, valamint
helyiséghasználati és fenntaľtatási szeruődéía közcis felülvizsgíl at ćs azokegyesítése
eredményeként _ j el en megállapo dás hatályba l épésév e| _ hat{Iy źú v eszti.

2. Felek ńgzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi cinkoľmányzat a jelen együttműködési
megállapodást 2017. március 31. napjáig nem írja a|á, vagy a, abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormány,it aha| - ónľe''t vái|a|třeladatként -biztosított támogatásban nem részesül.

J.

4.

5.

A helyi önkotmányzat az éves költségvetése teľvezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a ně-'.ti,égi
önkoľmányzat működési feltételeit.

|9lek megállapodnak abban, |ogy a gyakorlatban felmerĹilő egyéb
feladatmegvalósítások sorĺĺn a vonatko ző jogszabá|yi előíľások figyelembevételével
járnak el, kölcsöntisen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak t9vábbá,, hogy az egytittműkcidési megállapodást évente
legkésőbb januáľ 3|-ig, általános vagy időkti zi łá|asztás esetén az a|aku|ő ülést ktjvető
haľminc napon belül feltilvizsgźiják. és szĹikség esetén azt módosítjĺík.

Felek 
1ö.gzítik, 

hogy jelen megállapodásban nem szabőtlyozott kérdésekben az Äht.,Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamirft az egyenlő bánásmódľőI és az

6.
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esélyegyenlőség e|omozdítźtsáľól szóló 2oO3, évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó j o g szabályok rendelk ezései az h źny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példĺányban magyar nyelven késztilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót
jóvahagyó|ag alźńrták.

Melléklet: Használatb a adott tar gyi és technikai eszközök listáj a

Budapest, 2017.

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Lengyel onkormányzat
Józsefuaĺosi Önkoľmźnyzat képviseli:

képviseli: Nagyné Trzcinska Renata
dr. Kocsis Máté elntik
polgĺĺrmester

Fedezet: Dáfum: Budapest,20|7.

Pénziigyileg ellenj egyzem

Páris Gyulĺáné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimĺán Edina
jegyzĺc
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Eľika
a|jegyző
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Bp FcY V|||'ker. Jozsefvárosi Ônkormányzal
Budapest, 1082

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói tettári rész|etező Könyvelés éve: 2016

Megnevezés

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|haszná|ó
1 3 1 28-9-09098

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

129 Nemzetiségi onkormányzatok
Osszesen: 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 6961OXT|TVD 128mb rv ourculpr

1DB
1DB

1 31 28-9-091 5B Scanner (Canon Lĺde 25)
120 Nemzętiségĺ onkormányzatok

Osszesen: 1 31 28'9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
1DB
1DB

1 3128-9-091 93 Számítigép Comód ofÍicelV/1 397/08/C |v11397ĺo\IC
Nemzetíségi Önkormányzatok120

Osszesen.. 1 31 28-9-091 93 Számĺtógép Conod officelV/1 397/08/C
1DB
1DB

13138-2-02002 íróasztal

120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DBOsszesen 1 31 38-2-02002 ĺróasztaĺ
8DB

1 31 3B-2-02003 GépíróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-2-02003 GépĺroasztaI
1DB

13138-2-o2ooĄ Asztaĺ vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1 DB.Osszeserr 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes

lDB
13138-2-02005 AsztaI tárgyaĺó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DBtsszesen.' 1 31 38-2-02005 Aszta|tárgyaló
5DB

13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiség i onkormányzatok 2DBOsszeserr 1 31 38-2-02007 Áltvány, potc
2DB

13138-2-02010 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 9DBOsszesen.' 1 31 38-2-0201 0 Csilĺár vegyes

9DB
13138-2-02013 AIlófogas

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DBOsszesen ĺ 31 38-2-0201 3 Áltoĺogas
4DB

13138-2-02017 Forgoszék

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 7DBOsszesen.' 1 31 38-2-02017 Forgószék
7DB

13138-2-02024 Lampa vegyes
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes

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

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 4DBÖsszesen 1 31 38-2-02031 Rep rodu kc. képek, rézka rcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DBOsszesen; í 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

Prqgram : Raktár/Készlet
Készítő: oĺahe
Verziô: 2017.1 .1.1

2017.01.31 9:31:52
1 .otdal 4,,
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Bp. Fóv. Vl||.ker. Józseívárosi Önkormányzat
auoapěst' ĺoaz B.1. Fel|raszl|á|oi |e|tári rész|etező l(oľlyve|és éve. 20 |6

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Készlet
1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhati 1 po|cos

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

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

Osszesen. 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB
13138-2-02042 Szekrény kicsi áĺló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi állo 7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
120 Nemzetiségi onkormányzatok 28 DB

Osszesen: 1 s1 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
1 31 38-2-02069 Szekrény a|só-felső 2 ajtos

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 6DB
Osszesen.' 1 31 3B-2-02069 Szekrény aĺsó-felső 2 ajtos 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Osszesen. 1 31 38-2-02071 SzámĺtógépasztaI 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós

IZU Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB

13138-2-02078 Hűtőszekrény
120 N emzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02078 Htitőszekrény 1DB
13138-2-02087 Gcirgős konténer

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony zUĎ
13138-2-02159 Asztali |ámoa

120 Nemzetiségi tnkormányzatok
Osszesen; 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa 1DB

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

Osszesen; 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony 1DB
13138-2-02246 Boyĺer 50 l-80 L-ES

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 50I-80 Ĺ-Es lDB

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

osŚzesen: 1 31 38-2-02258 ,Lámpa korfénycsőves lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készĺtő: oIahe
Verzió: 2017.1.1 .1

2017.0'1.31 9:31:S2
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uo .:y V|||.ker' JózsefvárosÍ onkormányzat
Budapest, 1082

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói |ettári rész|etező Könyveĺés éve: 2016
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód FelhasználóMegnevezés
1 3i 38-2_02363 HÜtőszekrény Zanussi

Gyáriszám KészIet

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBC)sszesen..
1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi

1 3 1 3B-2_02408 Fémpolc100X185X40 cm
1DB

120 Nemzetĺségĺ tnkormányzatok 3DBOsszesen
1 31 38-2-02408 Fémpolc1)OX185X40 cm

3DB13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
120 Nemzetiségi Önkormányzatokosszeseĺr

1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos
1DB

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
1DB

120
Osszesen

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

1 3 '1 38-3-031 65 Mikrohu|lámú sütő
2DB

120
Osszesen

1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lDBĺ3138-3-03168 Mikrohu||ámÚ sÜtő

Osszeserr ĺ 31 38-3-031 68 MikrohullámĹl sútő

Nemzetĺségi tnkormányzatok120
1DB

1 3 1 3B-5-05003 Fü9göny ny|on
lDB

120
Osszesen; 1 31 38-5-05003 Fuggony nylon

Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DB
5DB

1 31 38-5-05009 ZászIo

120
osszeseĺr' .ĺ3138-5.05009

Zászĺó
Nemzetiségi tnkormányzatok 3DB

3DB
1 31 38-5-05064 Zász|i

120
Osszesen. 1 31 38-5-05064 Zászĺo

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
1DB13138-7-07029 Ftiggönytartó rúd

120
Osszesen; 1 31 38-7-07029 FÚggonytaftó rÚd

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DB13138-7-07037 Pénzkazetta

120
Osszesen.. 1 s1 38-7-07037 Pénzkazetta

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB13138-7-07059 Faĺitábla

120
Osszesen 1 31 38-7-07059 Falitabla

Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
2DB

1 3138-7-07098 Poro|tó kész.

120
Osszesen.

1 31 38-7-07098 Poroltó kész.

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DB

1 3 í 38-8.08035 Spirá|ozógép

Spirálozógép

120
Osszesen 1 31 38-8-08035

Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DB
lDB

Program : Raktár/Kész|et
Késziti5: o|ahe
Verzio: ZO1Z.i.1 .1

2017-0'1.31 9:31:S2
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Bp. Főv. V|||.ker JozseÍvárosi tnkormányzat Ô
Budapest' 1oB2 ö.1. Felhasználói |ettári rész|etező

. Cikkszám: -

. Fe|haszná|ó: 120 - 120

Könyvelés éVe: 2016

Cĺĺ<kszám lMegnevezés Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Kész|et13138-8-08072 számo|igép SHARP2607SHARP2607
12o Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBffi lDB

13138-8-08277 DVD ĺró t-g łĺosB oEM

1DBą 120 Nemzetiségi onkormányzatok
Osszesen.'

1DB
13138-8-08282 Papĺrvágógép

120 NemzetiségiÖnkormányzatok 1 DBosszesen.. 13138-8-08282 Papĺrvágógép lDB
13138-8-0829 5 |ratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
osszesell; 1313B-8-o82gs lratmegsemmisító 1DB

13138-8-08299 Telefax
12o Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszeserr.' 1313g-B-0g2gg Telefax 1DB

Ĺr-q
Prog ram : Raktár/Készlet
Készítő: olahe
Verzió: z0.lĺ.l .l .l

2017.01.31 9:31:52
4 .oĺda|
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Bp. Fciv. VIII.keľ' JÓzsefuárođ onkornlányzat
Budapest, l082

000190.111932 Te|efondrj számlálo1instáľátassĺl
000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekěte 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP LJ 11oo
002008-131 1922 Kamera rendszer kiéoítése
002639-131112 Fénymáso|őgép sharp Ar-5516NG

Cisszesen: S db
Beá|lított sz rési fe|tételek:

Minden nem tcjro|t eszkÓz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott felhaszná|őná| |évó eszkcjzok

11 19

13 139

t3r29
13139

13129

TáIgyi eszkcizłik Iistája tartozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

r20

r20

I20

rz0
rfl

Nemzetisé9i tnkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatox

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzator

Nemzetiségi onkormányzatok

2000.12.15

2004.04.2L

f010.06.24

Gyártási /
he|yrajzi szám

rv/60s100

eszkłiz 2017.1.1.5

Bruttő érték Értékcsiikkenés Nettő érték

Kcĺnyve|és éve: zđĺo

96 250

f2 699

144 220

391 375

429 725

I 083 669

96 250

22 699

144 220

391 37s

429 125

1 083 669

0

0

0

0

0

2077.O1.31 09:33:49
1of1
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Bp. Fov' V|||.ker. Józsefvárosi tnkormányzat
Budaoest. 1082

8'1. Felhasználói leltáľi rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 060 - 060

Raktárkód Felhasználó

Könyve|és éve: 2016

1 31 28-9-091 86

Megnevezés

Pen Drive
Lengye| Nemzetiségi onk. 1DB

Osszesen: 1 31 28-9-091 86 Pen Dive 1DB

z:\ nU!-$Ô
Program: Raktár/Kész|et \
Készĺtő: o|ahe \
Verzĺó: 2017.1 '1 '1

2017.01 .30 9:25:48
1 .oldal &=,
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Egyĺittmíĺktidésĺ megállapodás

amely létrejĺitt egyľészľől a Budapest x.őváros vlil. kerůilet Józsefváľosi
O n ko ľm á ny zat (a további akban : hetyi önko tmány zat)
székhely:
adószźm:
törzsszám:

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

statisztikai szźtm:. 15735715.841 1-32l-0l
bankszámIaszźm: 10403387-00028570.00000000
képviseli: dr. Kocsis M:áté polgármester

másrészről a Jĺízsefváľosĺ Oľmény Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
miĺködési hely: l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszám: 16927973.|.42
törzsszőtm: 6792|9
statisztikai szátm: 169f7973-841l-37l-ĺt
bankszám|aszźlm: | 0403387 -00028602.00000002
képviseli: BezjianB|izabeth Antónia elncik

köziitt (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nęmzetiségek jogairól sző|ő 20|1. évi
CLXxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhata|mazás
a|apjén, figyelemmel az źů|amháztartásrő| szőIő 20l|. évi CXCV. ttirvény (a
továbbiakban: Áht.), az źů|archátztartásról sző|ő törvény végrehajtźsőtő| sző|ő 368120||.
(x[. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőľzéséről szóló 370lf0|1. Cxil. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bkľ.), a Magyarcrszźtg helyi önkormányzatairő| sző|ő 20||. évi
CI,xxxIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az ahilírott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkoľmányzat jelen együtEnfüödési megállapod.ás (a továbbiakban: megállapodĺĺs)
keretében a nemzętiségi önkoľmányzat részétę biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzati
mfüiidés személyi és targyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos
végľehajtĺási feladatok e|Iźĺtasarő|, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi köztigyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok ľészletes szabályait
hatfuozzőlk meg.

2. A tzľgyi évľe vonatkozóan a helyi önkoľmĺányzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vĺíllalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormányzatta| történő
előzetes egyeztetést követően az ađott évi költségvetési rendeletében miiködési
hozzőtjaru|źskéĺt pénnigyi tamogatast biztosíthat, amelyről trĺmogatottat elszámolasi, míg
tĺímogatót ellenőrzési k<itelezettség terheli. A helyi önkormányzat áItal' a nemzetiségi
<inkoľmányzat részéte miĺködési hozzájar:u|ásként nyujtható tlímogatasi összegľől
trĺmogatĺísi szeľződést kell kötni. A tamogatás felhasznĺílasa során a nemzetiségi
önkormĺínyzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint kötelęs eljĺámi.
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3. A helyi önkormĺányzat áitalnyujtott mfütidési hozzájaru|ás tekintetében Felek ňgzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyzat nemzetiségi közĹigyeinek ellátasa céljából ĺĺmĘat.ĺsí
adhatkĹilsőszervezeteknek,intézményeknekazza|,ho,gy

a. ebben az esetben is ajózsefuarosi öľmény nemzetiségi polgĺáľoknak részestilniĺik kell a
tłímogatottkĺilsőszervá|talvégzstttevékenységeredményéiből,

b. elsziímolĺási és beszímolási kötelezettség minđ a támôgatott l.til.o szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmĺányzatoi terheli. A nemzetiségí
önkormĺínyzat elnöke köteles a ktilső szew részéľől benyujtoff _ a továbbadott
tlímogatas fe|haszná|ásaľól szóló - elszímolĺĺsi dokumentĺíciót, valamint a üímogatrísi
cél megvalósulásráról szóló saját nyi|atkozatat a benyujtrást k<ivető leghamaľab-b, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Főváľos vľl. téruiet Józsefuĺĺro'iľolga,-"śt",i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzĹigyi feladatait e||átő szervezet| egysége
(továbbiakbarl:pénnigyi felađatokat ellátó szervezetiegység) részéreátadni.

4. A helyi ĺĺnkoľmiínyzat á|tal nyujtott mÍĺködési hozzájarulás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke kĺĺteles tźtrgyévet követő január 3|. ;apjáig
írásban beszámolni a működési tamogatĺás felhasználásĺíról. A Hivatal a pen,uełI
feladatokat e|lźúő s^zervezeti egységen kereszttil köteles a műk<idési tá-oguřá"
fe|hasmälását ellenőľizni, amelyhez jogosult minden adatot,bizonylatot bekérni, valňint
jogosult az e|számolrás kiegészítését kéľni.

5. A helyi önkoľmiĺnyzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak e||áltását szollgóltő ľendezvények megtaľtását _költségvetési he1yzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori kciltsěgvetésében ekňlonĺtett forľásból
pályáztatéts útján vagy egyedi kéľelem a|apjźn, támogatási szeľződés k<ĺtése mellett
támogathatja, amelyrőI atátmogatottat e|szátmolási kötelézettségterheli.

6. A nemzetiségi önkormanyzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdźikodásĹ ellenőrzési, ťlnanszírozási, adatszolrgźitatási és beszámolási feladatai
ellát"ásríról- az elnök közreműködésével _ a vonatkozó jogszabályokban, valamint a helyi
szabźiyozźsokban, és utasítłísokban foglaltak szerint a Hiuátal gondoskoáik.

7. A nemzetiségi önkoľmĺínyzat gazdá|kodás rendjét szabźt|yozó belső szabá,|yzataiban - a
szĺímviteli jogszabalyok és az Avr., vďamint a Bkr. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabźůyzatokban . rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľm źnyzatelnöke hagy
Jova.

