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Együttműktidési megállapodás

?ľely létrejĺitt egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózsefváľosi
o n ko rm á ny zat (a továbbiakb an : helyi önko tmány zat)
székhely:
adőszźm,.
tĺirzsszám:

képviseli:

másľészről a
önkoľmányzat)
székhely:
miĺködési hely:
adőszźlm:
törzsszźtm..

1082 Budapest, Baross u.63-67.
15735715-2-42
7357t5

statisztikai szźm: |5735715-84||-32|-0I
bankszámlaszám: |0403387-00028570.00000000

dľ. Kocsis l:&'ĺ.áté polgármester

Józsefvárosi Ruszĺn Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross t. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
169242t7-1-42
679176

statisztikai szźlm: 16924217.84||-37|-0t
bankszám |aszźtm: 1 o 4033 87 -0002 8 60 5.00000009
képviseli: dr. Szabó János elnök

kiizĺitt (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól szóló 20||. évi
CLxxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás
a|apjźn, ťrgyelemmel az źi|arlháztartásrő| szőLő 20t1. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az ál|ar:'ŕĺLáztartźsrő| szóló törvény végrehajtásaľól sző|ő 368120l|.
(xII. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső
kontrollrendszerétő| és belső ellenőrzéséről szóló 370/201'1. (XII. 31.) Korm. ľendelet (a
továbbiakban: Bkr.), a Magyarcrszág helyi önkoľmányzatairőI szóló 20||. évi
CLXxxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|ulírott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A helyi önkormanyzat jelen egyĹittműktidési megállapodás (a továbbiakban: megállapodĺás)
keretében a nemzetiségi önkormźnyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormányzati
mfüödés személyi és tłíľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos
végrehajtĺísi feladatok e|Iźtásźlről, erue| segíti a nemzetiségi jogszabrílyokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közcisen megfoga|mazot|nemzetiségi kiizügyek és célok
megvalósítĺísát. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályait
hatátozzélkmeg.

2. A tareY évľe vonatkozőan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének figyelęmbe
vétele mellett _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkoľmányzattal ti'ľténő
előzetes egyeztetest követóen az adott évi költségvetési rendeletében miĺködési
hozzájźrulźsként péĺnigyi tĺímogatast biztosíthat, amelyről trĺmogatottat elszímolási, míg
tĺámogatót ellenőrzési kötelezettség teľheli. A helyi önkormĺínyzat áita| a nemzetiségi
önkormányzat részere működési hozzźtjźru|źsként nyújtható üámogatĺási összegről
tĺímogatási szerződést kell kötni. A tálmogatas felhasználása sorĺĺn a nemzetiségi
önkoľmiányzat a kiiltséghatékonyság és költségtakarékosság elve szeľint köteles eljĺáľni.
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3. A helyi tinko1nányzat á|ta| nyujtott miíködési hozzájárulas tekintetében Felek rogzítlk,
hogy a nemzetiségi ĺinkoľmĺányzat nemzetiségi közĹigyeinek ellátasa céljából temo'gatasi
adhat kiilső szervezeteknek, intézményeknek a],.,a|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuĺárosi ruszin nemzetiségi polgaroknak részesiilniiik kell a
tamogatott kiilső szerv által végzetttevékenység 

"'"đ'neny"iből,b. elszĺĺmolási és besaĺmolási kötelezettség-mind a tĺímôgatott kĺilső szeľvezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi tĺnkormźnyzato| terheli. A nemzetiségí
önkormlínyzat elnöke köteles a kiilső szerv részěről benyujtott _ a továbbadott
tłímogatás fe|Insználásĺáról szóló _ elszámolási dokumentáciőt,.valamint a üímogatĺási
cél megvalósulĺásáról szóló saját nyilatkozatát a benyujtást kbvető leghamarab-b, de
legkésőbb 30 napon beltil a Budapest Fővĺíľos vľl. tertiiet Józsefvĺáľo.iľolg.ĺ,-"śt".i
Hivatal (továbbiakban: Hivatď) pérľ:iJrgyi feladatait ellátó szervezet{ egysége
(továbbiakban: pénziigyi feladatokat ellátó szewezetiegység) ľészéľe átadni.

4. A helyi cinkormányzat á|tat nyujtott mfüödési hozzájaru|ás tekintetében Felek rögzítik,hogy a nemzetiségi önkoľmĺírryzat elnöke köteles tźlrgyévet k<ivető januaľ 31. napjáigírásban beszámolni a működési tiímogatłás felhasználasĺłrol. A Hivatď a pe,lägyi
feladatokat ellátó 

..s^zewezeti egységeń keresztiil köteles a működési tĺĺmogatłís
felhasználását ellenőrizni, amelyhezjogosult minden adatot, bizonylatot Ĺekérni, valamintjogosult az e|szźlmolás kiegészítését kéľni

5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmĺínyzat kötelező és önként vá|lalt
közfeladatainak e||átását szotgźtlő rendJzvények megiart ását _költségvetési helyzetének
figyelembe vétęle mellett - a mindenkori költsägvetésében elkňlonĺtett foľľásból
pá|yźntatás útjĺán vagy egyedi kérelem alapjőn, táňogatási szerzíidés kötése mellett
támogathatja, amelyrő| atáłmogatottat e|szálmólĺ'i l.ot.lězettségteľheli.

6. A nemzetiségi önkormónyz.at bevételeivel és kiadásďval kapcsolatban a tervezési,gazdáIkodási, ellenőrzési, ťtnanszítozźsi, adatszolgáltatĺísi és beszrámolrási feladatai
e|látasań|_ az elnök közľemfüödésével - a vonatkozó jogszabályokban' valamint a łretýi
szabáiyozásokban, és utasíüásokban foglaltak szerint u riĺuátĺ go''aoskoáĺk.

7. A ĺemzetiségi önkormĺínyzat gazdá|kodrĺs rendjét szabá|yozó belső szabályzataiban - aszrímviteli jogszabĺilyok és az Ávľ., valamint a Bkľ. vonatkozó rendelkezései szerintisx1! |Yzaakban - rcndezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi cĺnkoľmĺĺnyzat elnöke hagy
JOVa.

8. A tátmogatások felhaszná!źsával kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiség! iinkoľmőnyzat mííkiidésének személyÍ és tärgyífeltételeĺ,
műkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok 

"ňátá."
1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkotmányzat

nemzetiségi köziigyeinek ellátásához szfüséges táľgyi, technikai eszközökkel felszeľelt
helyiség ingyenes használatélt. A nemzetiségi onkormányzatnak az irodaimunka soľánfelmeľült mĺĺkĺĺdési kciltségeit a helyi önkoľmĺínyz at _ a Hivatal költségvetésének
terhéľe _ visęli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznáLaItal, a helyiség infrastruktúrájźxal kapcsolatban felmerĹilő
rezsiköltségeit, valamint kaľbantartási és fenntartási költségeit a helyi önkoľmányzat _
a Hivatal kiiltségvetésének terhére _ viseli, amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg viz, fütés díja, valamint a víz-és csatornadij, a közĺis
kĺiltség, továbbá aszemétszállítási és kéménysepľő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat mrĺködéséhez sziikséges eszkĺizök kaľbantartási díja,
az iĺterĺet hozzźférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nęmzetiségi
önkoľmányzati tigyekkel foglalkozó iigyintéző á|ta| igénybevett telęfon
szolgźůtatźlsának díja, kivéve a ÍIemzetiségi önkoľmányzat testiileti tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas znźůatábő| eľedő költségeit.