8. Atźtmogatások felhasznáiásćxal kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosu1t ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi łinkoľmányzat műkiidésének személyĺ és tárgyifeltételeĺ,
mĺikiidéssel kapcsolatos végrehajtásĺ feladatok eliĺtĺsa

1. Felek rogzítik, hogy a helyi önkotmźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszkđzĺikkel fekzěre1t
helyiség ingyenes haszná|atát. A nemzetiségi tĺnkoňányzatnak az fuodai munka során
felmeľĺilt mfüödési költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal kĺiltségvetésének
terhére _ viseli.
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Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi tinkormányzatnak az ingyenes
helyiséghasznźiaIĺal, a helyiség infrastruktttájáva| kapcsolatban felmeriilő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntaľtási költségeit a helyi <inkoľmányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére - viseli, amelyek az a|źhbíak:

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

b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat miĺktidéséhez szükséges eszközök karbantartási díja,
az internet hozzáférési lehetőség kiiltségeinek biztosítása, va|amint a nemzetiségi
önkoľmányzati ügyekkel foglalkozó ngyintéző źital igénybevett telefon
szolgźitatátsának díja, kivéve a nemzetiségi cinkoľmányzat testiileti tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas znźůatáből eredő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulasa éľdekében a Budapest VIII.
kerület, Vajdahunyad u. l./b, szĺĺm (hĺsz.: 35604lN3) a|att talá|hatő |45'5 m, alapteľüleťú
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuaľosi Bolgaľ, Görög, Lengyel, ormény, Román,
Ruszin, Szlovák, Szerb, UkÍáÍt, NémetNemzetiségi onkormźnyzatkiizös hasnźůatbaadja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minđen nemzetiségi önkorményzat
szźtmára munkaállomás biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
á11ó helyiségcsopoľt, amely 4 iľodďlelyiségből, kiizlekedőbőI, ga|énálból, mosdóbőI á1l.. Az
ingatlan aktln|izá|t forgďmi értékbecslése alapjan az ingatlaĺ forgďmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Fr.
A nemzetiségi önkormźnyzat fudomasul veszi, hogy az iľodďrelyiség használata a
Józsefvĺárosi Ukľán és Göriig onkormĺányzattal közĺĺsen történik. A nemzetiségi
önkoľmányzathnsnńiati jogáĺrak gyakorlĺásával a többi irodahelyiséghaszná|atźra jogosult
nemzetiségiönkoľmányzatokmunkájátnemakadźůyozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásäbaĺ a nemzetiségi önkoľmźnyzat tészére kizźrő|agosan'
valamint a többi nemzetiségi ĺinkormányzattal közös haszná|atba átadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat a lista szeľinti eszkĺizöket és helyiséget klzarőIag
alapfelađatĺínak ellátźsáŕľroz szfüséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszenĺ gazdá|kodas szabźlyaí szeiĺt, a jő gazda gondossĘával köteles keze|ri, a
haszná|at jogát a helyi önkormányzat éľdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasznalati jogát mĺísra nem ruhrízhatja źÍ. A helyi tinkorrnźnyzat ahasnlźůatba
adott bríľmely ingóságot - a listan töľténő źúvezetés mellett . bĺíľmikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonlntja, módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlása soľan nem
veszé|yeztethetianemzętiségiiinkoľmźnyzatf eladatellźtásźń.

A helyiséget a nemzetiségi cinkormínyzat hétköznaponként reggel 8 óľától 20 őrug
nemzetiségi iinkoľmĺínyzati feladatellátasához haszná|hatja. Az e pontban megielölt
időrenden ful történő helýséghasznźtlata előzetes írĺĺsbeli kérelem alapjźn a Hivata|
jegyzőjének írásbeli engedélye alapján van mód. Az írasbeli kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokĺísos helyiség használattól eltéľő időszakban
történő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kéľelemre a helyiség eltérő hasnlźiata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
ĺállandó jelleggel biztosított eltérő helýséghasznźiat indokoltságéłt a je|en egyiittműkiidési
megállapodĺás feltilvizsgáIatava| egyidejiĺleg meg kell vizsgźůtĺ, és amennyiben aľra a
továbbiakban mĺír nincs sziikség, az engedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzataziĺgyenes helyiséghasznáIat jogáltmasľa nemrvhélzhatjaźú.
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5.

Az ingyenes hasznĺílatba adott irodahelýségen felújítlíst, átalakítast, bármilyen vá|tonatást
eszk<izölni csak fulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen haszná|atba adott irodahelyiséget magĺíncéhi
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. -Amennýb.n 

u
nemzetiségi tinkoĺmĺínyzat az e pontban foglaltaktól eltéľ, úgy köteles ; helyi
önkormányzat írĺásbeli felszólítasĺíra amagźncélú használatot haladéktalanul megsztintetni,
valamint e magiĺn célú használatból eredő költségeket a helyi önkoľmlíny zat részére
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormĺĺnyzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasnláIatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeľíĺ használattól élteron veszi igénybe,
vagy Mt a másik nemzetiségi önkoľmányzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyvahasmálja',
úgy a helyi önkormányzat által önként vállalt feladatkénĺ a nemzetiségi iinĹoľm źnyzatok
tészére nyujtott nemzetiségi önkormányzati tłímogatlísi rendszeľb a|u'lzarhatd.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az átadott vagyonnď kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormányzattal egyetemleges elszĺĺmolási, visszaszo|gá|tatasiés kártéľítési kĺitelezettség-e
áll fenn.

Az ingyenesen haszná|atba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi cinkoľmźnyzat
képviselője a Hivatal portájan veheti fel, éś off köteles leadni L irodahelyiség
elhagyĺísakor. A nemzetiségi tinkormányzatnem jogosult saját kulcs haszn áIatara.

A helyi önkormányzat vái|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szewezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi tĺnkormányň
feladatellátása során jelentkező szfüséges mertekig - a Hivat a| á|tala biztosított
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, karbantaľtását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz sziikséges irodaszerek rendelkezésre bocs źÍásátbiztosítja.

A nemzetiségi önkoľmőnyzat rendelkezésére bocsátott eszköz<ik szrámviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal pétwjigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg
leltár szerinti hiányta|an á|lapotáért a nemzetiségi önkorm źnyzat elňotetlel.

A helyi önkormanyzat anemzetiségi önkoľmĺányzatnagyobb szabású rendezvényeinek,
pro gramj ainak me gv a|ó sításźthoz
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez aHivata|, illetve a helyi önkoľmányzat egyéb

kozfe|ađatainak e|Iátását nem akadźůyozza _ ideiglenesen, ingyeňsen
rendelkezésre bocsáth atja, azza|, |logy az erre irányuló kérelńet legaiabb 1ś nappal
a kért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvetési sżeľvének, gazdasági társaságainak
közremtĺködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
ttibbletkĺiltséggel nem j ĺĺr.

A nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét a helyi önkoľmányzat _ a Hivata1
költségvetésének teľhére _ viseli.

Ą hglyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének teľhére _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
haszná|atánakbinosítźsát,továbbászĹikségesęténtolmácsa|kalmazásét.

7.

8.

9.
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10. A helyi önkormányzat az je|eĺ megállapodasban meghatározott ktiltségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmźnyzatok működtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése ktiltségvetési címen, továbbá az
onkoľmĺĺnyzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmźnyzatok
épületeinek takarítasa címen

ll.Felek rögzítik, hogy a helyi <inkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat miĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban éů|ő szemé|y, illetve a Hivatal jegyzőjéĺ keresztiil a szervezési és

ügyviteli, töľvényességi, pénzigyi, ellenőrzési és a belső euátási feladatokat ellátó
szęwezeti egységei látjak el.

|2. A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai kiilön<isen:
a. a testtileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az iiléseken, az

ül é sek j e gy zokönyv ezése,
b. a nemzetiségi ĺinkorményzat elnökének, vagy tagjának információi a|apjźn íľásbeli

előteľjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztéste alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

megküldése a Hivatal törvényességi és pénzngyi fe|adatait ellátó szervezeti
egységei tészéte,

d. a kormányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzo és a
nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke felé,

e. a testtileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (p1. jegyzőkönyvek)
nyilvĺíntartási, sokszoľo sítási és postazási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat mÍĺködésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iľatkezelési
feladatok ellátása.

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

h. a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének fę|hata|mazźsa alapjźn a Nemzęti
Jogszabá|ytár Töľvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus
rendszeľ hasznáIata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein . beleéľtve a zárt tilést is - a
jegyzó vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
iinkormányzatmegbízźlsából és képviseletében tésztvesz a nemzetiségi önkoľmźnyzat
testiileti iilésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetiségĺ önkormányzat ktiltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátĺ{sa

1. A nemzetiségi önkoľmáĺyzat ktiltségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzugyí feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az alábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdálkodásľól szóló határozat, a költségvetés teľvezés,

annak évkijzi módosításanak előkészítése, az e|emi kiĺItségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkormrínyzat költségvętési előirányzatok nyilvántartása, az éves

gazdźůkodás és d<intések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi <inkotmőnyzat
figyelmének felfu vása a k<iltségvetés módos ításra,
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i)
k)

c) a nemzetiségi önkormányzat tĺĺltségvetését megalkotó határozatbarl foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Államkincstáľhoz torténo benyrijtásával kapcsolatos
feladatok e||źúása,

d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-péľz;llgyi szakmai ellenőrzések ellátása, az utalviínyľendeletek
kiállítása, a gazdasági vezęt(j által kijel<ilt személyében az érvényesítéši feladatok
e||áúźsa,

e) költségvetési fedezetellenőľzéssel egyidejűleg a kö,telezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, a kötelezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással'
g) havi pénzforgalmi jelentések, méľlegielentések, költségvetési beszĺímolók készítése

a jogszabá|yban megadott hatfuiđő betartásával, a Magyar Államkincstárhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása'

h) a zárszámadás szźtmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

i) banki és ttirzsadattán ijgyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla.
szerző dés mó do sítás a, v źitozétsok bej el enté s e)'
AFA-bevallások, Szja bevallások készítése, ÁpA kĺirbe való bejelentés,
támogatásonként (központi k<iltségvetésből, teleptilési önkoľmányzattőI,
pá|yazatokbőI) a bevételek és azok teľhéľe hozoi döntések, valńint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a ktiltségvetési döntések meghozata|őtban, támogatások
elszámolásźtban.

D támogatások felhasznźiásának pénziigyi elszĺímolásához segítségnyujtás (szém|źl<,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénzügyi,számviteliszabáIyzatokaktualizáiása,
n) elemi költségvetés és hataľozat, költségvetési beszámoló és zźrszźlmadás honlapra

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetis é gĺ iinko rm ány zat kiiltségvetés e

A jegyzĺ| a pénnigyi feladatokat e||źÍő szervezeti egység trtján az á||anháztartasrőI
szóló jogszabályok rendelkezéseiľe ťlgyelemmel a költségvetési törvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi tinkoľmźnyzatelnökének közreműködése és
adatszolgźtltatźsa a|apjan hataľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési
hatźrozatźnaktewezetét, amelyet megkiild a nemzetiségi önkormányzat ěhokénęk.

A nemzetiségi iinkormőnyzat a költségvetését önállóan, ktiltségvetési határozatban
á||apítja meg. A nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési határozatának az bányadő
jogszabályban meghatźttozott szerkezet, taľtalom szerint kell tarta|maznia az
e|őirźnyzatokat.

A nemzetiségi önkormínyzat kĺiltségvetési hatáľozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól szőlő határozatát az elnök - annak elfogadását ktivető hĺírom
munkanapon belül _ írásban megküldi a pénzugyi felada.tokat ellátó szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi ĺinkormĺínyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat költségvetési
e|óirányzatainak vá"|toztatásźra irányuló előterjesztést a péĺuiigyi feladatokat e|Iátő
szew ezeti egysé g közreműködésével készíti elő.

6
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5.

6.

7.

l.

2.

Az e|óirźnyzatok módositásátó| a nemzetiségi önkoľmźnyzat képviselő-testiilete
költségvetési határozatźú, mődosító - hatźtrozattal dönt. E hatátozat egy péIdźnyát,
valamint az elóirźnyzat-módosítas tész(ętezését (az e|óirźnyzat-nyilvántaľtáson töľténő
áBĺezetés céljából) a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat elnöke a döntést kovető 3 napon belül
juttatja e| apéľľ;iigyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat, va|alrlint a Hivatal a nemzetiségi ĺĺnkoľmanyzat költségvetési
hatźrozata törvényességéért, bevételi és kiadási eloirźnyzatainak megállapitźsáért és
teljesítésééľt,továbbákötelezettségvá||a|ásaiéľtéstartozásaiértnemfelelős.

A nemzetiségi önkormáĺyzati gazdá|kodźls bizonságźprt a testiilet, a szabźůyszenĺségééľt
az elnrik felel.

v. A nemzetiségĺ önkorm ányzat költségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat onźilőan dönt saját költségvetési
e|őirźnyzatainak felhasználásaľól. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési, pénziĺgyi
gazdáIkođásának végrehajtźtsa során a pérľ'lđ;gyi felađatokat eIIźúő szewezeti egységen
kereszttil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkoľmĺányzat fonásai terhére
készpénz, valamint átutalás foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozotí
eLóir ány zatok, i l l etve a nemzeti sé g i önko rm źny zati határ ozatok al apj án.

A jegyző a pélwugyi feladatokat e|Iéúő szetvezeti egységen keresztiil Látja e| - a
nemzetiségi önkoľmányzat elnökének közľemiiködése és informáciői alapjźn - a

nemzetiségi önkormányzatönálló ťrzetési szźtm|anyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak töľzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkorményzat tekintetében az
adőszźlm igénylése, valamint a töľzskönyvi nyilvĺíntartásban szükséges módosítások
éltvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat önői|ó
fizetési szźtm|éx a| rendelkezik.

A nemzetiségi cinkormźnyzat az á||aĺlháztartźsi információs rendszerhez a Magyat
Ánamkincstáľon keľesztiil a pénzügyi feladatokat ellátó szervęzeti egység
kö zremfü ö désével az a|őbbiak szerint kapcs o l ódik :

a. Információszo|gźitatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gáltat az á||amhźntartźs infoľmációs ľendszeľe
szátmára.

b. Időkt'zi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péluforga|mával összeftiggésben eleget tesz az áIlarĺ:Jľráztartási információs
rendszere felé irányuló ađatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időkiizi mérlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a kiiltségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá|Iamhźztartásiinformációsrendszerszámźra.

d. Kiiltségvetési elemi beszámoló készítési kĺitelezettséggel: költségvetésének
végrehaj tásával, gazdá|kodősáv a| ii sszeftiggé sben elege t tesz az źitramháztartźsi
infoľmációs rendszere felé irĺĺnyuló adatszo|gáltatási kötelezettségének.
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4. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetést éńntő hatfuozatőnak elkészítéséért, valamint
az e|fogadast kiivető adatszo|gáitatĺísok határidőben tĺirténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzőjénkeresztiil apénzÍigyi feladatokat ellátó szervezetiegység a felelős.

vI.A nemzetĺségi iinkorm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ

t.

kiitelezettség

A nemzetiségi önkotmányzat elnöke a nemzetiségi iinkoľmányzat gazdálkodásának
éves alakulásáról a zźrszátmadás keretében szĺĺmol be. A nemźetiseli ontoľmźnyzat
gazdá|kodásának éves alakulásáľól szóló zźttszámadási előterjesztési és a hatátozat
tervezetét a jegyzőn keresztiil a pénzíigyi feladatokat e||átő sžervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke a képviselő.testtilet elelerjesz ĺgy,
hogy az a képviselő-testĺilet elé terjesaését kĺivető haľminc napon belül, de legkésőbň-á
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáighatályba l3pjen.

A nemzetiségi ĺinkotmőnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszőtmadásihatározattal dönt.

vII. A nemzetiségi tinkoľ mányzat kiitelezettségvállatásaĺval kapcsolatos
hatáskörtik

Ą nemzetiségi cinkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és - az ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat' továbbá a felelősök konkĺét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szewęzeti és Mííködési Szabźiyzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közĺis utasítás
rcndezi.

A nemzetiségi önkormźnyzat ťlzetési szám|át|r'lzźrő|ag a helyi önkoľmrĺny zat számláit
v ezető pénzintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi önkoľm ény zat gazdá|ko dásáv a| és pénzell éúźsźlv a| kapcsol ato s minden
pénzforya|mźtt a nemzetiségi önkoľmĺínyzat foľrásaĹterhére a nemzetisegi ĺinkormlínyzat
fi zetési számláj án bonyolítj a.