3. A helyi cinkormĺĺnyzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása érdekében a Budapest VIII.
keľiilet, Vajdahunyad u. 1./b, szélm(Ilrsz.:35604lN3) alatt ta|á|hatő |45,5 m alapterĹiletíĺ
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuaľosi Bolgár, Göľög, Lengyel, Örmény, Román,
Ruszin, Szlovfü, Szerb, Ukrán, Német Nemzetiségi onkormźnyzat közĺis hasznźiatba adja
azzal, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi iinkormrĺnyzat
szźlmźra munka.íllomás biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
ál1ó helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, kĺizlekedőbőI, ga|éĺJrźhól, mosdóbő| áII. Az
ingatlan aktualizá|t forgalmi éľtékbecslése alapjĺín az ingatlan forgalmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat tudomásul veszi, hogy az iľodahelyiség hasnĺźiata a
Józsefuarosi Szerb és Szlovĺák onkoľmĺínyzattal közösen tt'ľténik. A nemzetiségi
önkoľmĺányzathasznźiati jogának gyakorlĺísával a többi irodahelyiséghasznźůatźrajogosult
nemzetiségi önkoľmány zatok munkáj át nem akadál yozhatja.

4. Az iľodahelyiség vonatkozásźlbal a nemzetiségi önkoľmźnyzat részéte kizárólagosan,
valamint a tiibbi nemzetiségi önkoľmányzattal közös hasznźiatba źltadott táľgyi és
tęchnikai eszközök listája jelen megállapodás e|választhatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľményzat a lista szeľinti eszközö'ket és helyiséget kizárőlag
ďapfeladataĺlak elléúasához szĹikséges méľtékben veheti igénybe, azokat a rendęs és

ésszerÍĺ gazdalkođás szabźiyu szerint, a jő gazda gondosságáva| kiiteles keze|ri, a
hasznéůat jogát a helyi önkoľmányzat éľdekeit ťrgyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok használati jogźlt másra nem ľuhĺázhatja źi. A helyi önkormźnyzat ahasznźůatba
adott bármely ingóságot - a lisÍán töľténő źtMezetés mellett - bármikor indoklas nélkĹil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatj a az7a\ hogy e joga gyakorlása sorĺĺn nem
v eszéIyeztetheti a nemzetiségi ö,nkoľmĺĺnyzat feladatel|źÍásétt.

A helyiséget a nemzetiségi tinkormányzat hétkónnponként reggel 8 óľától 20 őráig
nemzetiségi iinkoľmányzati feladatellátĺsźůloz használhatja. Az e pontban megjelölt
időrenden túl történő helyiséghasznáiatra előzetes íľásbeli kéľelem a|apjźn a Hivatal
jegyz(ijénekírasbeli engedélye alapjan van mód. Az irźsbe|i kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt sziikséges a szokásos helyiség haszná|attől eltérő időszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az e|térő időponfu helýséghaszná|at állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kéľelemĺe a helyiség eltéľő haszrÉiata állandó jelleggel is biztosítható. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghaszna|at indokoltságźtt a jelen egyiittmtiködési
megállapodás feltilvizsgőiatźwal egyidejűleg meg kell vizsgźt|ru, és amennyiben aľra a
továbbiakb an már nincs sziikség, az engedé|ý vissza kell vonni.
A nemzętiségi önkoľm źnyzat az ingyenes helyiséghasználat j og źĺt másra ĺem n,lházhatja át.
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Az ingyenes használatba adott irodahelýségen felújítást, áÍalakśtast, bármilye nváůtoztatźst
eszközölni csak fulajdonosi döntéssel lehet.

Felek ňgzítit |ogy az ingyenesen hasznźiatba adott irodahelyiséget magĺíncélri
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi cinkormányzat nem jogosult. Amennyiben anemzetiségi önkormanyzat az e pontban foglaltaktól eltér, "úgy 

köteles ; helyi
önkoľmanyzat íľásbeli felszólítlísara amagáncélúĺasználatot haladélěłanul megszĺintetni,
valamint e magĺín célú használatból eľedő költségeket a helyi ĺĺnkormányzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat fudomasul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznáůatba adott irodahelyiséget a ľendeltetésszerÍĺ haszná|attő| 

"lte.o,, 
veszi igénybe,

vagy azt a masik nemzetiségi önkormĺínyzatokérdekeit figyelmen kíviil hagyv ahasulá|ja,így a helyi önkormźnyzat által önként vállalt feladatkďä nemzetiségi önĹoľmnyzanl<
tészéĺe nyujtott nemzetiségi önkoľmányzati trámogatasi ľendszerb alnzňhato.
A nemzetiségi önkormźnyzatnak az źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
cinkoľmanyzattal egyetemleges elsziímolĺísi, visszaszolgaltatĺĺsi és krírtérítési köte1ezettsége
ĺáll fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormźnyzat
képviselője a Hivatal pofiajarl veheti fei, éš ott köteles leadni 

-az 
irodahelyiség

elhagyĺásakor. A nemzetiségi önkoľmĺányzat nem jogosult saját kulcs haszn źiatźra.

5. A helyi önkormĺányzat vál!|alja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e||átő szewezeti egység)vezetője felé benyújtott igénybejelentés a\apján - a nemzetiségi tinkormänyň
feladatellátása során jelentkező sziikséges 

'ne'tekig 
. a Hivat a|"źitala biztosított

elhasználódott, leselejtezett eszközök cséréjét, karbantartását, továbbát a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendélkezésre bocs átásátbiztosítja.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzat rendelkezésére bocsátott eszközök szĺímviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal péĺvigyi feladatokat ellátó szervęzeti egység vezetője, míg
le|tár szeľinti hiánytalan á||apotáérta nemzetiségi ĺinkorm ányzat"lřák".f"l"l.

7 . A helyi önkoľmanyz at a ĺemzetiségi önkormány zat nagyobb szabású rendezvényeinek,
programj ainak megvalósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkoľmányz at egyébközfe|adatainak e||átáséú nem akadá|yozza ideiglenesen, ingyenesen

rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az erľe iľiínnlló kérelńet legalább řś nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkormányzat valamennyi kiiltségvětési sżeľvének, gazdasági társas ágainak
közremíiködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az éľintett szeľveknek
többletki'ltséggel nem j ĺáľ.

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

költségvetésének terhére _ viseli.

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biaosítja a jelnyelv és a speciĺílis tómmunĺtĺcios ľendszeľ
hasnlá|atanakbinosítását,továtbbásziikségeseténtolńácsa|ka|mazésát.
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10.A helyi önkoľmányzat az jelen megállapodásban meghatĺírozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkormányzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
Önkoľmanyzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi iinkoľmányzatok
éptileteinek tak.aritźsa címen

ll.Fetek rögzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzettségi tinkormźnyzat
miĺködéséhez sztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat működéséhez kapcsolódó adminisztľatív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzojén kereszttil a szervezési és

tigyviteli, töľvényességi, péĺlzugyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei látjak el.

ĺ2. A Hivatallal jogviszonyban ál1ó személy(ek) adminisztľatív feladatai ktilönösen:
a. a testĹileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, ľészvétel az tiléseken, az

ülések j egyzőkiinyvezése,
b. a nemzetiségi önkormányzat elnökének,vagy tagsának infoľmációi alapján írásbeli

előteľjesztések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keretében a jegyziĺkönyvek előzetes

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

d. a koľmanyhivatal törvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkormányzat elnöke felé,

e. a testiileti és tisztségviselői diintéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőktinyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása,

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

g. gazdaságí feladatok (ellátmányok,
elszámolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi tinkormźnyzat elnökének
Jogszabőlytát Törvényességi Feltigyelet
rendszer haszná|ata.

előlegek kérelmének elkészítése,

fę|hata|mazźsa a|apján a Nemzeti
Írásbeli Kapcsolattaľtás elektľonikus

13. Felek rögzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat tilésein - beleértve a zźrt ülést is . a
jegyző vagy a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmĺínyzatmegbízásźbő| és képviseletében résztvesz a nemzetiségi tinkormőnyzat
testiileti tilésein, és jelzi, amennyiben töľvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségĺ önkoľmányzat kiiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormáĺyzat költségvetésével és gazdźikodásáxa| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szetvezeti egysége léttja e| az a|ábbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáikođásról szóló hatźtozat, a költségvetés tervezés,

annak évkiizi módosításának előkészítése, az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi ĺinkoľmĺányzat költségvetési e|ofuźnyzatok nyilvántartása' az éves

gazdáikodás és döntések soľán amennyiben szĹikséges a nemzetiségi önkormányzat
ťrgyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

.tf
1-|,,"..:, '.,łr ĄĄĄ

fazekasnevl
Írógép
  108  

fazekasnevl
Írógép
  



c) a nemzetiségi önkoľmányzat aölbégvetését megalkotó hatźrozatban foglaltak
szerint a kĺiltségvetés Magyar Áilamkincstárhoz ttiĺténo benyúj tásával kapcsolatos
feladatok ellátása,

d) a számviteli szabályok szerint a szźtmviteli-pénzĹigyi nyilvántartások vezetése, aszĺímviteli-pénziigyi szakmai ellenőrzések e||áiása,- az utalványrendeletek
kiĺíllítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítéši feladatok
e|lźĺása,

e) költségvetési fedezetellenőrzésse] egyidejiĺleg a kĺitelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, aköte|ezettségvállalás eš a tšnyleges kifizetési ĺleny kcizött
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kiťlzetések teljesítése pétutárivagy banki átutalással,
g) havi péĺw;foryalmi jelentések' mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítésea jogszabá|yban megadott hatfuidő betaľtásával, u Mugy* Ánu-ti,," stárhoz

tĺirténő benyuj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
h) a zźtrszźlmadás számszaki elkészítése a szöveges részének elkészítéséhez segítség

nyťljtása,
Đ banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok e||ätása (bankszámla-

szer ző đé s mó do s ítás a, v áitozźs ok bej el enté s e),
ÁFA.bevallások, Szja bevallások yeś,ĺte'ě' ĺie to.t" való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési 

" 
tinkoľm ányzattő|,

páLyazatokbő|) a bevételek és azok terhére hozoit döntések, valńint a

i)
k)

f::|:Y::?:-:ľ-, ľuli.iľ::, ,nvi|yá.ntýsa. - mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési dtintések meghozata|źlban, támogatások
elszámolásában.

l) támogatások felhasználásának pénztigyi elszámolás ához segítségnyújtás (szám1áů<,
bizonylatok másolása, kimutatások elĹészítése),

m)pénzügyi,szátmvite|iszabáůyzatokaktualizáiása,
n) elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszrímoló és zérszámadás honlapra

történő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A nemzetĺs égĺ iinko ľm ány zat kölÚs égvetés e

1. A jegyző a pénzíigyi feladatokat el|átő szewezeti egység tftjaĺl az át|aĺnháaaĺIásrő|
szóló jogszabá|yok ręndelkezéseire figyelemmel u ľtilt.eg"äte'ĺ törvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkoľmányzateňokenek közreműködése és
adatszo|gáltatźsa a|apjánhatĺáridőben előkésżíti u n.-'.ii.égi iinkoľmányzat költségvetési
hatźrozatźnaktewezetét' amelyet megkiild a nemzetiségi önřoľmrányzat ěInokének.

2. A nemzetiségi önkoľmányzat a ktiltségvetését önállóan, költségvetési határo zatban
á|Iapítja meg. A nemzetiségi önkormĺĺnyzat kiiltségv etési határo|zaftnak az irányadőjogszabályban meghatánozott szerkezet, tartaloň szerint kelt tarta|maznia az
e|őirźnyzatokat.

3. A nemzetiségi önkormrányzat költségvetési határozatát, elemi költségvetését, átmenetigazdálkodásról szóló hatfuozatźÍ az elnök . annak elfogadásät követő három
munkanapon belül - írásban megkiildi a pénzugyi feladaiokat e||átő szervezeti
egységnek.

4. A nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
e|ófuényzatainak véitoztatásáta irányuló előteľjesztést a pérungyi feladatok at e|!átő
szerv ezeti egysé g kcizreműködésével készíti elő.

\r. ,i
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5.

6.

7.

1.

Az eloirźtnyzatok módositásárőI a nemzetiségi ĺinkormźnyzat képviselő-testiilete
ktiltségvetési határozatźtt mőďosító - hatátozattal dönt. E hatźrozat egy példányát'
valamint az eloírźlnyzat-módosítas részletezését (az e|óirányzat-nyi|vźntartźlson töľténő
źúvezetés céljából) a nemzetiségi önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja el a pénzĹigyi feladatokat ellátó szervęzeti egységhez

A helyi önkoľmányzat, vďamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési
hatźrozata törvényességéért, bevételi és kiadĺĺsi elóirźnyzatainak megállapítĺísáéľt és

telj esítéséé rt, tov źlbbá kötelęzettségvállalasaiéľt és tĺľtozźsaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazdáikodás bizonságaert a testület, a szabźiyszeľíĺségééľt
az elnĺik felel.

v. A nemzetiségĺ iinkoľm ányzat kiiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzitik, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzat önźilőan dönt saját ktiltségvetési
előirźnyzatainak felhaszná|źtsáról. A nemzetiségi ĺinkoľmányzat költségvetési, pénztigyi
gazdá|kodásának végrehajtálsa során a péĺuugyi feladatokat e||átó szervezeti egységen
keľeszttil az eseđékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormanyzat forrźlsai terhére
készpéliz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
előírányzatok,illetveanemzetiségiönkoľmźnyzatíhatáltozatokalapjan.