A helyi önkoľmányzat źůta| adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkoľmĺáĺryzatközótti szerződésben foglaltak szerinťtöľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormĺányzat mĺkĺĺdesĺ és miĺködéshez kapcso1ódó
beľuhĺázási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a neÍIuetiségi cinkormrányzat a he1yi 

.cinkormányzat

folyósított támogatást ktilső szerveknek (pl.: társadalmi szeľvezetek, a|apitvánýok'
teľmészetes személyek részére, stb.) nyujt ott pénzeszköz átadás céljára has ,ieya fe|, a
nemzetiségi önkoľmányzat köteles a közpénzekbő| nyujtott támogatások
őú|áthatőságnő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valamint a ľlátđlyos önkoľmányzati
költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi önkormarlyzit a tálmogatott cél
megvalósulásáľól szóló elszámolás elfogadásáról a pénzugýi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gys é get íľásban kötel e s táj éko ztatni.

2.

t.

2.

3.

4.
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5.

6.

A kĺizponti költségvetési támogatásilpőiyázati igény benyújtására a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkorményzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a neĺnzetiségi önkoľmanyzat tészére elektľonikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen azinformációs önľendelkezésí jogról és az iďoľmáciőszabadságról szśLő
201|. évi Cx[. törvényben foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghataľozott feladat e||źúásáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghatźtrozott ugyintéző
adatszo|gźitatÍsaa|apján- a Hivatal szervezési feladatait ellátó szewezeti egység vezetoje
a felelős, mely az adatvédelméről és adatbiztonsĘátrőI, valamint a közérdekű adatok
megismerésére iľányuló igények teljesítésének rendjéről szőIő jegyzői rendelkezései
szerint irányadók alapjan jĺĺĺ el.

A nemzetiségi önkormźnyzati választások évében a nemzetiségi <inkormźnyzat
rendelkęzésére á1ló tinkoľmányzati forcásból biztosított előirányzatok fe|hasznźiésára,
az e|őfuányzatok terhéľe kötelezettségek véitalásźra naptári éven beliil a nemzetiségi
iinkoľmányzatĺ vá|asztźsok időpontjához igazitottart, idóarźnyos titemezés szerint
keľĹilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgźlltatás soľán közölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke együttesen felel.

VIII. osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi ĺinkoľményzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzĹigyi ellenjegyző
ugyanazon gazdaséryi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet tzonos a
kötelezettségválla|ásra' utalvĺínyozásra jogosult és a teljesítést ígazo|ő személlyel.

A kiitelezettségvĺállalási, pénnigyi ellenjegyzési, éľvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ásara iranyuló feladatot nem végeztreti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Töľvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. töľvény szęrinti közeli hozzátartozőja vagy
maga javára látná e|. A pénzügyi feladatokat ellátó szewezeti egység vezetője a
kötelezettségvá||a|ása" pénziigyi e|IeĄegyzésre, teljesítés igazolasźtra, érvényesítésre,
utalvźnyozásľa jogosult személyekľől és aláíľĺás-minüíjukról belső szaběiyzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvĺĺntaľtĺst v ezet.

Ix. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

l. A nemzetiségi önkoľmćnyzat belső kontrollrendszerének kialakít"ísanál figyelembe kęll
veĺuri a Bkĺ. elófuásait, tovźhbá az źiLan:ŕľráztafiaséľt felelős miniszter źital köz.zétett
módszertani útmutatókban leírtakat. A belső kontľollĺendszer kialakítasőÉrt a jegyzo a

' felelős, a nemzętiségi önkoľmĺányzat elnökének ésnevételezési jogköľének figyelembe
vételével.

7.

8.

1.

2.
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2. A Hivatal integľált kockízatkezelési és a szervezeti integritrást séľtő események kezelési
felelőse biaosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat kockĺázatkeze|ését, u,,"*",ěti integritast
séľtő események lefolytatĺását a kiadott szabźiyozások alapján.

3. A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nemzetiségi önkormźnyzat gazdasági
vezetője is.

4, A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási ľendet a Bkľ. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készített belső ellenőľzési kézikönyv szabáůyozza.

5. A nemzetiségi önkoľmźnyzatta vonatkozó éves ellenőľzési tervet a jegyző hagyja jóvá,
mely beépül a helyi ĺinkormányzat éves ellenőrzési teľvébe. n iegyźa a 1oiahigyottellenőrzési tervet megkĹildi a nemzetiségi önkoľmźnyzat elntikelřt a jővthagýásra
vonatkozó jogszabá|yihatáidőtkövetően5naponbelül.

6. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőľzési jelentést a jegyző hagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkoľmĺányzat éves jelentésébe. A jegyző ä jóváhagýôtt e""ś
ellenőrzési jelentést tájékoztatasul megkĺildi a nemzetiségi 

-tinĹormĺnýzat 
elnökének a

jóváhagyrásravonatkoző jogszabá|yihatándőtkövetően5naponbeliil.

7. A nemzetiségi önkormźtnyzatokat érintő kiilső ellenőľzések nyilvántartásáú a belső
ellenőrzési feladatokat e|látő szewezeti egység végzi az elnök tájékoztatása a1apján.

X. Zárő ľendelkezések

l. Jelen megállapodás annak a|áírása napján |ép hatá|yba és hatátozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi cinkorm őnyzat között jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttmiĺködési megállapodás, valámint
helyiséghasznáiati és fenntartatési szeruődés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése
ere dményeként _ j el en megállapodás hatályba l épéséve | _ haály il ve szti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi ĺinkormányzat a jelen együttmÍiködési
megállapodást20t7. március 31. napjáig nem íľja a|á,vagy u, ibbunfóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ ó*e''t váIta|t ŕeladatként _
biztosított támogatásban nem részesül.

3. A helyi önkoľmányzat az éves k<ĺltségvetése teľvezése során e megállapodás
rendelkezéseire flrgyelemmel k<iteles eljáľni, és biztosítani a něm""ti,egi
önkormán y zat míiködé si feltételeit.

4. |elek megállapođnak abban, hogy a gyakorlatban felmeriilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi előírások ťrgyelembevételével
jáľnak el, kcilcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak tovźlbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente
legkésőbb januĺáľ 3l.ig, általános vagy időközivóiasztźts esetén * ilu|*lĺ ülést kiivető
haľminc napon belül felülvizsgáiják, és szükség esetén azt módosítják.

6. Felek 1iigzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Aht.,
Avr., Bkr., M<itv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bĺánásmódrő| és az
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esélyegyenlőség e|őmozditásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó j ogszabályok rendelk ezéseí az hényadőak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven készült,
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezot
j ćx áhagy őIag a|áírták.

Melléklet: Használatba adott tátgyí és technikai eszktizök listája

Budapest,2017.

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefvaľosi ormény Önkoľmanyzat
Józsefuaľosi Önkormányzat képviseli:

képviseli: Bezjian Elizabeth Antónia
dr. Kocsis Máté elnök
polgĺĺľmester

Fedezet: .........Dáfum: Budapest'}0l7.

Pénziigyileg ellenj egyzem

Pĺáris Gyuláĺ'é
gazdaságivezstő

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada.Rimáĺl Edina
jegyző
nevében és megbízĺásából

dr. Mészĺár Eľika
aljegyző
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?o 
.ĺY Vtt|.ker. Jizsefvärosi onkormányzat o ABudapest,1082 u..l. Fe|haszná|ói |e|tári résztetező

. Cikkszám: .

Fe|hasznáĺó: 12o.12o
Cikksz,ám

Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám KészletVGA ASUS UNUOOA

Kónyvelés éve: 2016

120 Nemzetĺségĺ Önkormányzatok lDBÖsszesen.. 1 31 28-9-09098 VGÁ Ásus 6960OXTftvD lza,n lyiut ciĺpr 1DB13128-9_091s8 Scanner (Canon Líde 25)
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DBOsszesen..

1 31 2&-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB13'128-9_09193 s
wt1397tOŮtC

Nemzetiségi tnkormányzatok120
Osszesen.. 1 31 28-9-091 93 Sz á m ĺtóg é p Co mód offi ce I V/1 3 97/0 8/C

lDB
lUĎ13138-2-02002 ĺróasztal

Osszeserr 1 31 38-2_02002 ĺróasztal

Nemzetiségĺ tnkormányzatok120
8DB
8DB13'ĺ38-2-02003 GépíróasztaI

120
Osszesen 1 31 38-2-02003 GépĺrÓasztat

Nemzetiségĺ Önkormányzatok lDB
lDB13138-2-02004 Asztal vegyes

lzu
Osszesell. 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes

Nemzetiségi onkormányzatok ItJtJ

lDB13138-2-02005 Asztal tárgyali

osszeseĺr. 1 31 38-2-02005 Asztaltárgyaló
Nemzetĺségi tnkormányzatok120

5DB
5DB1313A-2-02007 A||vány, po|c

120
Osszesen. 1 31 38-2-02007 Allvány, polc

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
2DB13138-2-02010 Csĺ||ár vegyes

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

Nemzetiségi onkormányzatok onD

9DB13138-2-02013 Állóĺogas

120
Osszesen 1 31 38-2-0201 3 Áuórogas

Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
4DB13138-2-02017 Forgószék

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DBOsszesen.' 1 31 38-2-02017 Forgószék
7DB13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120
Osszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
2DB1313€-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségi tnkormányzatok
tsszesen 1 31 38-2-02031 Reprodukc. ké pek, rézkarcok

4DB
4DB13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

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

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

2017.01 .31 9:31:52
1 .oldal 4,,,
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Bo. Fpv. V|||.ker. JózseÍvárosi Önkormányzat o 4
Budapěst' 1082 U..l. Fe|haszllálói le|táľi rész|etező

cikkszám: -

Felhaszná|ó: 12o - 12o
Cikkszám ĺĺ^--.. -..

ľiszám Kész|etSzekrény aĺacsony zárhato 1 polcos

l(cilryvelés éve. 20 ĺ6

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen:
1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 polcos

2DB13138_2_02040 Szekrény Vegyes
120

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

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
lDB13138-2_02042 Szekrény kicsi á|li

120
Osszesen 1 31 38-2-02042 Szekrény kĺcsi áIló

Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB
7DB13138_2_02050 Szék vegyes

120
Osszesen.. 1 31 38-2-02050 Szék vegyes

Nemzetiségĺ Önkormánvzatok 28 DB

28 DB
1 3 1 38-2-02069 Szekrény a|só-felső 2 ajtis

120 Nemzetiségi onkormányzatok
Osszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsó.fetso 2 ajtis

6DB
6DB13138-2-02071 SzámítógépasztaI

120
Osszesen.' 1 31 sB-2-02071 Számĺtogépasztal

Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
3DB13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszeserr 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
1DB13138-2-02078 Htitőszekrény

120
Osszesen 1 31 38-2-02078 Hlitőszekrény

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
lDB13138-2-02087 Görgős konténer

tzu
Osszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgis konténer

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lDB13138-2-02132 Szekrény 2 ajtis a|acsony

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony
2DB13138-2-02159 Aszta|i |ámpa

120
Összesen 1 31 38-2-021 59 Asztali lámpa

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
lDB13138-2-02240 Szekrény í ajtós alacsonv

120 Nemzetiségi tn kormányzatok
Osszesen; 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony

lDB
lDB13138-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES

120 Nemzetiségí tnkormányzatok 1DBOsszesen. 1 31 38-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES lDB13138-2-02258 Lámpa kÖrfénycsőves

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok
Osszesen. ,ĺ3138-2-02258

Lámpa köÍénycsőves
lDB
lDB

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

2017.01.31 9:31:52
2 .oldal
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1o 
.:y Vl||.ker' Józseívárosi Önkormányzat c, A r. IrBudapest, 1082 u.r. Fe|használói |eltári rész|etező

Cikkszám: -

.Cikkszám ń'.-.. 
Fe|használó: 12o - 12o

znalo Gyáriszám KésztetHÚtőszekrény Zanussi

Könyve|és éve: 2016

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 38-2-02363 Hĺitőszekrény Zanussi
13138-2-02408 FémpoIcí00X185X4o;ń

1DB

120 Nemzetiségi Önkormán1zatokosszeseĺr..
1 31 38-2-02408 Fémpolcĺ00X185X4O cm

3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
3DB

Osszesen 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok
IUó

13138-20575 Szekrény 2 ajtós
ĺDB

Osszesen.' 'ĺ3138.20575
Szekrény 2 ajtos

NemzeÍiségi Önkormányzatok120
2DB

131 38-3-03165 Míkrohul|ámÚ sütő

120
Osszesen.' 1 s1 38-3_031 65 MikrohulĺámÚ sútő

Nemzetĺségi Önkormányzatok lDB
131 38-3-03,ĺ 68 Mikrohu|ĺámÚ sütő

ĺDB

120
Osszesen.' 1 31 38-s-031 68 MikrohullámÚ sutő

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lDB13'138-5-05003 FÜggöny ny|on

IZU
Osszesen 1 31 38-5-05003 FÍ'iggony nyIon

Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DB
5DB131 3B-5-05009 Zászlo

tzu
Osszeserr.. 1 31 38-5-05009 Zászli

Nemzetíségi tnkormányzatok JUB

3DB13't38-5-05064

120
tsszesen,. 1 31 38-5-05064 Zászló

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DB13138-7-O7029 Ftiggönytartó rÚd

120
Osszesen.' 1 31 38-7-07029 Ftjggonytaĺtó nid

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
lDB13138-7-07037 Pénzkazetta

Osszesen.' 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta
Nemzetĺségi onkormányzatok120

1DB
1DB13138-7-07059 Fa|itáb|a

120
Osszeserr: 1 31 38-7-07059 Falitábla

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DB

1 3138-7-07098 Poro|to kész.

120
Osszesen.. 1 31 38-7-07098 Poroltó kész.

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DBí3138-8-08035 Spírá|ozógép

Spirálozogép

120
Ósszesen; 1 31 38-8-08035

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
lDB

Program : Raktár/Készlet
Készítő: o|ahe
V erzió: 2017 '1 .1 1

20'17.01.31 9:31:52
3 .o|daĺ
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::.:ťj,ľ[[r. 
Jozsefuárosionkormányzat 

8.1. FeIhasználói IeItári ľész|etező
' Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 12o - 12o

Kcĺnyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Raktáľkód Felhasznátó Gyáriszám Készlet13138-8-08072 számológép SHARP2607SHARP2607
120 Nemzetiségi tnkormányzatok

Osszesen.. íDB
lDB13138-8-0827' m

120 Nemzetiségi onkormányzatokOsszesen; i 1DB
TDB

13138-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok
Ûsszese/7.. 13138-8-08282 Papĺrvágógép

1DB
lDB

'ĺ 31 38-8-08295 |ratmegsemmĺsÍto

12o Nemzetiségi Önkormányzatok
Osszesen: I

1DB
lDB

131 38-8-08299 Telefax

12o Nemzetiségi tnkormányzatok lDBL/sszese/r.' 13138-g_09299 Telefax lDB

Program: Raktár/Kész|eĺ 00ĺ,uą
Készítćj:. oĺahe
Verzió: 2017.1.1.1

?017 .01.31 9:3't:SZ
4 .oldal
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Bp. Fóv. VIII.ker. Jozsefuárosi onkornlállyzat
Budapest, 1082

000190.1 11932 Telefondíj s.á'láąin.t.ĺĺĺá,sull
000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP LJ 11oo
002008.131 1922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 FénymásolÓgép Sharp Ar.5516NG

Osszesen: S db
Beál|ított sz rési feItéte|ek:

Minden nem t rolt eszkoz
( 120 - Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott feĺhasználÓná| lévó eszktizcik

11 19

1?1?q

t3r29
1?1?O

13129

Tárgyi eszkcizcik Iistája tartozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

120

120

rf0
1f0
120

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzator
Nemzetisé9i onkormányzator

-|í ,'rs$--$gľ
Program:
Készító:

2004.11.10

2000.12.1 5

2004.04,2Ĺ

2010.06.f4

CT.EcoSTAT rárgyi eszŔłi--oĺ7IG
o|áh Éva

Gyártási /
he|yrajzi szám

rv/605/00

Brutt érték Értékcsĺjkkenés Nettő érték

Konyve|és éve: zđro

96 2s0

22 699

r44 220

391 37s
429 tZs

I 083 669

96 250

22 699

144 220

391 375

429 125

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1
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3p. Főv. V|l|.ker. Jozsefvárosi Önkormányzat

iudapest, 1082
8.í . Fe|használói |e|táľi rész|etező

oRMÉNY ÖľlxonuÁruvznĺ

Konyve|és éve: 2016

Készlet

2DB

cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 007 - 007

Raktárkód Fe|használó áriszám
Megnevezés

1 31 3B-5-05009 Zász|o

2DB
Zászló)sszesen.' 1 s1 38-5-05009

13138-7 -07269 Fényképezőgép digitális /kártya,toU 1DBtnuÉruv ÖNronĺuÁľlvzRĺ007
lDB

F é nyké p ezőgé p digitáli s /káĺ7y a,toW
Összesen; 13138-7-07269

Pŕogram: Raktár/Kész|p\ i
Részitő.. o|ahe 

' )L^ \ e\Yeĺziő: 2017'1.1'1 V - \- Ll\'
,

2017.01.30 9:27:38
1 .oldal
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Egyiittműkii d ési megállapodás

amely létľejött egyrészrőI a Budapest Főváros VIII. kerůilet Józsefvárosi
o nko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi tinko rmőny zat)
székhely:
adőszám:
törzsszźtm:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

15735715-2-4f
735715

statisztikai szám: |57357|5.84|l-32|-0|
bankszámlaszám: 10403387 -00028570-00000000
képviseli:

másrészről a
önkoľmányzat)
székhely:
műktidési hely:
adőszźm:
tötzsszźtm:

dr. Kocsis M:áté polgármester

Józsefvárosĺ Roma Onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

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

15s08308-1-42
508308

statisztikai szźlm: 15508308.84t|.371--0|
bankszrámlaszám: 10403387-00028603-00000001

képviseli: Benga.olĺíh Tibor elnök

kiiztitt (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól sző|ő 20|I. évi
cLxxx. tiiľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

a|apján, ťrgyelemmel az ő||arĺlháüartástő| szőlő 20l|. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: Áht.;, az á||arháutartásról szóló törvény végtehajtásáról szóló 368120||.
(XII. 31.) Koľm. ręndelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső

kontrollľendszeńto| és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a

továbbiakban: Bkr.), a Magyaľország helyi önkormányzatairő| szőIő 20|1. évi
cI,xxxIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alu|írott

napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi iinkormányzat jelen egyiittmfüödési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)

keretében a nemzetiségi önkoľmźnyzat részéte biztosítja a nemzetiségi önkorményzati

működés személyi és taľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos

végľehajtĺási feladatok ellátasaról, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó

kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közügyek és célok

megvalósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezęĺ feladatok ľészletes szabályait
határozzőlkmeg.