A jegyzó a péĺuiigyi feladatokat e|Iátő szewezeti egységen keľesztĺil |átja eI - a
nemzetiségi önkormányzat e|nokének közremiĺködése és informácíői a|apjőn - a
nemzetiségi önkoľmźnyzat t'nálló fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak töľzsktinyvi nyilvántartásban sziikséges módosításával, az adőszátm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkotmźlnyzat tekintetében az
adőszétm igénylése, valamint a töľzskönyvi nyilvántaľtásban sziikséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi tinkormźnyzat tinálló
ťlzeté si számLźx a| ľendelkezik.

A nemzetiségi önkormźnyzat az áilarĺlhźtzlartźsi információs rendszerhez a Magyat
Áilamkincstáľon keresztiil a pénztigyi feladatokat ellátó szewezeti egység
közremiikĺi dé s ével az alábbiak szerint kapc s ol ó dik :

a. Infoľmációszo|,gźitatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szolgá|tat az źůIamhźztartás infoľmációs rendszere
számźra.

b. Időközi ktiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása soľán lebonyolított
péluforgalmáva| összefüggésben eleget tesz az á|lamháztartási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettségének.

c. Időkĺ'zi mérlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végľehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá||arháztartásiinformációsľendszerszźtmźra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végľehajtásával, gazdá|kođásáxal összefiiggésben eleget tesz az á|laĺľJ;rőz,tartási

infoľmációs ľendszere felé irĺányuló adatszolgźitatási kötelezettségének.

J.
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4. A nemzetiségi <inkormányzat költségvetést érintő határozatźnak elkészítésééľt, vďamintaz elfogadást kĺivető adatszo|gáltatĺĺsok hatĺíridőben történő teljesítésééľt a Hivataljegyzőjén keľesztĹil apénzngyi feladatokat ellátó szervezetiegyseg a felelős.

vI.A nemzetĺs égĺ tinkoľm ány zatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
kłitelezettség

l. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi <inkoľmőnyzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zátszźlmadás keretében számol-be. .ł nemzeti'eiĺ o,,l.o,.,-n ányzat
gazdálkodásának éves alaku|ásárőI sző|ő zőľ;szétmadźľ;i előterjesztesi es a határozat
tervezetét a jegyzőn keresztül a péluÍigyi feladatokat e||átő sžewezeti egység késziti
elő, melyet a nemzetiségi önkoľmĺányzat elntike a képviselő-testület elé terjeszt úgy,
\oęv * a képviselő-testiilet elé terjesztését követő haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet kĺivető ötödik hónap utolsó napjáig hatá|ybal3pjen.

2. A. nemzetiségi önkormźnyzat az éves költségvetési bęszámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható móáon zérszámadásihatfuozattal dönt.

vII. A nemzetiségi iinkoľ mányzat kłitelezettségváttalásaĺval kapcsolatos
hatásköľök

l. t nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részleteshatáskörtiket éy az ellenjegyzési, érváyesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá a felelősók konkrét kijeltĺlesét a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabá|yzatźnak mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jěgyző által kiadott közös utu,ĺtá.
rendezi.

2. A nemzetiségi önkormźnyzat ťtzetési számilźúkizárő|aga helyi önkormány zat szźm|áit
v ezet(5 pénzintézetnél nyithat, v ezethet.

3. A nemzetiségi tinkoľmányzat gazdźůkodźsźtva! és pénzellźúásával kapcsolatos minden
pétlrforga|máú anemzetiségi önkormĺányzatforuásaiterhére a nemzetiségi cĺnkormĺínyzat
ťtzeté si szám|áj án b onyol ítj a.

4. A helyi önkormányzat áIta| adott támogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi önkoľmĺínyzatköziitti szerződésben foglaltak szerinťtti'te,,il.. A tĺĺmogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkormĺányzat műkódési és műköđéshez kapcso-lódó
beruhrŁási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszer'es"; l.tĺltségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi tinkormĺányzat a helyi 

.ĺĺnkormányzat

áIta| folyósított támogatást kiilső '".*.k''"k (pl.: táľsadalmi szeľvezetek,
a|apitványok, teľmészetes személyek részére, stb.) nyujtoft pénzeszkijz átadźts céljríľa
haszná|jafe|, anemzetiségi önkormáĺryzat köteles al<ózienzďtaől nyujtott támogatások
át|őúhatőságárő| sző|ő 200?. évi CLXXXI. töľvény, valämint a hatáíyäs önkorm'ĺányzati
költségvetési rendelet szeľint eljárni. A nemzetiségi önkoľmĺányz ut u tá^ogatott célmegvalósulásáról sző|ő elsziírnolás elfogadásáľóĺ a péľulg1gýi feladatokat ellátó
szew ezeti e gys é g et írásban kötel e s táj ékoztatni.
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6.

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

A helyi önkonĺrányzat köteles a nemzetiségi önkoľmányzat tészére elektronikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat
eleget tehessen az irÉotmźrciós önľendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tĺirvényben foglďt közzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghataľozott feladat e|Iátásáért _ a II. fejezet l1. pontjában meghatarozott ĺjlgyintéző
adatszolgźitatźtsa ďapjan _ a Hivatď szewezési feladatait ellátó szervezeti egység vezetője
a felelős, me|y az adatvédelméről és adatbiztonságátőI, valamint a közéľdekĹi adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének renđjéľől szóló jegyzői rendelkezései
szerint irĺányadók alapjan jar el.

A nemzetiségi önkoľményzati választások évében a nemzetiségi önkoľmźnyzat
ľendelkezésére ál1ó önkoľmányzati fonásból biztosított előiľĺányzatok fe|hasznźiására,
az e|őirźnyzatok terhére kötelezettségek vźillalźsźtra naptőn éven beltil a nemzetiségi
önkoľmrínyzatt vźiasztások időpontjához igazítottaĺ, idóarźtnyos ütemezés szeľint
keľiilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkiilönítetten vezeti, az adatszolgőtltatás során kiizölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezóségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az ađatszo|'gálrtatźsi felađatokat ęIlrźttő szervezeti egység
vezetoje és a nemzetiségi tinkormányzat elnöke együttesen felel.

vilL Osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi ĺinkormźnyzattekintetében a kötelezettségvĺállaló és a pénziigyi e|lenjegyző
ugyaftVon gazdaságĺ esemény tekintetében źlzonos személy nem lehet.

Az éľvényesítő ugyanźVon gazdasźryi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvźi|alásra"uta|vźnyozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

A kötęlezettségváltalási, pénnigyí eLlĄegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|ásźna irĺányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgáľi Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzźúartozőja vagy
ma3a javaru |źLtnźL eI. A pénzügyi feladatokat ellátő szewezeti egység vezetóje a
kötelezettségvállalásra, péĺlzljgyi el|Ąegyzésre, teljesítés igazolĺísára, érvényesítésre,
uta|vőnyozasra jogosult személyekľől és aláírĺás-minĹíjukľól belső szabáIyzataikbarl
foglaltak szerint napľakész nýlvĺĺntaľtíst vezet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőľzés

A nemzetiségi önkoľměnyzat belső kontrollrendszerének kialakítĺísanál figyelembe kell
venni a Bkr. előírásait, továbbá az ái|aĺĺlháztartźséĺt felelős miniszter źůta| kłjzzétett
módszeľtaĺri útnutatókban leíľtakat. A belső kontrollrendszer kialakítźsáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének ésnevételezési jogköľének figyelembe
vételével.