,,f
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2. A tĺĺrgyi évľe vonatkozőan a helý önkormőnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vállalt feńdatkent _ a helyi nemzetiségi önkormanyzattal töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségveÉsí rendeletében miĺkĺidési
hozzájaru|átsként pénzĹigyi támogatast biztosíthat, amelyről tamogatotüat elszámolási, míg
üĺmogatót ellenőrzési ktitelezettség terheli. A helyi iinkormĺĺnýzat á|taI a 

''"-""ii.efrönkormányzat részére mfüödési hozzájarulásként nyujthato üámogatási osszegr[l
támogatási szerződést kell kötni. A tĺĺmogaüás felhaszlálása .o.áň u nemzetiségi
önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakarékosság elve szerint kĺiteles eljĺírni.

3. A helyi önkormĺĺnyzat által nyujtott míĺködési hozzájarulas tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmányzat nemzetiségi köziigyeinek e||áúasa céljából üĺmogatast
adhatkiilsőszervezeteknek,intézményeknekazza|'hogy

a. ebben az esetben is a józsefułáľosi roma nemzetiségi polgĺáľoknak részesülnitik kel1 a
tĺímogatott kÍilső szerv źita| v égzetttevékenység eľedményeiből,

b. elszĺĺmolási és beszĺĺmolási kötelezettség mind a tłímogatott kiilső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot teľhęli. A nemzetiségi
önkormĺáĺryzat elnöke köteles a kiilső szerv részéről benyujtott _ a továbbadott
tamogat.źls felhasznĺálasarő| szőlő _ elszámolási dokumentációt, valamint a tłímogatrási
cél megvalósulĺásráľól szóló saját nyi|atkozatát a benyujtast követő leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon beliil a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuĺáľosi Polgĺíľmesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi feladatait ellátó szerłezeti egysége
(ovábbiakban: péĺlzigý feladatokat e|Iátő szervezetiegység) tészéreátadni.

4. A helyi önkormĺáńyzat álta| nyujtott működési hozzájaru|ás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi ĺinkoľmĺĺnyzat elnöke köteles tźrgyévet követő januĺĺr 3l. napjáig
íľásban beszámolni a mfüödési tĺmogatas felhasználĺĺsĺáľól. A Hivata] a pévngý
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztĺil köteles a mfüödési tĺĺmogatĺĺs
felhasználását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekéľni, valamint
j ogosult az e|szźtmolĺís kiegészítését kérni.

A helyi önkoľmĺányzat a nemzetiségi ĺĺnkormźnyzat kötelező és önként vá||a|t
közfeladatainak ellátását szolgáló rendezvények megtartását- költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elktilönített foľrásból
pá|yźntatás útján vagy egyedi kérelem a|apjáĺ, tĺímogatási szerzłidés ktitése mellett
támogathatj a, amelyről a támogatottat ęlszámolási kötelezettség terheli.

A nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadĺásaivď kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodasi, ellenőľzési, ťtnanszírozźsi, adatszolgá|tatási és beszámolĺísi feladatai
ellátasĺáról _ az elnök közreműködésével _ a vonatkoző jogszabĺályokban, valamint a helyi
szabá|yozálsokban, és utasítiĺsokban foglaltak szerint aHivata|gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodás ľendjét szabźůyoző belső szabźiyzatatban _ a
szĺmviteli jogszabályok és az Ávr., valamint á BkÍ. vonatkozó rendelkezései szerinti

5.

6.

7.
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szabétlyzatokban. rcndezi, amelyeket a jegyző és anemzetiségi önkormźnyzat elnöke hagy
jővá.

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

II. A nemzetĺségi iinkoľmányzat műktidésének személyĺ és tárgyi feltételei'
működéssel kapcsolatos végrehajtĺĺsi feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi tinkormźnyzat
nemzetiségi köziigyeinek ellátásához sziikséges tárgyi, technikai eszközökkel felszeľelt
helyiségek ingyenes haszná|atáú. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka
során felmeľiilt miĺködési költségeit a helyi önkormányzat - a Hivatal költségvetésének
tęrhére _ viseli.

2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmźnyzatĺak az ingyenes
helyiséghasznáiatta|, a helyiség infrastrukttrájáva| kapcsolatban felmeľülő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntartási költségeit a helyi iinkormányzat _

a Hivatal kiiltségvetésének teľhére _ viseli, amelyek az alétbbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg víz, fűtés đíja, valaslínt a víz-és csatoľnadíj, a közös
költség, tov ábbá a szemétszállítási és kéményseprő díj ;

b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat működéséhez sztikséges eszközök kaĺbantaľtási díja,
az intemet hozzőfétési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati tigyekkel foglalkozó iigyintézők á|ta| igénybevett telefon
szolgźitatźtsĺának díja, kivéve a nemzetiségi önkormźnyzat testtileti tagiainak és

tisztségviselőinek telefonhas zná|atábći eredő költségeit.

A nemzetiségi önkormanyzat működéséhez szĺikséges ingyenes helýséghasznźlatot a helyi
önkormányzat a Budapest VIII. kerület, Vajdúunyad u. 14. szĺĺm (hľsz:35590l0lN 1) alatt

ta|á|hatő' összesen |25,5 m2 alapteľületű, ebből 10,80 m2 alapteľtiletiĺ öltöző, a 16,70 m2
alapterĹiletiĺ mellélĺfielyiség és a 98 m2 alapteriiletű irodai helyiség átadásźlva| biztosítja.
Az ingatlan al<tl;ol|izÍtt foľgalmi éľtékbecslése alapjĺín az ingatlan forgalmi
éľtéke.. ....-Ft.

A helyi önkoľmányzat ingyenes haszná|atba ađja továbbá a nemzetiségi iinkormányzat
működéséhez szĹikséges Budapest VIII. keľüleť' Vajdúunyad u. t4. szőlm (hľsz:

355g0l0l N2) alatt tatálhatő összesen 292,6 m2 a|apteruletíi _ ebből 8,2 m2 ö|tözo, 25,2 Ín2

mellélĺ*relyiség, l5,4 m2 ruktar és 243,8 m2 bemutató és előadó tér _ helyiséget. Az
ingatlan akt.la,lizá|t forgďmi éľtékbecslése a|apján az ingatlan forgalmi
éľtéke.. ........Ft.

a
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6.

A nemzetiségi önkoľnányzat ingyenes hasnlá|ataba adott helyiségen 2o|4. évben végzett
felújítas soľĺín beépítésre keriilt gázberendezési ttľgygĺľ- (gázkonvektorok) a helyi
önkormányzat k'lzfuő|agos fulaj donát képezik.

A helyi önkormiínyzat a Jőzsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal díszteľmét a nemzetiségi
önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeihez _ amennyiben ęz a Józsefuarosi
Polgáľmesteri Hivatal, illetve a helý önkormĺányzat egyéb feladatait nem akadiílyoz7'a _
ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésre bocsátja azzal, hogy az erre irányrló kérelmet
legalább egy héttel a kért időpont előtt el kell juttatni a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal
jegyzőjéhez.

5. Az iľodahelyiség vonatkozásátban a nemzetiségi önkoľmányzat részéte átadotttárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválasztha.tatlan mellékletét kepezi. .ł.
nemzetiségi önkormányzat a lista szerinti eszközöket és helyiségeket n,*olug
alapfeladatĺĺnak ellát.ásĺához szfüséges mértékben veheti igénybe, 

.-oĚut 
a rendes és

ésszęrÍĺ gazdálkodás szabályai szerint, a jő gazda gondossisá*a köteles keze|ri, a
haszná|at jogát a helyi ĺinkoľmĺínyzat érdekeit figýelembe i'eu" gyakorolhatj a. 

.Az

ingóságok hasznźlatijogát masľa nem ľuhĺázhatja át. i helyi önkom^,;ýzat ahasznźůatba
adott bármely ingóságot - a listĺín ttirténő őúvezetés meilátt - bĺármikór indoklás nélkÍil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatj a a7.7a]., hogy e joga gyakorlása során nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkoľmĺányzatf e|adate|litását.

A nemzetiségi önkormĺányz at az ingyenes helyiséghas zná|at jogźúmiísra nem ruhőtzhatja át.
Az ingyenes haszrrálatba adott irodahelyiségen, a nemzetiségi önkoľmĺĺnyz at źitalhasznźit
egyéb helyiségen felújítast, źúa|akitást, bármilyen vá|toztatást eszközölni csak tulajdonosi
döntéssel lehet.

Felek rogzítik, hogy az ingyenesen hasznáiatba adott irodďlelyiséget magáncélú
hasznźiatra igénybe venni a nemzetiségi önkorményzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkormĺĺnyzat az e pontban foglaltaktól elter, úgy köteles a helyi
önkormĺányzat íľĺásbeti fe|szőlítására amagáncé|űhaszná|atot haladéktďanul megsziintetni,
valamint e magáncéIű hasná|atból eredő költségeket a helyi önkormĺĺnyzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmĺínyzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
haszná|atba adott iĺodďlelyiséget rendeltetésszeľíi használattól eltéľőn veszi igényb e, tlgy a
helyi önkormźnyzat által önként vá|ta|t feladatként a nemzetiségi önkorm źnyzatok ľészéte
nyujtottnemzetiségiönkormanyzatitźrnogatasirendszeľbő|klzarhatő.

A helyi önkoľmányzat vźů|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e||átő
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szewezeti egység)
vezetóje felé benyújtott ígénybejelentés a|apjän - a nemzetiségí o*omenyžít
feladatellátása sorián jelentkező sziikséges méľtékig - a Hivatal á|ta|a biztositott
e|hasznźůődott, leselejtezett eszkcizök cseréjét, karbantartását, továbbá a ĺemzetiségi
fe|adate||átáshoz sztikséges irodaszeľek rendelkezésre bocs átás,átbiztosítja.
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7.

8.

A nęmzetiségi tinkormáĺyzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántartásáétt a Hivatal péĺlnlgyi feladatokat el|átő szervezeti egység vezetője, míg
leltár szerinti hiánytalan źi|apotáért a nemzetiségi önkormźlnyzat elnöke felel.

A helyi ĺinkoľmányzat a nemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programjainak megvalósítésźthoz a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvetési
szeľvének, gazdasági tarsaságainak közľeműkiidését, segítségét kéľheti, amennyiben ez
az éńntett szerveknek többletköltséggel nem jáľ.

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

10. A helyi önkormźnyzat - a Hivatal költségvetésének terhéľe _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer

hasnlá|atźnak biztosítĺását, továbbá szĹikség esetén tolmács a|ka|mazását.

11.A helyi önkorményzat a jelen megállapodĺásban meýlatfuozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezĺ meg: a nemzetiségi önkormányzatok miĺktidtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
Önkoľmányzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkormźnyz'atok
épiileteinek takaritźsa címen.

l2.Felek rcgzitLk, hogy a helyi önkotmźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat
miiködéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi

önkoľmányzat műktidéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjéĺ keresztül a szervezési és

tigyviteli, töľvényességi, péĺlzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei látják el.

13. A Hivatallaljogviszonybaĺá1'1ő személy(ek) adminisztratív feladatai kiiliinösen:
a. a testiileti ülésęk előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az ll|éseken, az

tilések j e g y zőkönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének,Yl1Y tagsźtĺak információi a|apjźn írásbeli

előterjesztések, döntések előkészítése, meghívók, foľgatókönyvek elkészitése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgőůatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes

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

d. a koľmányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyzó és a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)

nyilvántaľtási, sokszoľosítási és postazási feladatok ellátása,
f. a nemzetiségi önkormźnyzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési

feladatok ellátása.
g. gazdasági feladatok (ellátmányok'

el számolásokban részv éte|)'

előlegek kéľelmének elkészítése,

,,ť
ďl,:ĺ ŕ
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h. a nemzetiségi önkormányzat elnökének felhatalmazása a|apján a Nemzeti
Jogszabálytár Törvényességi Feliigyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
rendszer hasznáłata.

14. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleéľtve a zért tilést is - ajegyző vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi
önkoľmányzat megbízásából és képviseletébęn részt vesz a ńemzetisegi i'nkoim ányiat
testtileti iilésein, és je|zi, amennyiben törvényséĺést észlel.

III. A nemzetĺségĺ önkományzat kiiltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

l. A nemzetiségi tinkoľmányzat költségvetésével és gazdźůkodásával kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzngyi feladatokat e||átő szervezětiegysége látja eI az alábbiak
szerint:
a) a kĺiltségvetésľől, átmeneti gazdálkodásról szóló határozat, a költségvetés tervezés,

annak évkiizi módosításának előkészítése, azelemi ktiltségvetés elkěszítése,
b) a nemzetiségi önkormĺĺnyzat kĺiltségvetési eloirányzatoĚ nyilvánt artása' az éves

gazdá|kodás és döntések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi önkorm źnyzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

c) a nemzetiségi önkoľmányzat töltségvetését megalkotó hatáľozatbarl foglaltak
szerint a költségvetés Magyaľ Áilamkincstárhoz ttirténő benyújtásával kapcšolatos
feladatok elláúása'

d) a számviteli szabályok szerint a számvitęti-pénzÍigyi nyilvántaľtások vezetése, a
szĺímviteli-pénztigyi szakmai ellenőrzések e||źúása, az utalvĺĺnyrendeleiek
kiállítása, a gazdasägi vezető által kijeliilt személyében az éľvényesítési feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, akote|ezettségvállalás éś a tényleges kifizetési igény között
eltérés esetén annak jelzése,
a kifizetések teljesítése péĺutáti vagy banki átutalással,
havi pénzforgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítésea jogszabá|yban megadott hataĺidő betartásőtva|, i Magyat Áilamkincstárhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszálmadás számszaki elkészítése a szöveges ľészének elkészítéséhez segítség
nyrijtása,
banki és törzsadattári tigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla-
szeruís dés mó do s ítása, v áito zás ok b ej el enté s e),
ÁFA-bevallások, Szj a bevallások kéśzítése,Áŕa. tti'u" való bej elentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési 

- 
önkoľm źnyzattő|,

páIyázatokbőI) a bevételek és azok teľhére hozoi döntések, valńint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozatalátban, támogatások
elsziímolásźtban,

l) tiímogatások felhasználásának pénzugyi elszámolás áthoz segítségnyújtás (szźm|źk.,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénztigyi,szźlmvitelíszabá|yzatokaktua|izá|ása,
n) elemi költségvetés és hataľozat, költségvetési besziĺmoló és zárszźlmadás honlapra

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Đ
s)

h)

Đ

i)
k)

Ęĺ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Iv. A nemzetĺs égi önko ľm ány zat ktilts é gvetés e

A jegyző a pénziigyi feladatokat e||źttő szetvezeti egység tfiján az źůllaĺnhźr,tartástől-

szóló jogszaba|yok rendelkęzéseiľe figyelemmel a költségvetési törvényből adódó

részletes információk, valamint a nemzetiségi önkormźnyzat elntikének k<izremfüödése és

adatszolgáltatasa alapjźn hatáľidőben előkészíti a nemzetiségi önkoľmanyzat költségvetési
hatfuozatźnakteľ'łezetét, amelyet megkÍild a nemzetiségi önkoľmźnyz-at elnökének.

A nemzetiségi önkormányz'at a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban
á|Iapitja meg. A nemzetiségi tinkormanyzat költségvetési határozatźnak az irányadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, taľtalom szerint kell tarta|maznia az

e|őirőnyzatokat.

A nemzetiségi önkoľmányzat kciltségvetési hatźtrozatát, elemi kiiltségvetését, átmeneti
gazdálkodásľól sző|ő hatźrozatźŃ az elnök - annak elfogadását kĺivető három
munkanapon belül _ írásban megküldi a pénzld;gyi feladatokat ellátó szetvezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmanyzat elnöke a nemzetiségi önkormĺínyzat költségvetési
eli5iráĺnyzatainak váLtoztatásźra irźnylló előterjesztést a péĺlzld;gyi feladatokat el|átő

szerv ezeti egysé g közremíiködésével készíti elő.

Az e|őfuátnyzatok módositásarő| a nenzptiségi <inkormarryzat képviselő.testülete
költségvetési határozatát mődosító . hatátozattal d<int. E határozat egy pé|đányźi,
valamint az e|őirányzat-módositźs rész|etezését (az előirányzat-nyi|vźntaľtáson töľténő

źltvęzetés céljából) a nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon belül
juttatja e| apéľz;ĺjgyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkoľmanyzat, va|amint a Hivata| a nęĺnzetiségi önkormźnyzat kiiltségvetési
hatźltozata töľvényességéért, bevételi és kiadási előírányzatanak megállapítasáért és

teljesítésééľt , továbbá kö,telezetts égtźilalźsaíért és tartozźsaiéĺt nem felelős.

A nemzetiségi önkonnźnyzatí gazdĺílkodlís biztonságáéľt a testiilet, a szabáůyszeľíiségééľt

az elnök felel.

v. A nemzetiségĺ tinkorm ányzat kiiltségvetésének végrehajtása

1. Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat öĺćilrőan dönt saját költségvetési

eLőirćnyzatainak felhasználásĺíľól. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési, pénztigyi
gazdőikodásának végrehajtása soľán a péĺlzÍigyi feladatokat ellźttő szervezeti egységen

keresztiil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkoľmanyzat forĺásai teľhére

,,'f
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2.

készpélu, valamint átutalás formájában teljesíti a ktĺltségvetésében meghatározott
e|íĺir źny zatok, i l l etve a nemzeti s é gi önko ľm ány zati hatźr o zatok al apj án.

A jegyző a péluugyi feladatokat e|Iátő szetvezeti egységen keresztiil |átja eI - a
nemzetiségi önkormĺínyzat elnökének közremíiködése és információi atipjan - a
nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési szám|anyitásával, törzskönyvi nyi1vántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvrĺntartásban szfüséges módosításávál, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi <inkormányzat tekintetében az
adőszźtm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvantartásban'"ük'ég"' módosítások
áúvezettetése a megalakulást k<ivetően megtörtént. A nęmzetiségi önkđľmányzatönálló
fizetési szám|áv a| rendelkezik.

A'ĺlemzetiségi önkormźnyzat az á||anháztartási információs ľendszerhez a Magyar
Allamkincstáron keresztül a péruligyi feladatokat e||źúő szervezeti .gýšeg
közremfü ö dés ével az alábbiak szerint kap c s o l ó d i k :
a. Információszo|gá|tatźtssal az elemi kĺiltségvetésről: éves kĺiltségvetéséről annak

elfogadását követően adatot szo|gáItat az áI|aĺrlháztartźs információs rendszeľe
számära.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtźsa során lebonyolított
pénzforgalmával <isszeftiggésben eleget tesz az á||amhánartási információs
rendszere felé irányuló adatszol gáJrtatźsi kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá||amháztartásiinformációsrendszeľszátmőľ:a.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kĺitelezettséggel: kĺiltségvetésének
végrehajtásával, gazdá|kodásźtval összefüggésben eleget tesz az á||amháúartási
infoľmáci ó s rendszere fe l é iranyuló adatszo l gá|tatási kö1elezettsé gének.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést éľintő hatźrozatźnak elkészítésééľt, valamint
az e|fogadást követő adatszo|gáltatlások hatáľidőben történő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén kereszttil apéĺuugyi feladatokat e||átő szervezetiegység a felelős.

vI. A n emzetĺs égi tinko ľm ány zatok gazdá lkod ás ával kapcs olato s b eszám olá sĺ
kötelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zátszétmadás keretében számol be. A nemzetiségi önkoľmányzat
gazdáikodásrának éves alakulásáról szóló zźrszámadási előterjesztést és a határozat
tervezetét a jegyzőn keľesztül a pénziigyi feladatokat e||átő szewezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkoľmányzat elnökę a képviselő.testület elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő.testiilet elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő dtödik hónap utolsó napjáig hatá|ybalépjen.

2. A nemzetiségi önkormátnyzat az éves költségvetési besziámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható móđon zárszźlmadásihätarozattal dönt.

3.

4.

l.
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1.

vII. A nemzetiségi łinkormńnyzat köÚelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatásköriik

A nemzetiségi önkoľmźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, éľvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolźsi feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijeliilését a nemzetiségi
ör;/rormźtnyzat Szewezeti és Miĺködési Szabźůyzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke, valamint a jegyzó által kiadott ktjzös utasítás
rcnďezi.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat fizetési számtźttkizárőlag a helyi önkormányzat szźlm|źit

v ezetó p énzintézetnél nyithat, vezethet.

A nemzetiségi önkorm źnyzat . gazdő|kodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
péluforgalmát a nemzetiségi iinkormrányzat forrásai terhéľe a nemzetiségi iinkoľmőnyzat
ťlzęté si szémláj őn bonyo l ítj a.

A helyi önkormĺínyzat źL|taI adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzatkozötti szęrződésben foglaltak szeľint ttirténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmanyzat működési és működéshez kapcsolódó
beruhazási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biĺosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi önkormĺĺnyzat a helyi ĺinkormányzat
źita| folyósított támogatást ktilső szerveknek (pl.: társadalmi szetvezetek,
alapítvĺínyok, teľmészetes személyek tészéte' stb.) nyujtott pénzeszköz átadźls céljára
hasznźijafe|, anerĺuetiségi önkoľmĺĺnyzat köteles aközpéľzekből nyujtott támogatások
át|áthatőságárő| szőIő 2007. évi CLXXXI. tiirvény, valamint a hatályos iinkoľmányzati
költségvetési rendelet szerint eljráľni. A nemzetiségi önkoľmźnyzat a tźmogatott cél
megvalósulásaról sző|ő elszámolás elfogadásáról a péĺungyi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gysé get íľásban kötele s tźĄ ékoztatru.

5. A központi költségvetési tĺímogatásilpá|yźaati igény benyújtásĺíra a nęmzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormányzat és a Hivatal
felelősséget nem v á||a|.

6. A helyi önkoľmányzat köte|es a neÍrzetiségi önkoľmányzat részére ęlektronikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak éľdekében, hogy a ĺemzetiségi önkormźnyzat
eleget tehessen az irformációs önľendęlkezési jogról és az információszabadságról szóló
20||. évi Cx[. töľvényben foglďt közzététe|i kcĺtelezettségének. Jelen pontban

meghatiáľozott feladat e||źúźsáért _ a II. fejezet 11. pontjában meghataľozott iigyintézó
adatszolgáltatźsa alapján_ a Hivatal szeľvezési feladatait ellátó szęľvezeti egység vezetője
a felelős, -.ry az adatvédelméről és adatbizonságaľól, valamint a közéľdelnĺ adatok

megismerésére iráĺryuló igények teljesítésének rendjéről szőIő jegyzői ľendelkezései
szeľint iľanyadók alapjan ju e|.

2.

J.

4.
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7. A nemzetiségi önkoľmányzati választások évében a nemzetiségi önkornrányzat
rendelkezésére álló <inkormányzati fonásból biztosított e|őirźnyzatok felhaszná|ására,
az e|óirźnyzatok terhére kötelezettségek válla|ására naptźtí éven belül a nemzetiségi
önkormányzati váůasztások időpontjához igazitottan' időarányos ütemezés szerint
kerülhet sor.

8. A Hivatal a nemzetiségi tinkormźnyzat vagyoni, számviteli
elktilönítetten vezeti, az adatszo|gźlltatás során közölt adatok
szĺĺmviteli szabályokkal és statisztikai ľenđszeľľel való tartalmi
Hivatal jegyz(5jén keľesztiil az adatszolgáltatási feladatokat ellátó
vezetíĺje és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke együttesen felel.

nyilvántaľtásait
valódiságáért, a
egyezőségéért a

szetvęzeti egység

l.

ĄJ.

VIII. Osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkormányzattekintetében a kötęlezettségvállďó és a pénziigyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasźryi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötę1ezettségvá||a|asrąuta|vőnyozĺásra jogosult és a teljesítést igazo|ó személlyel.

A kötelezettségvállďási, pénzĹigyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozasi és teljesítés
igazo|asźra iranyuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgíri Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény szerinti közeli hozzáúartozőja vagy
maga javána látná el. A pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje a
kötelezettségvá|la|ásra, pénnigyi ellenjegyzéste, teljesítés igazo|ására, érvényesítésre,
uta|ványozĺásra jogosult személyekről és aláírĺís-mintĺĺjukról belső szabźiyzataikban
foglďtak szeľint napľakész nýlvantaľtĺĺs t vezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi tĺnkoľmźnyzat belső kontrollrendszeľének kialakít.ásánĺĺl figyelembe kell
venni a Bkr. előíľásait, továbbá az á||arľlháztarŁaséľt felelős miniszter á|ta| kijzzétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszer kialakíĺísáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkorményzat elnĺikének észľevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

A Hivatal integrált kockrĺzatkeze|ési és a szeľvezeti lntegnlást séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzatkockźzatkezelését, a szervezeti integritast
sértő események lefolýatlását a kiadott szabéůyozálsok alapjan.

A Hivatal gazdasági szewezetének a vezetője a nemzetiségi önkormĺínyzat gazdasági
vezetője is.

1.
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4.

5.

6.

7.

t.

)

4.

5.

6.

A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait

ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső

ellenőrzésivezetoźita|készítettbelsőellenőruésíkéztkönyvszabźiyozza.

A nemzetiségi cinkoľmáĺyzatta vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a jegyzo hagyja jővĄ
mely beépüt a helyi iinkormányzat éves ellenőrzési teľvébe. A jegyzo a jővźhagyott

ellenőľzési tęrvet megktildi a nemzetiségi önkoľmĺányzat elnĺikének a jóvahagyásra

vonatkozó jogszabźiyihatĺĺľidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormźnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyzó hagyja jővá'
mely beéptil a helyi önkormĺĺnyzat éves jelentésébe. A jegyzo a jővtůlagyott éves
ellenőrzési jelentést tajékoztatźtsul megkiildi a nemzetiségi önkormányzat elnökének a
jóvĺĺhagyásra vonatkoző jogszabá|yi hatĺĺĺidőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormźnyzatokat éľintő külső ellenőrzések nyilvántartásźú a belső

ęllenőrzési feladatokat e||átő szewezeti egység végzi az elnök tźĄékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

Jelen megállapodás annak a|áirása napjźn lép hatályba és hatáľozat|an időre szól.
Ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormźnyzat k<izött jelen

megállapodást mege|őzoen létrejött egytittműködési megállapodás, valamint
helyiséghasznáůati és fenntartási szerzódés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése

eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatéůyźlt veszti.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmźnyzat a jelen együttmiĺködési
megállapo dást 20|7 . március 3I. ĺapjźig nem írja alá, vagy az abban foglaltakat nem

teljesíti abban az esetben a helyi iinkormányzat źital _ önként vállalt feladatként -
biztosított támogatásban nem ľészesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése teľvezése során e megállapodás
rendelkezéseire ťrgyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségi
önkoľmánvzat működési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeriilő egyéb

feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabźĺ|yi e|oírások ťrgyelembevételével
járnak el, kölcsĺinĺisen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak tovźlbbá, hogy az egytittműkiidési megállapodást évente

legkésőbb januáľ 3|-ig, általános vagy időköziváIasztźts esetén az alakuló ülést ktivető

haľminc napon belül feliilvizsgá|jźk, és szükség esetén azt módosítják.

Felek rögzítik,'hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben az Aht.,

Ávr., Bkľ., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamiĺt az egyenlő bánásmódrő| és az
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esélyegyenlőség előmozdításáról sző|ő 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab á|yok rendelkezé s e i az fu ány adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 12 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés utĺín, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyóIag a|áírták.

Melléklet: Használatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017...

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi Roma onkormĺányzat
Józsefuĺírosi onkormányz-at képviseli:

képviseli: Benga.oláh Tibor
dľ. Kocsis Máté elnök
polgĺírmester

Fedezet:

Dáfum: Budapest,2017

Pénzĺigyileg ellenj egyzem

Płáľis Gyulĺáné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimrán Edina
jegyző
nevében és megbízĺásából

dr. Mészár Erika
aljegyzí5
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Bp. Föv. V l ĺ|.ker. J ózsefváros'i o nkorm á nyzat

BudapesÍ,'1082

cikkszäm

8.t. Felhasznáíói b|tári rész|etező
.. Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 600 .600

Raktáľkóđ Felhasználó

Kcĺnyve|és éve: 2016

Gyáriszám Kész|etMegnevezés

13'128-9-09283 Számĺtógép DTK P5lV/1 520/09c
600 . Rorna tnkormányzat

tv/15?0/09c
1ĐB

Osszesgn: 1 3128-9-09283 Szá n ĺtógé p ĐTK P 1ĺv/t 520/09c 1ĐB

13128-9-09287 Számítógép DTK P5|V/1 524l09c
600

tvt1524to9c
Roma Önkormánrzat 1DB

osszésen.. 13128-9-09287 Sz á mĺtó g ép DTR P 5l |l/1 524/09 c íĐB

1 31 38-2-02001 Dohánvzó aszta|
600 Roma Önkormányzat 1DB

tsszeseĺl: 1 31 3B-2-02001 Dohánvzó asztaI 1ĐB

1 3 1 38-2-02003 GépíroasziaI
600 Roma tnkormányzat 1DB

Ossieserr 1 31 3B-2-02003 Gépíróasztal lDB

13138-2-o20oĄ Asztal vegyes
600 Roma tnkormányzat 26 DB

oss.zeŚen'. 13138.2-02004 Asztal vegyes 26 DB

1 31 38-2-02005 Asztal tárgya|ó
600 Roma tnkormányzat 2DB

Osszeselr 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyalo 2DB

1s138-2-02007 AIIvány' poĺc
600 Roma tnkormányzat 1DB

Összeselr-. 13.Í3B-L02007 Állvány, polc 1DB

13138-2-02013 Á||óÍogas
600 Roma tnkormányzat 1DB

tsszesen: 1 3138-2-02013 ÁilófoEas 1ĐB

13138-2-A2A22 Karnis
OUU Roma tnkormányzat 10 DB

10 DB
osŚzesen'' 1 31 38-2-02022 Kamis

13138-2-A2024 Lámpa vegyes
600 Roma tnkormányzat

,I DB

1DB
Osszeselr.- 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes

1 3 t 38-2-02050 Szék vegyes
600 Roma Önkormányzat '120 DB

120 DB
Osszesen.' 13138-2-02450 Szék vegyes

131 38-2-02066 Ttikör
600 Roma tnkormányzat 7DB

7DB
Összesen'. 13138-?02066 Tĺjkor

13138-2-02071 Számĺtógépasztal
Roma onkormányzat 2ĐB600

2DB
Osszesen: 1s138-2-0:2071 SzámÍtô!épasztal

13138-2:02122 TV ál|vány fa|i 1DBRoma Onkormányzat

TV áIlvány falĺ

600
1DB

Osszesen.' 1 3138-2-02122

Program: Raktár/KéSzIet

Készĺtő: olahe
véÍzió| 2a17.1.,|,1

2017:01.30 9:3337
1 .oldal ,r

- ,'],r'u. ł,/
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.bp. 
Ftĺv. Vtll.ł(eľ. Józselvárosi Öńkormányzat