7.

8.

t.

2.

ĄJ.

1.
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2. A Hivatal integrált kocktŁatkezelési és a szervezeti integľitast sértő események kezelési
felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormźnyzat kockazatkeze!ését, a 

",e*e,ěti 
integritast

séľtő események lefolytatĺísát a kiadott szabá|yozźlsok alapjrán

3. A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetőj e a ĺemzetiségi önkonn őnyzat gazdasági
vezetője is.

4. A neĺnzetiségi önkoľrnźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető źitalkészíteľt belső ellenőrzési kézikönyv szabá|yozza.

5. A nemzetiségi önkoľmányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beéptil a helý önkormrányzat éves ellenőrzési tervébe. ĺ :ęeíža a 1di"nagyottellenőrzési tervet megkĺildi a nemzetiségi önkormőnyzat elntircřét a jóvzhagjásra
vonatkozó jogszabáIyihatĺíridőt követően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelent ést a jegyzĺ5 hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmányzat éves jelentésébe. A jegyztĺ ä iá".ĺľ'agýďtt 

-o"eś

ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkiildi a nemzetiségi 
-o"Ĺo''"eoýzat 

elnökének a
jóvahagyásra vonatkozó jogszabályi hatándőtkövetően 5 nalon beliil.

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvánt artásőł a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatása alapjrín.

X. Zárő ľendelkezések

l. lelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és hatáľozat|an időre szól.
EzzęI egyidejűleg a helyi önkormányzat és a ńemzetíségi önkormányzatközött jelen
megállapodást mege|ózóen létrejött egyĹittmíĺkt'dési megállapodás, valámint
helyiséghaszĺźůati és fenntartatási szerződéí a közös feliilvizsgäl at ćs azokegyesítése
eredményeként _ j el en me gállapo dás hatályba lépésév e| _ hat{|y át v eszti.

2. Felek ňgzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzata jelen egytittműködési
megállapo dást 20t7 . máľcius 3 1. napjáig nem íľja a!á, vagy u, ibbun fäglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi tinkoľmányzit a|ta| _ óote''t vá||a|t ieladatként _
biztosított támogatásban nem ľészesül.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a ,,ě.""ii,égi
önkoľmányzat mĺĺködési feltételeit.

|:l.| megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľiilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi előírások ťrgyelembevételével
járnak el, kĺilcs<inösen segítve egymás munkáját.

|el9k megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente
legkésőbb januáľ 31.ig, általános vagy időköziłä|asztás esetén az a|akulőiilést követő
harminc napon beliil fetülvizsgá|ják' és szfüség esetén azt módosítják.

Felek 
1ö'szíti-k. 

hogy_jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekb en az Aht.,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései' valamint az ěgyenlő bánásmódrő| és az

4.

5.

)t '.i,- 
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esélyegyenlőség e|ómozđítźtsáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vonatkozó j o gszab á|yo k ľend e lkezé s ei az ír źny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyóIag aláńrtźl&t.

Melléklet: Hasznáiatba adott tárgyí és technikai eszkĺĺzök listája

Budapest, 20t7.

Budapest Fővĺĺros VIII. keľiilet Józsefuaľosi Ruszin onkormányzat
Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat képviseli:

képviseli: dľ. Szabó János
dr. Kocsis Máté elnök
polgĺĺrmester

Fedezęt: . ...Dátum: Budapest, 201-7 .

PénzĹigyileg ellenj egyzem

Pĺĺris Gyulĺáné
gazdasźryivezetó

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

dľ. Mészár Eľika
aljegyző
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.?

::.ľj.ľ[::r. 
Jozsefvárosi onkoĺmányzat 

8.1. FeIhaszná|ói lettári rész|etező Kclĺryvelés éve: 2016

cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 120 - 120

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasználó Gyáriszám Késztet

12o Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen.- 13128-g-OgOgB VGA 1DB

13128-9-09158 Scanner (Canon l_iOe ZSI
12o Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen; 1312&-g-Og1łg @ 1DB

13128-9.09193 Számítigépcol.nooom"uNl13g7to8tc |vl1397ĺ08lC
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBÔsszesen: 13128-g-0g193 SzámítogépComódorricelvĺlswĺoac 1DB

1313\-2-02002 íróaszta|

120 Nemzetiségi onkormányzatok 8DB
osszeseĺr.- 13138-2-02002 ĺróasztal 8DB.13138-2.02003 

Gépíróaszta|
120 Nemzetĺségĺ onkormányzatok lDB

osszeser;: 13138-2-02003 Gépĺriasztal 1DB
13138-2-O2OO4 Asztal vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
ussrese/7. 13138-2-02004 Asztal vegyes lDB

13.l38-2-02005 Aszta|tárgya|ó
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB

osszesen.. 13138-2-02005 Asztal tárgyalo 5DB
13138-2-02007 Á||vány, po|c

120 Nemzetiségi Önkoľmányzatok 2DB
osszesen.. 13138-2-02007 Áttvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csi||ár vegyes
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 9DB

osszesen.. 13138-2-02010 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 Á||ófooas

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
osszeseĺl: 13138-2-02013 Átĺófoqas 4DB

13138-2-02017 Forgószék
120 Nemzetiségitnkormányzatok 7DB

osszesen; 13138-2-02017 Forgoszék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 Nemzetiségi' Önkormánpatok 2DB
osszesen.. 131 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

1313a-2-02o31 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB

tsszesen. 13138-2.02031 Reprodukc. képek, rézkarcok 4DB
13138.2-02032 szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségĺtnkormányzatok 4DB
osszesen.' 13138-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

Program: Raktár/Készlet 2017'01.319:31:52
Készítő: o|ahe 1 'o|cĺa|Verzió: 2017.1.1.1
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Bp. Föv V|||.ker. Józsefvárosi onkormányzat o .|
euuapěst, ĺoaz ö.1. Felhaszt|áloi |e|táľi rész|etező

Cikkszám

Cikkszám: -
Fe|haszná|ó: 120 -'|2o

Raktarkód Feĺhasznátó

l(Üľlyve|és éve' 20 ĺ6

Megnevezés

Szekrény a|acsony zárhato 1 polcos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok

anszam Készlet
1 3 l 38-2-02035

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

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB

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

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

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

tsszesen.' 1 31 38-2-02050 Szék vegyes 28 DB
1 31 38-2-02069 Szekrény aIso-felső 2 ajtis

120 Nemzetiségi tnkormányzatok O UIJ
Osszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi.felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 SzámítógépasztaI
120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DB

Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtigépasztal 3DB
13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós

tzu Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós lDB

13138-2-02078 Htitőszekrény
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-2-02078 Hlitoszekrénv 1DB
13138-2-02087 Gc!rgős konténer