eu.dapest, ĺoeż
8.1 . Felhaszná|ói leltáľi ľész|e.tező

Cikkszám: -
. Felhasználô: 600 - 600

Raktárkóđ Fe|haszná|ó

Köĺiyve|és éve: 2016

Gĺkkszám

13138-2-02165

aľlszam KészIet

2DB6001 Roma onkormányzal

Tsszesen: 1 3138-2-021 65 ĺroasztal
\\ ?DB

13138-2-02224 Szekrénysor 4 db-os
600 Roma tnkoĺmányzat 1ĐB

Osszesen 13138-2-02224 Szekrénysor 4 db-os lDB

73138-Z-O22f5 Ülőgarnitúra
600 Roma tnkormányza.l 1DB

tssiesen.' 1 31 sB-2-02225 Ülőgamitúra 1DB

13138-2-02232 Gázkonvektor
600 Roma onkormányzat 1DB

Ôsszeselr 1 31 38-2-02232 Gázkonvektor 1DB

13138-2-02245 Ventil|átoros csil|ár
600 Roma tnkormányzat 15 DB

15 DBOsszeselr: 1 31 38-2-02245 VentiIIátoros csillár

1 31 38-3-03085 KáuéÍőző
Roma tnkormányzat 1DB600

1DBOsszesen 1 31 38-3-03085 Kávéfőzi

I 31 38-3-031 1 3 Mikrohu||ámú sütő
600 Roma onkormányzat 1DB

tsszesen- 1 31 38-3-031 1 3 MikrohuIlámú' stjtő lDB

1 3í 38-3-031 96 Borsorlő
Roma onkormányzat 1DB600

1DB
osŚzeseli: 1 31 38-3-031 96 Borsőrĺo

1 31 38-5-05002 Abrosz
Roma 'Önkormányzat 8DB600

8DB
Osszeselt.' 13138-5-05002 Abrosz

1 3'138-5-05003 FĹjggöny ny|on
Roma onkormányzat 6DB600

6DB
Osszesen: 13138-5-05003 Ftiggöny nylon

13138-7-07057 Akku v'ideokamerához
aama tnxorn{nyzał lDB600

1DB
Osszesen: 13138-7-07057 Akku videokamerához

13138-7-07273 Mozgás érzéke|ő 3DB600 Roma tnkormányzaÍ
3ĐB

Osszesen: 13138-7-07273 Mozgás érzékeló

1 31 38-8-08063 Akku t.ittő
Roma Önkorrnányzat 1DB600

1DB
13138-8-08063 Akku toltóOsszesen:

13138-8-08273 Te|evízió
Roma tnkormányzat 1ĐB

Osszesen. 13138-8-08273 Televĺzii

600
lDB

Program: Raktáĺ/Kész|eĺ
Készĺtő: oIahe
verzlo: fv I t . t. t. I

2017.01.30 9:33;38
2 ,oldal
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ip'Fóv.Vll|.ker.JózsefuáťosiÖnkormáńyzat.8'1.Fe|haszhá|ai|eltáľiľészletező
}udapest, í082 cikksiám:.

Ú ś'' Felhaszná|ó:600.600

'l

]iKkszám

13138-8-08356 Ganonfénymásológép 600 Rorna Önkormányzat
1DB
lDB

[il,"n. 13738-&Ü8356 Canotl fénymásológép

ťid\-lh
Program: Raktár/Készlet

Készĺtő: olahě
Verzió: ?017 .1-1 '1

2017.0í.30 9:33:38
3 .oldal

u.tr.,ŕĺ rdŐv
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Eryĺĺttmĺĺktidési megállapodás

?.mely létľejtitt egyrészről a Budapest ľ'őváros VIII. kerület Józsefvárosĺ
O nko rm á ny zat (a további akban: helyi önkoľmányzat)
székhely:
adószám:
tötzsszźtm:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1s7357rs-2-42
735715

statisztikai szám: |57357t5-84||-32|-01
bankszámlaszám: 10403387-00028570.00000000
képviseli:

másľészről a
önkormányzat)
székhely:
működési hely:
adőszźtm:
törzsszám:

dľ. Kocsis Iľv{áté polgármester

Józsefváľosĺ Román onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16924190-1-42
679154

statisztikai szám: |6924190.841 l-371-01
bankszámlaszám: l0403387-00028604.00000000
képviseli: dr. Dady Kálmán elnök

kiizött (a továbbiakban egytittesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól szóló 20||. évi
CI,xxIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
a|apjźtĺ, ťrgyelemmel az źilamhaztartásrőI szóló 20Il. évi CXCV. t<irvény (a
továbbiakban: Aht.), az ői|amháztartásról sző|ő törvény végrehajtásáról szóló 3681201|.
(xII. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a ktiltségvetési szeľvek belső
kontľollľendszeréről és belső ellenőrzéséľő| sz'o|ó 370120|1. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarország helyi önkormányzatairőI sző|ő 201|. évi
CLxxXx. törvény (a továbbiakban: Miitv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|ított
napon és helyen, az a|álbbi feltételekkel.

I. Preambulum

l. A helyi ĺĺnkormányzat jelen egytitünfüödési megállapodas (a továbbiakban: megállapodas)
keretében a nemzetiségi önkormźnyzat részére biztosítja a nemzetiségi tinkoľmźnyzati
mfütidés személý és táľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a míiködéssel kapcsolatos
végrehajtasi feladatok eIIátásőľ:őI, ez.ze| segíti a nemzetiségi jogszabĺílyokból adódó
kĺitelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi köziigyek és célok
megvalósíĺĺsát. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabályait
hatźrozzélkmeg.

2. A targyi évre vonatkozőan a helý önkoľmrányzat kĺiltségvetési helyzetének Íigyelęmbe
vétele mellett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi iinkormĺínyzatta| töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi ktiltségvetési rendeletében mriködési
hozzź$źru|asként pénangyi tamogatast biztosíthat, amelyről üĺmogatottat elszĺímolasi, míg
tĺámogatót ellenőľzési kötelezettség terheli. A helyi önkoľmĺínyzat által a nemzetiségi
tĺnkoľmányzat részére mfütidési hozzájara|askéĺt nyujtható tamogatási összegről
tamogatasi szerzódést kell kötni. A tĺĺmogatás felhasználása sorłán a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szerint köteles eljáľni.
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3. A helyi önkormányzat á|tal nyújtott mfüöđési hozzájaru|ás tekintetében Felek rögzítlt
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyzat nemzetiségi kiizĹigyeinek ellátĺĺsa céljából támogaĺásí
adhat kiilső szervezeteknek, intézményekn ek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuarosi ľomrán nemzetiségi polgaroknak részesülniiik kell a
tĺímogatott ktilső szerv á|tal végzeÍttevékenység eredményeiből,

b. elszámolrási és beszámolási kötelezettség mind a tamogatott kĹilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmĺínyzatot terheli. A nemzetiségi
önkormĺĺnyzat elnöke köteles a kĺilső szew tészéről benyujtott - a továbbadoł
tĺímogatĺís felhasznáIásaról szóló - elszamolĺísi dokumentáciőt, valamint a támogatási
cél megvalósulĺásaról szóló saját nyi|atkozatźú a benyujüíst kĺivető leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon beliil a Budapest Főviíľos VIII. kerĹilet Józsefurírosi Polgáľmesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) péĺlzligyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: pénzĹigyi feladatokat e||źúő szervezeti egység) részére átadni.

4. A helyi önkoľmĺáĺryzat á|ta| nyujtott műkiidési hozzźliźru|ás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺínyżat elniike kötęles tźngyévet követő januĺáľ rl. napjaig
írĺísban beszámolni a mfüĺĺdési trímogatas felhasználásráról. A Hivatal a pénzllgy1
feladatokat ellátó szervezeti egységen keresztiil köteles a működési ĺĺ-ogut.ĺ"
felhasná|ását ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valamint
jogosult az e|szőlmolás kiegészítését kérni.

5. A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi önkoľmźnyzat kötelező és iinként vállalt
közfeladatainak eL|átását szolgźĺ|ő rendezvények megtaľtását _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkoľi költségvetésében elkülönített fonásból
pä|yźntatás útjĺán vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szerzĺidés kötése mellett
támo gathatja, amelyrő l a támo gat otĺat e|szátmo lás i kötelezettsé g teľhel i.

6. A nemzetiségi önkoľmĺányzat bevételeivel és kiadłásaival kapcsolatban a tewezési'
gazdĺílkodási, ellenőrzési, Íinanszírozźłsi, adatszo|gáitatasi és beszímolási feladatai
ellátasaról- az elncik közremfütidésével- a vonatkoző jogszabĺílyokban, valamint a helyi
szabéůyozźtsokban, és utasítłásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkoľmányzat gazdá|kodas rendjét szabáiyoző belső szabályzataiban _ a
szĺímviteli jogszabályok és az Aw., valamint a Bkr. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabáiyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi tĺnkormányzatelnöke hagy
jővá.

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

II. A nemzetĺségĺ iinkoľmányzat műkłidésének személyi és tárgyifeltótelei,
mĺĺktidéssel kapcsolatos végrehajtásĺ feladatok ellátása

1. Felek rcgzítik, hogy a helyi tinkotmźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi köztigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes hasznźůatétt. A nemzetiségi önkoľmányzatĺak az irodai munka során
felmerült mfüödési költségeit a helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

21J"rt
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznźiattal., a helyiség infrastľukttrźĄźxa| kapcsolatban felmeĺĹilő
rezsiköltségeit, valamint karbantartási és fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat -
a Hivatal költségvetésének terhéľe _ viseli, amelyek az alá.ůbiak:

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

b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat működéséhez sziikséges eszközök karbantartási díja,
az internet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati ügyekkel foglalkozó igyintéző álta| igénybevett telefon
szo|,gźitatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas znźiatábő| eredő költségeit.

3. A helyi önkormaĺryzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII.
kerület, Vajdďrunyad u. 1./b, szam (ľľsz.: 35604lN3) a|atttaléůhatő |45,5 m. alapteriiletű
irodahelýséget ingyenesen a Józsefuarosi Bolgáľ, Görög, Lengyel, oľmény, Román,
Ruszin, Szlovák, Szeľb, Ukrán, Némęt Nemzetiségi onkormźnyzatközĺis haszná|atba adja
azza|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkoľmányzat
szźmléra munkaríllomás biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
álló helyiségcsopoľt, amely 4 iľodahelyiségből, közlekedőből' galériából, mosdóbő| źůl.. Az
ingatlan akt'uallizált foľgalmi értékbecslése alapjan az ingatlan forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi tĺnkormźnyzat tudomásul veszi, hogy az irodďlelyiség hasznźůata a
Józsefuaľosi Lengyel onkoľmrányzattď közĺisen ti'ľténik. A nemzetiségi <inkoľmányzat
haszľÉlatijoganak gyakorlásával a tcibbi iľodahelyiséghasnźůataľa jogosult nemzetiségi
önkoľmłínyzatok munkáj át nem akadál y ozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźtbaĺ a nemzetiségi önkoľmźnyzat részére kizátő|agosaĺ,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| közös haszná|atba źtadott tárgyi és
technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormźnyzat a lista szerinti eszközökęt és helyiséget k'lzarő|ag
alapfeladatínak e||átźsźthoz szĹikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendes és

ésszeríĺ gazdáIkodás szabźiyai szerint, a jő gazda gondossőryźxal koteles kezehi, a
haszná|at jogát a helyi ĺinkoľmĺĺnyzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasnlźiati jogát másra nem ruhrázhatja źú. A helyi önkormźnyzat ahaszĺÉiatba
adott bĺĺrmely ingóságot - a listán történő átvezetés mellett . báľmikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlasa során nem
veszélyeztethetianemzetiségiönkoľmanyzatf e1adate||átasát.

A helyiséget a ĺemzetiségi önkoľmányzat hétközraponként reggel 8 óľától 20 ćraĺg
nemzetiségi önkormlínyzati fe|adate||átźtsiíhoz hasznźihatja. Az e pontban megjelölt
időrenden tul töľténő helyiséghasnÉlatra előzetes írásbeli kéľelem alapjan a Hivatal
jegyzőjének íľĺásbeli engedélye alapjźn van mód. Az írasbeli kérelemben meg kell jeliilni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség hasnlźůattől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltéľő idópontu helyiséghasnláiat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemĺe a helyiség eltérő hasznźlata állandó jelleggel is biĺosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltéľő helyiségbasznźiat indokoltságát a je|en együttĺníiködési
megállapodĺás felülvizsgá|atźtval egyidejűleg meg kell vizsgálni, és amennyiben arra a
továbbiakban mĺíľ nincs szĹikség, az engedéIytvissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányz at az ingyenes helyiségh asznźlat jogźĺt másra nem rvhávhatja át.
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5.

Az ingyenes használatba adott irodahelýségen felújítást, áta|akitást, báĺľri|yenvá|toztatást
eszk<izölni csak fulajdonosi döntéssel lehet.

Felek ňgzítik, hogy az ingyenesen használatba adott irodahelyiséget magáncélú
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkoľmanyzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi
önkoľmĺĺľlyzat írasbeli fe|sző|ításáraamagźncélú használatot haladéktalanul megsztintetni,
valamint e magán célú használatból eredő költségeket a helyi önkormőnyzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat fudomasul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznźůatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeríi hasznáIattól eltérőn veszi igénybe,
vagy Mt a masik nemzetiségi önkoľmaĺryzatok érdekeit ťrgyelmen kívül hagyvahasná|ja,
úgy a helyi önkormźnyzat áltď önként vállďt feladatként a nemzetiségi önkoľmányzatok
részétenyujtottnemzetiségiönkormĺĺnyzatitěnlogatásirendszerbi5|k'lzarhatő.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az źÍadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzattalegyetemleges elszámolási, visszaszo|gźitatźsi és kĺáľtérítési kötelezettsége
áll fenn.

Az ingyenesen használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmőnyzat
képviselője a Hivatal poľtájĺán vehęti fel, és ott köteles leadni az irodahetyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkoľmĺínyzat nem jogosult saját kulcs haszrá|atfua.

A helyi önkormányzat vőů|a|ja, hogy a Hivata| belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti egység)
vezetłĺje felé benyrijtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi ĺinkormźnyzat
feladatellátása során jelentkező szükséges mértékig - a Hivata| źl|ta|a biztositott
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, kaľbantaľtását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi iinkormáĺyzat rendelkezésére bocsátott eszkcizök szrámviteli
nyilvántaľtásäétt a Hivatal péttngyi feladatokat e|tźúő szervezeti egység vezetoje, mig
|eltár szerinti hirĺnytalan á||apoáért a nemzetiségi önkormányzatelnöke felęl.

A helyi önkoľmĺínyzat anemzetiségi önkormrányzat nagyobb szabású rcndęzvényeinek,
pro gramj ainak me gv a|ő sitásálhoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez aHivata|, illetve a helyi önkoľmrínyzat egyéb

közfe|adatainak e||áltását nem akadź/ryozza ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az erľe irányuló kéľelmet legalább l5 nappal
a kéĺt időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat va|amennyi kĺiltségvetési szervének, gazdaséryi tĺĺrsaságainak
közremiiködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szeľveknek
többletköltséggel nem jár.

A nemzetiségi önkoľmĺínyzat postaköltségét
költségvetésének terhére - viseli.

a helyi önkormányzat - a Hivatal

9. A helyi önkoľmányzat_ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer
hasznéiatźnakbiĺosítĺását,tovźhbászfü ségeseténtolmácsalkalrmazźsőú.

6.

7.
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10. A helyi önkormźnyzat az jeleĺ megállapodĺĺsban meghataľozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmźnyratok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal múkĺidtetése költségvetési címen, továbbá az
onkoľmanyzat költségvetésében a Polgĺíľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkormźnyzatok
épületeinek takaľítísa címen

ll.Felek rogzítik, hogy a helyi ĺinkotmźlnyzat biztosítja a nemzetiségi tinkormáĺyzat
miiködéséhez szfüséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban źi1rő személy, illetve a Hivatal jegyzőjéĺ keľesztiil a szeľvezési és
tigyviteli, törvényességi, péluiigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei látják el.

|2. A Hivatallal jogviszonyban ál1ó személy(ek) adminisztratív feladatai küliinösen:
a. a testtileti iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az i|éseken, az

ülések j eg y zokonyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének, vaEY tagiának infoľmációi a|apján írásbeli

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

megktildése a Hivatal ttirvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szervezeti
egységei tészére,

d. a kormányhivatal törvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkoľmłányzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői dĺintéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántartási, sokszorosítási és postélzélsi feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkoľmźnyzat míiködésével kapcsolatos nyilvźntartési, iratkezelési
feladatok ellátása.