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02087 Gorgös konténer 1DB

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

Osszesen.' 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsony 2DB
13138-2-02159 AsztaIi |ámpa

120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 38-2-021 59 Asztalilámpa 1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok .ĺ DB

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

120 Nemzeĺiségi tnkormányzatok ,I DB
Osszesen 1 31 38-2-02246 Boyler 50 L80 L-ES lDB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen.' 1 31 38-2-02258 Lámpa koĺfénycsőves lDB

Program: Raktár/Kész|eÍ
KészÍtő: o|ahe
Verzio: 2017,1.1 .1

2017.01.31 9:31:52
2 .oldal
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Vll|.ker. JózseÍvárosi Ônkormányzat
Budapest. 1082

Cikkszám

8.1. Fe|haszná|ói le|tári ľészletező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Fe|használó

Kcinyve|és éve: 2016

Megnevezés
1 31 38-2-02363 Hĺitőszekrény Zanussi

anszam Készlet

Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 1DB

13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DB

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

120 Nemzetĺségĺ tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtis fakkos lDB

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

Osszesen 't3138-20575 Szekrény 2 ajtis 2DB
1 31 38-3-031 65 MĺkrohuIlámÚ srjtő

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

1 31 38-3-03 1 68 Mikrohu||ámú srjtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDB

Osszeserr 1 31 38-3-031 68 MikrohullámÚ sĺ.jtő 1DB
13't38-5-05003 FÜggöny nylon

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

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

Osszeserr.' 1 3138-5-05009 Zászló 3DB
1 31 38-5-05064 Zász|o

120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
Osszeselr.' 1 31 38-5-05064 Zászĺó 1DB

13138-7-07029 FÜggönytartó rÚd

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-7-07029 Függonytartó rud 1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

tsszesen.' 1 s1 38-7-07037 Pénzkazefta 1DB
1 31 38-7-07059 Falĺ táb|a

120 Nemzetiségĺ Önkoľmányzatok 2DB
Osszesen. 1 31 38-7-07059 Falitábla 2DB

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

Ôsszesen: 1 31 38-7-07098 Poroltó kész. 2DB
1 31 38-8-08035 Spĺrá|ozógép

Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Spirálozógép

120
Osszesen 1 3138-8-08035 lDB

Program: Raktár/Kész|eł
Készítő: o|ahe
Veĺzió: 2017..1.1 '1

2017.0'1.31 9:31:52
3 .oldal

,ĺ
t':i.rn

ĺ,.Ą?p

fazekasnevl
Írógép
117    



Bp. F.cĺv' V||l.ker. JózseÍvárosĺ onkormányzal7-
Budapest, lOB2

Cikkszám

8.1. Fe|használói le|táľi rész|etező
. Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120.120

Raktárkód Fe|használó

Könyve|és éve: 2016

Megnevezés

Számo|igép SHARP 2607SHARP 2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok

anszam Készlet
1 31 38-8-08072

1DB
Osszesen,' I 31 38-8-08072 Számologép SHÁRP 26o7sHARP 2607 lDB

13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM
120 Nemzetiségi tnkormányzatok ,I DB

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

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

1 3 1 3B-B-08295 Iratmegsemmisĺtő
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-8-08295 lratmegsemmisító lDB
1 3 1 38-8-08299 Telefax

tzu Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
Osszeserr: 1 31 38-8-08299 Teĺefax 1DB

ü̂,t.-qď
Přogram: Raktár/Kész|et \
Készítő; o|ahe
Verzió: 2017 '1 '1 .1

2017.01.31 9:31:52
4 .oldaĺ
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Bp. Fóv. V]Il.ker. Jőzsefuárosi onkornlányzat
Budapest, 1082

000l90.111932 Te|efondlj s.á'lálÓ(i.st.llĺu,,.ll
000680-13 1 i922 Tárgya|őasztal fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP LJ 11oo
002008. 13 1 1922 Kamera rendszer kiépítése
002639-131112 Fénymásolőgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db

Megnevezés

Beá|lÍtott szíirési fe|téteIek:

Minden nem torcilt eszkoz
( 120 .,Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évcj eszkoztjk

Fókcinyv.

1119

13 139

L3I29

13139

13lfg

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

r20

r20

120

120

1,20

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzator
Nemzetiségi onkormányzatok

.-.>

tr
ľ

2004,1 1. 10

2000.1 2. 15

2004.04.27

2010.06.f4

Gyártási /
heIyrajzi szám

rv/60s/00

BruttÓ érték Értékcsd'kkenés Neftő értek

2017.1.1.s

Konyve|és éve: zđ:'ś

96 2s0

22 699

144 220

391 375

429 I25

7 083 669

96 250

22 699

IĄ4 220

429 L25

I 083 669

2017.01.31 09:33:49
1of1
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Bp. Fov. V||l.ker' Jizseívárosi tnkormányzat

Budapest, 1082
.t

8.1. Felhaszná|ói |e|tári rész|etező
Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 01 1-o11

Raktárkód Felhasználó Gyáriszám

Konyve|és éve: 2016

Készlet
Cikkszam Megnevezés

13'l28-9-09186 Pen Drive 'ĺ DB
011 Ruszin tnkormnYzat

1DB
tsszesen: 1 31 28-9-091 86 Pen Drive

13',l38-B-08063 Akku tö|tŐ 1DB
011 Ruszin tnkormnYzat

lDB
Osszesen: 1 31 38-8-08063 Akku töItŐ

1 31 38-8-08349 DVD Felvevo SonY
Ruszin OnkormnYzal 1DB

0'11

1DB
Osszesen. 1 31 38-8-08349 DVD Felvevő Sony

í/^\ n

t^Ą$.Öt\
Prograrn: Raktár/Kész|eř' \
Készítő: olahe
Verzió: 2017 .1,1 '1

2017 .01.30 9:28:12
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B uan".{..*cĺat?ł.Á

Együttmĺĺktid ési megállapodás

?.mely létrejött egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
O nko ľm á ny zat (a további akban : helyi önko rmáĺy zat)
székhely:
adőszám:
töĺzsszám:'

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

statisztikaí szám: |57357|5-841l-32|-01
bankszámlaszélm: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

másľészľĺĺl a Jĺízsefvárosi Szeľb Onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkoľmányzat)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
miĺködési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
adőszźlm:. 15780186-|-42
törzsszétm: 7 80188
statisztikai szźlm: 157801 86-84l 1-37 |.0t
bankszám|aszélm: l 0403387 -00028606-00000008
képviseli: Szabó János elnök

köziitt (a továbbiakban egyiittesen: Felek) a ĺemzetiségek jogaiľól szőIő 20|l. évi
CI,xxIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhata|mazás
a|apjőn, ťrgyelemmel az áILamháztartásrőI szóló 20||. évi CxCv. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az á|lamháztartásľól szóló tĺĺrvény végrehajtásźlrőI sző|ő 368l20t|.
(KI. 31.) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Avr.)' a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréľől és belső ellenőrzéséről szóló 370/20|1. CXII. 31.) Koľm. ľendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarorczág helyi iinkormányzatairő| szóló 20||. évi
cLxxxx. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|ulirott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkormányzat jelen egytittmtíködési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)
keľetében a nemzetiségi önkoľmanyzat részéte biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzati
működés személyi és ttĺľgyi feltételeit, tovabbá gondoskodik a mfüödéssel kapcsolatos
végľehajt"ási feladatok ellátźľlátő|, ezzę| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kĺitelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi ktiziigyek és célok
megvďósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok ľészletes szabályait
határozzźkmeg.