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
el számo lásokban t észv éte|),

h. a nemzetiségi önkormétĺyzat elnökének fe|hata|mazása a|apjén a Nemzeti
Jogszabá|ýőr Tciľvényességi Feltigyelet Íľásbeli Kapcsolattartás elektľonikus
rendszer hasznźiata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat tilésein . beleéľtvę a zźlrt ülést is . a
jegyző vagy a jegyz(5ve| azonos képesítési előírásoknak megfele(ó megbízottja a helyi
önkoľmán y zat me gbízásáb ő|' é s képvi s e l etében r észt v e sz a nemzeti sé g i önkorm ány zat
testiileti ülésein, és je|zi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségi iinkományzat kiiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

l. A nemzetiségi önkonľrányzat költségvetésével és gazdéůkodásával kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzĹigyi feladatokat ellátó szewezeti egysége léúja e| az a|átbbiak
szerint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdźikodásról szóló határozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési előirźnyzatok nyilvĺántartása, az évęs

gazdá|kodás és döntések során amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkormányzat
frgyelmének felhívása a ktiltségvetés módosításra,
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1.

2.

3.

4.

c) a nemzetiségi tinkormányzat töltségvetését megalkotó hatźĺrozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Á[amkincstárhoz ttiłénő benyujtásával kapcJolatos
feladatok ellátása,

đ) a számvite|i szabźllyok szerint a számviteli-pénziigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-péĺuíigyi szakmai ellenőrzések e|Iátása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vęzeto által kijelölt személyében az érvényesítési feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezeffségvátlalás
nyilvántaľtásba vétele, aköte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési igéĺly között
eltéľés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással'
g) havi pénzforga|mi jelentések, mérlegielentések, ktiltségvetési beszámolók készítése

a jogszabá|yban megadott határidő betartásával, a Magyar Államkincstźrhoz
t<iľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,

h) a zárszámadás számszaki elkészítése a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nytijtása,

Đ banki és törzsadattáń ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla.
szer zĺ5 dés mó do s ítás a, v źitozások bej elenté se),j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕ^q, to.ue való bejelentés,

k) támogatásonként (központi költségvetésből, teleptilési önkormányzattő|,
páIyázatokbő|) a bevételek és azok terhére hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvĺántaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési döntések meghozatalában, támogatások
elszámolásában'

l) támogatások felhasznáiásának pénzügyi elszĺĺmolásźthoz segitségnyujtás (szźm!ák,
bizonylatok másolása, kimutatasok elkészítése),

m)pénzügyi,számviteliszabáiyzatokaktua|izáiása,
n) elemi kiiltségvetés és határozat, költségvetési beszĺímoló és zárszámadás honlapľa

töľténő feltétele éľdekében intézkedés.

Iv. A nemzetiségĺ önkoľm ány zat költségvetése

A jegyző a pénziigyi feladatok at e!!átő szervezeti egység tltján az á||amháztartasrő|
szóIó jogszabéůyok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési ttirvényből adódó
ľészletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkoľmányzatelnökének közremfüöđése és
adatszolgźltatźsa a|apjarl határidőben előkészíti a nemzetiségi önkorm źnyzatköltségvetési
hatfuozatźnaktewezetét' amelyet megkĹild a nemzetiségi önkoľmányzatelncikének.

A nemzetiségi iinkormźnyzat a kĺiltségvetését önállóan, költségvetési határozatbarl
á||apítja meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatának az irányađő
jogszabá|yban meghatőrozott szetkezet, tartalom szerint kell tafta|maznia az
előfuányzatokat.

A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat költségvetési hatáľozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazđá|kodásről sző|ő hatátozatźtt az elnök . annak elfogadását követő hiírom
munkanapon beltil - írásban megkiildi a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke a nemzetiségi önkormanyzat költségvetési
e|őirźnyzatainak vźitoztatáséra irányuló előteľjesztést a péruigyi feladatokat e||źńő
szew ezeti egysé g közremiĺködésével készíti elő.
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5.

6.

7.

1.

Az e|őirányzatok módosításárő| a nemz.etiségi önkoľmrányzat képviselő-testülete
költségvetési határozatźú mődosító . hatánozatta| dönt. E hatźnozat egy pé|dányői,
valamint az etoirźnyzat-módosítás részletezését (az előirźnyzat-nyilvántaľtáson t<iľténő
őÍ"vezetés céljából) a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke a dtintóst követő 3 napon belül
juttatja eL apénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, vďamint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat kiiltségvetési
hatźlrozata töľvényességéért, bevételi és kiadasi e(őirźnyz.atainak megállapítasáért és
teljesítésééľt, továbbá kötelezettségvállalásai ért és tartozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmányzati gazdálkodĺás biztonságáért a testĹilet' a szabá|yszeľÍĺségéért
az eln<ik felel.

v. A nemzetĺségĺ tinkoľm ányzat kłiltségvetésének végrehajtása

Felek rogzít7k, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat oĺéi|őan dönt saját költségvetési
e|őirényzatainak felhasználásáról. A nemzetiségi tinkormĺĺnyzat költségvetési' pénzügyi
gazdá|kođásĺĺnak végtehajtása során a péĺuugyi feladatokat e||źtő szewęzeti egységen
keresztül az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi önkormányzat fonásai terhére
készpéĺv' valamint átutalás foľmájában teljesíti a kiiltségvetésében meghatározott
e|óirźnyzatok,illetveanemzetiségiönkoľmźĺĺyzatihatźrozatokalapján.

A jegyző a péĺlziigyi feladatokat ellátó szewezeti egységen keľesztül |źtja e| - a
nemzetiségi önkoľmányzat elnökének közremfüödése és infoľmáciői a|apjźn . a
nemzetiségi önkormányzat önźilő ťĺzętési szátm|aĺyitásáva|' törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi iinkormźnyzat tekintetében az
adőszětm igénylése, valamint a törzsktinyvi nyilvantaľtásban szükséges módosítások
źúvezęttętése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkoľmányzat önáI|ő
ťtzetési szźlmIáv a| rendel kezik.

A nemzetiségi önkormźtnyzat az á||arnháztntási információs rendszeľhez a Magyar
Allamkincstáron keresztül a pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység
közreműkö dés ével az a|ź.ŕ.biak szerint kapcs ol ó đi k :

a. Infoľmációszolgźitatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|géitat az á||amháztartás információs rendszere
szánfua.

b. Időktizi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péĺuforga|mával összeftiggésben eleget tesz az á||athźztartási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gźitatási kiitelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeá|lítja és biztosítja
adataitazźi|an:Jlraztartásiinformációsrendszerszátmára.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: kĺiltségvetésének
végehajtásával, gazdá|kodásáva| összeftiggésben eleget tesz az á||arlhéztartási
infoľmációs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.
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4.

1.

)

l.

A nemzetiségi <inkoľmźnyzat költségvetést érintő hatźrozatźnak elkészítésééľt, vďamint
az e|fogadast követő adatszolgáltaĹások hatĺĺľidőben töľténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén keresztül a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység a felelős.

vI. A nemzetĺségĺ tinkorm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
kłitelezettség

A nemzetiségi önkormźtnyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zźnszátmadás keľetében számol be. A nemzetiségi önkormźnyzat
gazđźikodásának éves alakulásáról sző|ő zźlrszźtmadási előterjesztést és a határozat
tewezetét a jegyzón keresztül a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testiilet elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testĺilet elé terjesztését követő haľminc napon beltil, de legkésőbb a
költségvetési évet követő öti'dik hónap utolsó napjáighatalyba lépjen.

A nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott kiiltségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadásihatźrozattal dönt.

vII. A nemzetiségĺ tinkoľmänyzat ktitelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatásktĺľiik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, éľvényesítési, utalvĺĺnyozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősĺik konkĺét kijelölését a nemzetiségi
cinkormányzat Szewezeti és Mfüi'dési Szabźiyzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jegyzĺ| által kiadott közös utasítás
rendezi.

A nemzetiségi önkormányzat ťlzetési számlláttkizárő|ag a helyi önkormányzat számláit
v ezető pénzintézetnél nyithat' v ezethet.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdźůkodásával és pénzell őttásáva| kapcsolatos minden
pénzfoľgalmétt a nemzetiségi önkormĺínyzat forľásai terhéľe a nemzetiségi önkormźnyzat
Íizeté si szám|źĘ źn bonyolítj a.

A helyi önkormĺĺnyzat éL|ta| adott tĺímogatás folyósítása a helyi tinkormányzat és a
nemzetiségi önkormĺĺnyzat közötti szerződésben foglaltak szerint töľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzat működési és miĺködéshez kapcsolódó
beruhrŁási (éven túl elhasznáIődő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nenĽetiségi önkoľmĺányzat a helyi önkormányzat
źita| folyósított támogatást ktilső szerveknek (pl.: tráľsadalmi szeľvezetek,
alapítványok, természetes személyek részére, stb.) nyujtott pénzeszkoz átađźls céljára
haszná|ja fel, a nemzetiségi önkormźnyzatköteles akőzpéluekből nyujtott támogatások
át|őúhatőságaĺőI sző|ő 2007. évi CLXXXI. tĺlrvény, valamint a hatályos önkoľmányzati
költségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkoľmányzat a télmogatott cél
megvalósulásáľól szóló elszámolás elfogadásáról a pénzügyi feladatokat ellátó
szerv ezeti e gys é get írásb an kötel e s táj éko ztatni.
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6.

5. A központi költségvetési támogatásilpá|yázati igény benyújtásĺĺľa, a nemzetiségi
ĺĺnkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormányzat és a Hivatal
felelő sséget nem v áI|aI.

A helyi önkoľmányzat köteles a nemzetiségi önkormźnyzat részére elektronikus
feliiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az információs önĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságról szóló
20|1. évi CXII. törvényben foglalt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
megllatźrozott felađat e|lźltźséÉrt _ a II. fejezet 11. pontjában meghatarozot1llgyintézo
adatszolgáltatasaatapján_ a Hivatal szewezési feladatait e||átő szervezeti egység vezetője
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiztonsźryźlrő|, valamint a közérdekii ađatok
megismeľésére iľaĺryuló igények teljesítésének rendjéről szóló jegyzői rendelkezései
szeńnt irĺĺnyadók alapjan jár el.

A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi önkoľmányzat
rendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított eloirźnyzatok felhasznźiásá.ľa,
az eliĺirényzatok terhéľe kötelezettségek vállalásara naptári éven beliil a nemzetiségi
ĺĺnkoľmányzati választások időpontjához igazítottan, időarányos ütemezés szerint
keľülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elktilönítetten vezetí, az adatszo|gźl|tatás soľán közölt adatok valódiságáért, a
szĺímviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztiil az adatszolgáltatási feladatokat e||átő szeľvezeti egység
vezetóje és a nemzetiségi iinkormányzat elnöke együttesen felel.

vlil. Osszeférhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a k<itelezettségvállaló és a péľzljlgyi ellenjegyző
ugyanźVon gazđasagi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az éľvényesítő ugyaftrzon gazdasági esemény tekintetében nem lehet źlzonos a
kötelezeffségvźů|alásra"úa|vźnyozasra jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállďásí, pénnigyi ellenjegyzési, érvényesítési, lta|ványozási és teljesítés
igazo|asźlra iľanyuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, akj ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönywől sző|ő 20|3. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy
maga javára látná el. A pénztigyi feladatokat ellátó szeruezeti egység vezetője a
köte1ezettségvá||alasra" pénangyi e|lenjegyzésre, teljesítés igazolĺásétra, éwényesítésre,
utďvĺínyozásra jogosult személyekről és aláírĺís-mintajukról bęlső sz-abźiyzataikbart
foglaltak szerint naprakész nyilvantartĺást vezet.

tx. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőľzés

1. A nemzetiségi önkoľmányzat belső kontrollĺendszerének kialakít.ásanál figyelembe kell
veĺuri a Bkr. előírásait, továbbá az á||arĺháztar:taséľt felelős miniszter áůtal közzétett
módszeĺani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyzó a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének észrevételezési jogköľének figyelembe
vételével.

7.
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2. A Hivatal integrált kockĺĺzatkezeLési és a szervezeti integntást séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi tinkoľmányzat kockazatkeze|ését, a szewezeti integľit"íst
sértő események lefolytatását a kiadott szabá|yozésok ďapjan.

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

4. A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljáľási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készített belső ellenőrzési kézikönyv szabźůyozza.

5. A nemzetiségi tĺnkormźnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkoľmányzat éves ellenőtzési tervébe. A jegyző a jóvĺíhagyott
ellenőľzési tervet megkiildi a nemzetiségi <inkoľmźnyzat elntikének a jóvahagýásra
vonatkozó j ogszabályi hatÁndőt követően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzatravonatkozó éves ellenőrzési jelentésta jegyzőhagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkormĺínyzat éves jelentésébe. A jegyző a jóváhagýott 

-éves

ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkiildi a nemzetiségi önkorményzat elnĺĺkének a
jóvahagyĺĺsra vonatkozó jogszabályi hat.íľidőt k<ivetően 5 napon beltil.

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartásźń a belső
ellenőrzési feladatokat el|źúő szewezęti egység végzi az elnök tájékoztatźlsa alapján.

X. Zátő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|áitźsa napján lép hatályba és hatétrozatlan időre szól.
Ezzel egyidejiĺleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi tinkormányzat kcizött jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttmiĺki'dési megállapodás, valámint
helyiséghaszná|ati és fenntaľtatźsi szerzĺídés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése
eľedményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatályźú veszti.

2. Felek rögzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a jelen egyiittmiĺködési
megállapo dást 20|7 . március 31. napjáig nem írja a|á, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat álta| - önként vállalt feladatként _
biztosított támogatásban nem ľészesül.

A helyi önkoľmányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljánni, és biztosítani a 

''em'eiiségiĺinkoľmán y zat míiködési feltételeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľtilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabőiyi e|őiräsok figyelembevételével
jfunak el, kcilcsönösen segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyĹittmiikiidési megállapodást évente
legkésőbb január 31-ig, általános vagy időközi vá"|asztás esetén az alakll|ő tilést követő
harminc napon beliil felülvizsgéiják, és sztikség esetén azt módosítják.

Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabáIyozott kéľdésekb en az Aht.,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódró| és az
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esélyegyenlőség e|,őmozđitásätő| szóló 2003. évi CXXV. töľvény, illetve az egyéb
vonatko zó j o g s z ab ályo k rendelk ezés ei az ir áĺy adő ak.

7. Jelen rnegállapođást, amely 11 oldalon 6 eredetí példĺányban magyaÍ nyelven késziilt,
Felek elolvasás és érte|mezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyóIag aláirták

Mellékle| Hasznźiatba adott tárgyiés technikai eszkiizök listája eszközök |ettźra

Budapest, 2Ot7.

Budapest Főváľos VIII. keri.ilet Józsefurĺrosi Román onkormĺínyzat
Józsefuárosi onkormányzat képviseli:

képviseli: dr. Dady Kálman
dľ. Kocsis Máté elntik
polgármester

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

PénzĹigyileg ellenj egyzem

Pĺíľis Gyulĺíné
gazdasźryívezető

Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada-Rimĺíĺr Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyző
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Bp FqY" V|ll'ker. Jozsefvárosi Önkormányzat

Budapest, 1082

Cikksz,ám

8.1. Felhaszná|ói |eltári rész|etező Kĺillyveĺés éve: 2016

MeEnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Készlet
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out ĺ

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' ,ĺ3128-9-09098 yGÁ Ásus 69600XTĺIVD 128mb TV out CHIPE 1DB

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

Osszesen; 1312&9-09158 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
1 3128-9-09193 Szám ítógép Comód ofÍice|V/1 397i08/C

120
tvt1397t08tc

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen: 1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód officelV/l 397/08/C 1DB

13138-2-02002 ĺróasztal
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 8DB

Osszeselr. 1 31 38-2-02002 ĺróasztal 8DB
1 31 38-2-02003 GépĺróasztaI

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszeserr 1 31 38-2-02003 Gépíróasztal 1DB

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

Osszesen 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes 1DB
1 3 1 38-2-02005 AsztaI tárgyaló

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB
Osszeserr 1 s1 38-2-02005 Asztaĺtárgyaló 5DB

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

Osszesen. 1 31 38-2-02007 Áltvány, polc zUĎ
13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 9DB
Osszesen. 1 s1 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB

13138-2-02013 AIlófogas

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Osszeserr 1 31 38-2-0201 3 Áltófogas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB

tsszesen.' 1 31 38-2-0201 7 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

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

tsszesen 1 31 38-2-02031 Re p rod u kc. ké pe k, rézka rcok 4DB
13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

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

Program : Raktár/Kész|et
Készĺtő: o|ahe
Verżió: 2017.1 .1 .1

2017 .01 .31 9:31:52
1 .oĺda| cł. :;ł .ł
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B; FP" V||I-ker' Józsefvárosi onkormányzat
Budapěst, 1 o82

Cikkszám

B.1. Felltaszl|álói |e|táľi rész|etező l(ollyvelés éve. 20 |6

Megnevezés

' Cikkszám: -

Fe|hasznáĺó: 12o - 120

Raktárkód FeIhaszná|ó Gyáriszám Készlet
1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen: 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárhati 1 potcos 2DB

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

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

120 Nemzetiségi onkormányzatok 7DB
Osszesen. 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áĺlo 7DB

,ĺ3138-2-02050
Szék vegyes

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

1 3 1 3B-2-02069 Szekrény also-fe|so 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DB

Osszesen: 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-fetso 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 SzámítógépasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
Osszesen; 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztal 3DB

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

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

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
tsszesen 1 31 38-2-02078 Hĺitőszekrény 1DB

13138-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB

Osszesen. 1 31 38-2-02087 Górgős konténer 1DB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 2DB
Osszesen: 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony ZUtr

13138-2-02159 AsztaIi lámpa
120 Nemzetiségi tn kormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa lDB
13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony 1DB

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

Osszesen.' 13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES lDB
13138-2-02258 Lámpa korfénycsőves

120 Nemzetĺségĺ onkormánpatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02258 Lámpa kiffénycsőves lDB

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

2017 .01.31 9:3't :S2
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::.ľj'ľ]:::r'JózseÍvárositnkormányzat 8.í. Fe|hasznátói le|tári rész|etező Könyvelés éve: 2016

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Raktárkód Fe|haszná|ó Gyáriszám KészIet
1 31 38-2-02363 HLitőszekrény Zanussi

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen 131 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi lDB
1 31 38-2-02408 Fémpoĺc100X185X40 cm

1?0 Nemzetĺségi Öl rkormányzatok
Osszesen; 1 31 38-2-02408 Fémpalcl00X185X40 cm

3DB
3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DBOsszesen.' 13138-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos 1DB

lJ IJö-lUcl5 Szekrény 2 ajtos
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DBÖsszesen.' 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós 2DB

1 31 38-3-03165 Mikrohu||ámÚ sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen; 1 31 38-3-031 65 MikrohullámÚ stjtő lDB

13138-3-03168 Mikrohu|lámÚ sütő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen.- 1 31 38-3-031 68 MikrohullámÚ sütő 1DB

1 3 I 38-5-05003 FÜggöny ny|on

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DBOsszesen.' 1 31 38-5-05003 FĹiggony nylon 5DB
1 3 1 38-5-05009 Zászlo

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

3DB
1 31 38-5-05064 Zász|ő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
Osszesen.' I 31 38-5-05064 Zászĺó

1DB
13138-7-07029 FÜggönytartó rÚd

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-7-07029 Ftlggonytaĺ.to rud 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszesen.- 'ĺ3138-7-07037 Pénzkazetta

1DB
1 31 38-7-07059 Fa|itáb|a

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszesen; 1 31 38-7-07059 FaIitábla

2DB
1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 2DB
Osszesen.' 't3138-7-07098 Poroltó kész 2DB

1 3í 38-8-08035 Spirá|ozógép

Nemzetĺségi onkormányzatok
Spirálozógép

120 1DB
Osszesen.' t 31 38-8-08035

lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készitij: o|ahe
Verzłó: 2017.1.1 i

2017.01.31 9:31:52
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Bp 
t.ĺu. Vĺ||.ker' Józsefvárosi onkormányzal

Budapest,,ĺ082

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói le|tári részletező Könyvelés éve: 2016

Megnevezés

' Cikkszám: -

Fe|használo: 120 - 12o

Raktárkód Fe|használó Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok lDB
Osszesen. 1 31 38-8-08072 Számoligép 9HARP 26079HARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.. . 13139_8_0g277 DVD ĺró Lg 41638 oEM lDB

1 31 38-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.. 1 31 38-8-08282 PapÍrvágógép

lUö
1 3.ĺ 38-8-08295 Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-B-08295 lratmegsemmisítő lDB

1 3 1 3B-B-08299 Telefax

120 Nemzetĺségi Önkormányzatok I UIJ
Osszesen. 1 31 38-8-08299 Teĺefax lDB

\f /0 N2\\í/,/qY\ ) ;\
Pŕo g ra m : R akYáĺ/KBsz|el
Készítő: olahe
Verzio: 2012.1 1.1

2017.01.31 9:31:SZ
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* Bp' Fóv. VtlI;ker. Jőzsefuárosi Önkornlánvzat
Budapest, 1082

000190-111932 Telefondíj szám|á|o(instaIlá|ássa|)

000680-1311922 TárgyalÓasztal fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP Ll 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

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

Minden nem trirolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszkoztik

1i 19

13 139

t3r29
13139

13129

Táľgyi eszk ztik listája tartozékokkaI
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

120

r20

LZU

Ĺ20

120

Nemzetisé9i onkormányzatok

l.jemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiśégi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzator

-_\
O
P

Üh. éve

2004.11.10

2000.12.1s rv/605/00

2004.04.2L

2010.06.24

Gyártási /
helyrajzi szám

Bruttő érték Értékcstikkenés Nettô érték

Konyve|és éve: . zđro

2017.1.1.5

96 2s0

22 699

144 220

397 375

4f9 Lfs

I 083 669

96 250

22 699

144 220

391 375

429 rfs

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
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Bp. Főv. V|l|.ker. Józsefuárosi tnkormánvzat
Budapest, 1082

8.1 . Fe|haszná|ói le|tári rész|etező
cikkszám: -

Fe|haszná|ó:0í0 - 010

Raktárkód Felhaszná|ó

Könyve|éséve: 2016

Cikksám
13118-07379 Memóriakártya B GB

0.ĺ0 Román Önkormányzat 5DB

Készlet

Összesen: 1 31 1 8-07379 Memóriakáńya 8 GB 5DB
13118-7-07223 MobiITELEFON

0't0 Román tnkormányzat íDB
Összesen: 1 31 1 8-7-07223 MobilTELEFON 1DB

13128-09488 Pendrive USB
010 Román Önkormányzat ,I DB

tsszesen 13128-09488 Pendrive USB lDB
,ĺ3128-9-09006

Akkutö|tő /4 db-os/ fényképezcĺgéphez
0.ĺ0 Román tnkormányzat 1DB

tsszesen: 1 31 2B-9-09006 Akkuto I tő /4 d b -o s/ fé n yké pez őg é p hez 1DB
13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)

010 Román tnkormányzat lDB
Összesen: 1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) lDB

1 31 28-9-091 86 Pen Drive
0,ĺ0 Román tnkormánvzat 4DB

Összesen 1 31 28-9-091 86 Pen Drive 4DB
13128-9-09251 SzámítógépP42'6Ghzl512Ram/40GB/DVt |V/1488/o8c

010 Román Önkormánvzat ĺDB
Osszesen; 1 31 28-9-09251 Sz á m ĺtógé pP42. 6G h z/51 2 Ram/4)G B/DV D-RW Sz.gép 1DB

1 3 1 38-02436 Paraván
010 Román tnkormányzat 2DB

tsszesen: 1 31 38-02436 Paraván 2DB
13138-02437 Polc 3-as irodai

0't0 Román tnkormányza| 1DB
tsszesen; 1 31 38-02437 Polc 3-as irodai lDB

13138-07376 Videokártya 8 GB
010 Román tnkormányzat I LJE

Osszesen: 1 31 38-07376 Videokáftya 8 GB 1DB
13138-07377 LCD képkeretdigitá|is

010 Román tnkormányzat 1DB
Összesen: 1 31 38-07377 LCD képkeretdigitális lDB

13138-2-02024 Lámpa vegyes
010 Román tnkormányzat 1DB

Összesen 13138-2-02024 Lámpa vegyes 1DB
13138-2-02040 Szekrény Vegyes

010 Román tnkormányzat 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes 1DB

13.ĺ38-2-02050 Szék vegyes
Román Önkormányzat 5DB

Szék vegyes

010

5DBlsszesen; 13138-2-02050

Program: Raktár/Kész|et
KészÍtő: o|ahe
veÍziói 2017.1.1.1

2017.02.16 12:57:09
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Bp. F<ĺv. V|l|'ker. Józsefuárosi tnkormányzat 8.í.
Budapest, l082 Fel használói leltári rész|etező

Cikkszám: -

Fe|használó: 01 0 . 01 0

Raktárkód Felhasználó

Könyvelés éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Gyáriszám Készlet
't3138-2-02'116 A||ó|ámpa

0ĺ0 Román tnkormányzat íDB
Tsszesen: 131 38-2-021 1 6 Áilólámpa lDB

131 38-2-021 .t8
AsztaI különfé|e

010 Román tnkormánvzat ,I DB

Összesen: 13138-2-021 1 I Asztal ktjlönféte 1DB
13138-2-02129 PoIckönyves

010 Román Önkormányzat 3DB
Összesen: í3138-2-021 29 Polckonyves 3DB

13138-2-02150 Hősugárzó
010 Román tnkormánvzat 1DB

tsszesen: 1 31 38-2-021 50 Hősugárzó 1DB
13138-2-02258 Lámoa körfénvcsőves

0,ĺ0 Román tnkormányza| .I DB

tsszesen: 1 31 3B-2-02258 Lámpa kÖĺ.fénycsőves 1DB
1 31 38-20885 Scanner

010 Román onkormányzat 1DB
Osszesen 1 31 38-20885 Scanner 1DB

13,ĺ38-3-03194 Villamos foző|ap
010 Román tnkormánvzat 1DB

tsszesen 1 31 38-3-031 94 Villamos fozőIap lDB
131384-04132 Dekopír fÚrész

010 Román onkormánvzat 1DB
tsszesen 1 31 38-4-041 32 Dekopĺr fĹjrész lUĎ

1 31 38-7-0701 1 Fejha||gató
010 Román tnkormányzat 1DB

lsszesen: 1 31 38-7-0701 1 Fejhallgató 1DB
13138-7-07156 Telefon adapterRouterLinksys SPA2 I 02

010 Román tnkormányzat 2ĐB
Osszesen: 1 31 38-7-07 1 56 Te lefo n ada pte rRo ute rLi n ksys SPA? I 0 2 2DB

13138-7 -07211 MonitorSunshine
010 Román tnkormányzat 1DB

tsszesen 1 31 38-7-0721 1 MonitorSunshine lDB
'13138-7-07249 Mikrofon csiptethető

010 Román tnkormányzat ĺDB
Osszesen: 13138-7-07249 Mikrofon csiptethető 1DB

13138-7-07258 Fű|lhaIgatóhoz tápegység(mobi|tel)Uniross
0,ĺ0 Román tnkormányzat lDB

Osszesen: 13138-7-07258 F ű Il h a lg atóhoz tá pegység (mobilteĺ) U n i ro ss RC 1DB
13138-7-07282 Akku+tö|tő fényképezőgéphez

010 Román tnkormányzat 1DB
Összesen: 13138-7-07282 A k ku +to l tő fé nyké p e z őgé p h ez lDB

Program: RaktáriKész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017 .1.1 .,|

2017 -02.16 '12i57:09
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Bp. Fóv. V|||.ker. Józsefuárosi tnkormányzat 
8.1. Felhas zná|ői |eltári rész|etezőBudapest, 1082

K<inyve|és éve: 2016

Cikkszám: .

Feĺhaszná|ó: 010 - 010

cikkszám Megnevezés Raktárkód FeIhasznátó Gyáriszám Készlet
13138-747283 Memória káńya fényképezőgépbe

010 Román tnkormányzat 5DB
tsszesen 13138-7-07283 Memória kártya fényképezógépbe 5DB

13138-7-07303 Fényképezógép á||vány
0í0 Román tnkormányzat 1DB

Össźesen: 13138-7-07303 Fényképezőgép áIlvány 1DB
13',t38-7-07304 Fényképezőgép á|ĺványfej

010 Román Önkormánvzaĺ .I DB

tsszesen. 13138-7-07304 Fé nyké pezőgép állványfej 1DB
13138-7-07312 Fényképezogépfe|do|gozáshoz szg-beASI

010 Román lnkormányzat 1DB
Osszesen. 1 31 38-7-0731 2 Fényképezőgépfeldolgozáshoz szg-beASUS EEEPC911 : BK007 1DB

13138-7-07318 Akku fényképezogépbe
010 Román onkormánvzat 2DB

Összesen; 1 31 3B-7-0731 B Akku fényképezőgépbe 2DB
13138-7-07323 Megfigyelo kamera

010 Román onkormánvzat 1DB
Összesen 13138-7-07323 Megfigyelő kamera 1DB

1 31 38-7-07339 MoInárkocsĺ
010 Román Önkormánvzat 1DB

tsszesen: 1 31 38-7-07339 MoInárkocsi lDB
13138-7 -07 344 Memóriakáńya 1 GB MicroSD

0,ĺ0 Román tnkormánvzal 1DB
tsszesen. 13138-7-07344 Memiriakártya 1 GB MicroSD 1DB

13138-7-07347 Laptoptáska
010 Román tnkormányzat ,I DB

Osszesen: 13138-7-07347 Laptoptáska lDB
1 31 38-7-07350 Memóriakártva 4 GB

010 Román tnkormányzat 7DB
Összesen. 13138-7-07350 Memóriakártya 4 GB ĺDő

1 31 38-7-07360 Telefon vezetékes (analóg)
010 Román Önkormányzat lDB

tsszesen; 13138-7-07360 Telefon vezetékes (analóg) 1DB
ĺ 3,ĺ38-7-07361 Webkamera Genius

010 Román tnkormányza| 2DB
Osszesen.' 1 31 38-7-07361 Webkamera Genius 2DB

1 31 38-7-07381 Trafó
010 Román tnkormányzat 1DB

Osszesen: 13138-7-07381 Trafó 1DB
í 3í 38-7-07391 Kamera

Román tnkormányzat 1DB
tsszesen: I 31 38-7-07391 1DBKamera

0í0

l^ ł!.:"|Lł" -) 1

"r"' ln(/l\) \'/

Program: Raktár/Kész|et
KészÍtő: oIahe
Verzió: 2017 '1 '1 .1
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Bp. Főv. V|||.ker. Józsefuárosi Önkormányzat

Budapest,1082

Cikkszám Megnevezés

8.1. Felhasználói |eltári részletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 010 - 010

Raktarkód Fe|haszná|ó Gyáriszám

Kőnyve|és éve: 2016

KészIet
13138-8-08047 Mikrofon

010 Román tnkormányzat 1DB
Összesen: 13138-8-08047 Mikrofon 1DB

1 3 1 38-8-08054 Diktafon
010 Román Önkormányzat ,I DB

Összesen: 13138-8-08054 Diktafon 1DB
,ĺ3ĺ3B.8{8063 Akku tö|tő

010 Román tnkormányzat 2DB
tsszesen; 131s8-8-08063 Akku ttjltő 2DB

1 3,l 38-8-08 í 62 DiktafonPanasonic
010 Román tnkormányzat 1DB

Összesen 1 31 38-8-081 62 DiktafonPanasonĺc 1DB

í3138-8-08341 Fényképezőgép digitá|is táskávaICanon Pĺ
010 Román tnkormánvzat ĺDB

Osszesen: 13138-8-08341 F é n yké pezig é p d i g ita ! ĺ s tá skávaĺ C a n on Powe rsh ot 1DB
.ĺ3138-8-08345 DVD fe|vevő PhiĺipsHDD 160 DVD3570H

010 Román tnkormánvzat 1DB
Osszesen: 1 31 3B-B-08345 DVD felvevo PhilipsHDD 160 DVD3570H 1DB

13.ĺ38-8-08440 Mikrofon
010 Román Önkormányzat 1DB

Osszesen 1 31 38-B-08440 Mikrofon 1DB

Program:
Készítő:
Verzió:

olahe
2017.'t.1-1

2017.02-16 12:57i09
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