2. A t.írgyi évre vonatkozőan a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormanyzatüal töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi kĺiltségvetési rendeletében műktidési
hoz-zajaľulásként pénnlgyi tamogatĺást biztosíthat, amelyről tamogatottat elszámolasi, míg
tlímogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkoľmĺányzat áLta| a nemzetiségi
önkormĺínyzat részére működési hozzźljźlru|źsként nyujtható tamogatasi összegľől
üámogatrási szerzóđést kell kötni. A tamogatás felhasználása sorĺĺn a nemzetiségi
önkormĺĺnyzat a ktiltséghatékonyság és költségtakarékosság elve szeńnt köteles eljĺáľni.

,!'
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3. A helyi önkor1anłzat'álta| nyujtott működési hoz.njara!ás tekintetébęn Felek rögzitik,
hogy a nemzetiségi önkoľmrínyzat nemzetiségi közügyeinek ellátĺása céljából á^;gúá-í
adhatktilsőszeľvezeteknek,intézményeknekazzal,hogy

a. ebben az esetben is a józsefuarosi szerb nemzetiségi polgĺĺĺoknak részesülnifü kell a
támogatott kiilső szerv źltal végzetttevékenység 

"'.d'né''y"ĺuol,b. elszĺímolasi és beszĺĺmolási k<ĺtelezettseg 
- 

mňđ a támogatott kiilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi onkormarlyz.ato{ terheli. A nemzetiségi
önkoľmányzat elnöke köteles a kĹilső szery tészéről benyujtott _ a továbbadott
tłímogatás fe|hasznaLásáról szóló - elszlímolási dokumentźrciót,-va|amint a tĺímogatási
cél megvalósulasĺíľól szóló saját nyi|atkozatát a benyujtlást kbvető leghamarabi, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Főviĺľos VIII. keriilet Józsefrláľo,iľolg.ĺ,-"śt"ĺ
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi feladatait e||átő szewezet{ egysége
(továbbiakban: péĺuÍigyi feladatokat ellátó szervezetiegység) részére átadni.

4. A helyi tinkoľn.rĺĺny^zat á|ta| nyujtott mfüödési hozzájaru|ás tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmĺányzat elncike köteles taĺgyévet követő januír 3|. ;apjáig
írĺásban beszámolni a műktidési tĺímogatas fe|hasrĺlá|ásĺáľól. A Hivatal u pe",ĺieř,
feladatokat e|latő s.zervezeti egységeń keręsztĹil köteles a működési tä-oguTá,
feĺhasznáIźlsát ellenőrizni, ame|yhezjogosult minden adatot,bizonylatot bekérni, valimint
j ogosult az elszźlmolĺís kiegészítését kémi.

5. A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi önkoľmányzat k<itelező és tinként vá|Ia|t
közfeladatainak e|Iátását szolgáló rendJzvények megiaľtását _ kiiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költsěgvetésében ekňlonĺtett fonásból
pá|yáztatźts útjĺán vagy egyedi kérelem a|apjźn, támogatási szetződés kötése męllett
támo gathatj a, amely t ő| a tőtmo gatottat e l számo lási kotelé zefisé g terheli.

6. A nemzetiségi önkoľmĺányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdźůkodásĹ ellenőrzési, ťlnanszirozźsi, adatszo|gáltatísi és beszámolasi feladatai
ellát.ásrĺľól - az elntik közľeműködésével _ a vonatkozo jogszabályokban, valamint a helyi
szabályozźtsokban, és utasítasokban foglaltak szeľint a Hivatal gonäostoaĺk.

7. A nemzetiségi önkoľmrínyzat gazdá|kodrĺs rendjét szabáiyoző belső szabályzataibaĺ _ a
számviteli jogszabályok és az Ávľ., valamint a Bkr. vonatkoző rendelkezései szeľinti
szabá|yzatokban - tendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormányzatelnöke hagyjővá.

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

II. A nemzetiségi önkormányzat műkiidésének személyi és táľgyi feltételei,
működéssel kap csolatos végrehajtási felad atok ellĺtĺsa

l. Felek ńgzítik, hogy a helyi önkotmányzat biztosítja a nemzetiségi tinkotmányzat
nemzetiségi közügyeinek ellátásához szükséges táľgyi, technikai eszkđzcikkel felszóľelt
helyiség ingyenes hasnlá|atát. A nemzetiségi onkormányz atnak az irodai munka során
felmeľült míiködési költségeit a helyi önkoľmĺínyz at _ a Hivatal költségvetésének
teľhéľe _ viseli.

rii
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2, Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatĺak az ingyenes
helyiséghasznźůattal, a helyiség infrastruktúrájáva| kapcsolatban felmerülő
rezsiktiltségeit, valamint karbantartási és fenntaľtási költségeit a helyi önkoľmányzat _
a Hivatal költségvetésének terhéľe - viseli, amelyek az a|źhbiak:

a. a villamos energia, meleg viz, ftités díją valamint a viz.és csatoľnadíj, a közös
költség, továbbá aszemétszállítási és kéményseprő díj;

b. a nemzetiségi önkormźnyzat működéséhez sztikséges eszközök kaĺbantaľtási díja,
az internet hozzőtérési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
ĺinkoľmĺányzati ügyekkel foglalkozó lJlgyintézó á|ta| igénybevett telefon
szol'gźitatőtsának díja, kivéve a nemzetiségi tinkoľmányzat testületi tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas znźiatábő| eredő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulása éľdekében a Budapest VIII.
keľület, Vajdďrunyad u. 1./b, szím (ľsz.:35604lN3) alatt talźihatő |45,5 m" alapterĹiletrĺ
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuáľosi Bolgar, Görög, Lengyel, Örmény, Romĺĺn,
Ruszin, Szlovák, Szerb, Ukrán, Német Nemzetiségi onkoľmányzat közös haszná|atbaadja
azzal, hogy a helyiségeket úgy kell eloszani, hogy minden nemzetiségi önkoľmanyzat
szźmlźra munkaallomas biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több ĺészből
á1ló helyiségcsopoľt, amely 4 iĺodahelyiségből, ktizlekedőbóI, ga|énźlból, mosdóbőI á1l. Az
ingatlan a|<fua|izĄIt forgalmi éľtékbecslése alapjĺín az ingat|an forgďmi értéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkorményzat fudomásul veszi, hogy az iľodďrelyiség hasnźiata a
Józsefulíĺosi Szlovĺĺk és Ruszin onkoľmanyzattal közösen történik. A nemzetiségi
önkormanyzathasnÉlati joganak gyakoľlĺásával a ttibbi iĺodahelyiséghasznéůatźrajogosult
nemzetiségiĺinkormányzatokmunkájáltnemakadá|yozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozćsźtban a nemzetiségi önkoľmányzat részérę kizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmĺínyzattal kö'zös haszĺéůatba źúađott taľgyi és
technikai eszkĺizök listája jelen megállapođás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľmányzat a lista szerinti eszköztiket és helyiséget k'tzaĺőlag
alapfeladatanak ellátĺásához sziikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeľű gazda|kodźs szabáůyai szerint, a jő gazda gondossźryával köteles keze|ni, a
hasznáIat jogźtt a helyi iinkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasnlőiatijogát másra nem ruhrázhatja źú. A helyi önkormányzat ahasnÉůatba
adott bĺĺľmely ingóságot - a listĺán történő źttvezetés mellett - báľmikor indoklás nélkĺil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja ezza|, hogy e joga gyakorlĺísa soľán nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkormĺíľryzatfeladatel|átását.

A helyiséget a nemzetiségi iinkormányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őráig
nemzetiségi önkonĺrłĺnyzati feladatellátasźůloz haszná|hatja. Az e pontban megjelölt
időľenden tul töľténő helyiséghaszná|ata előzetes írásbeli kérelem alapjan a Hivatď
jegyzőjének íľĺísbeli engedélye a|apjánvan mód. Az írásbeli kérelemben meg kelljelölni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség használattől eltérő időszakban
történő bent taľtózkođas. Az eltérő időponfu helýséghasznéůat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemĺe a helyiség eltérő hasnléůata állandó jelleggel is biztosítható. Az
állandó jelleggel biztosított e|tét(j helyiséghasznéiat indokoltságát a jelen együttmfüödési
megállapodás feliilvizsgáiatával egyidejűleg meg kell vizsgá|nl, és amennyiben aľľa a
továbbiakban maľ nincs sziikség, az engedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľmányzat azingyenes helyiséghaszná|at jogźúmásranemnlhźvhatjaźlt.
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Azingyenes haszrálatba adott iľodahelýségen felújíüĺst, źLta|akitást, biíľmilyen vźůtoztatást
eszközölni csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rigzitik, hogy az ingyenesen hasznrĺlatba adott irodahelyiséget magancélrĺ
hasznźiatĺa igénybe venni a nemzetiségi önkoľmźnyzat nem jogosult. .ł-"ooýb.,, u
nemzetiségi önkormanyzat az e pontban foglaltaktól elÉr; ĺgy kĺiteles ; helyi
tinkormányzat íľásbeli fe|sző|ítźsáraa magĺíĺlcélú használatot haladéktálanul megszĹintetni,
valamint e magán célri hasznátatból eredő költségeket a helyi önkormanyzat tészéte
megtéríteni.

A nemzetiségi <inkoľmrĺnyzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznĺílatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszerĺĺ haszná|attő| élte'o'' veszi Ęénybe,
vagy Mt a másik nemzetiségi önkormanyzatok érdekeit figyelmen kívtil hagyva haszná|ja5
űgy a helyi önkormźnyzat által cinként vállalt feladatkénĹa nemzetiségi önĹoľmar,yzatox
ĺészére nyujtott nemzetiségi önkoľmĺínyzatitámogatłási rendszerből kizĺáľható.
A nemzetiségi tinkormányzatnak az źúadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmĺínyzattal egyetemleges elszĺímolasi, visszaszo|gá|tatasiés káľtéľítési kötelezeĺsége
áll fenn.

Az ingyenesen használatba adott iľodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmźnyzat
képviselője a Hivatal poľtájrín veheti fel, és ott köteles |eadnl 

_az 
iĺodahelyĺség

elhagyrísakor. A nemzetiségi önkoľmrínyzat nem jogosult saját kulcs haszná|atna.

5. A helyi önkoľmányzat vá|Ia|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat e|látő
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat elilátő szewezeti egység)
vezetője felé benyujtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi o*ormanyłat
feladatellátása soľán jelentkező szfüséges méľtékig - a Hivat a|-á|tata biztositott
elhasználódott, leselejtęzett eszközök cseľéjét, karbantartźtsát, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz sztikséges irodaszeľek ľendelkezésre bocs átás,źúbiztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat renđelkezésére bocsátott ęszközök számviteli
nyilvántartźsáért a Hivatal pénnlgyi feladatokat ellátó szewezeti egység vezetője, míg
leltar szeľinti hirínytalan á||apońért a nemzetiségi tinkormányzatelňóte ľelel.

7. A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi önkoľmĺínyzat nagyobb szabású ľendezvényeinek,
pľo gramj ainak me gval ő sításźlhoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ęz a Hivatal, illetve a helyi önkormĺányzat egyéb

közfeladatainak el|atását nem akadźiyozza _ ideiglenesen, ingyelřsen
rendelkezésre bocsáthatja, azzal,hogy az erľe irányuló kéľelńet legalább iś nappal
a kéľt időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyz(ijéhez.

b) a helyi <inkoľmányzat va|amennyi kiiltségvetési szervének, gazdasági táľsaságainak
ktizreműk<idését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett s""..,ek,,ek
többletköltséggel nem j ĺáľ.

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

9. A helyi önkoľmányzat_ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés a|apján binosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs ľendszer
hasnlćlatának biztosítĺását,továbbásztikség esetén tolmács a|ka|mazésát.
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l0. A helyi önkormźnyzat az jeIen megállapodasban meghatározott ktiltségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal működtetése ktiltségvetési címen, továbbá az
onkormanyzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi önkoľmźnyzatok
épületeinek takarítźsa címen

ll.Felęk togzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmźnyzat
míiködéséhez szfüséges alapvető szeméIyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat mtĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjéĺ kereszttil a szervezésí és
ügyviteli, törvényességi, pétlzijgyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat e|Iátő
szervezeti egységei látjak eI.

12. A Hivatallaljogviszonyban á1ló személy(ek) adminisztratív feladatai kĹilönösen:
a. a testtileti ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az iléseken, az

iilések j egyzőkĺinyvezése,
b. a nemzetiségi önkormźtnyzat elnökénęk,vaEY tagianak infoľmációi a|apján íľásbeli

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

megktildése a Hivatal törvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szervezeti
egységei tészére,

d. a kormányhivatal törvényességi észrevételęinek továbbítása a jegyzó és a
nemzetiségi önkormĺányzat elnöke felé,

e. a testületi és tisztségviselői dĺintéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszoro sítási és postéľ;źlsi feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkoľmźnyzat mÍiködésével kapcsolatos nyilvántaľtási, iľatkezelési
feladatok e|Iátása,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok,
elszámolásokban részvétel),

h. a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének
Jogszabálytár Törvényességi Feltigyelet
rendszer hasznźiata.

13. Felek ňgzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein . beleéľtve a zźnt iilést is - a
jegyzo vagy a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmányzatmegbízásából és képviseletében résztvesz a nemzetiségi önkormźnyzat
testiileti tilésein, és je|zi, amennyiben törvényséľtést észlel.

III. A nemzetĺségĺ iinkor4ányzat ktiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkoľmőnyzat költségvetésével és gazděůkodźsźxal- kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége lźtja e| az a|á.ŕbiak
szeľint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdá|kodásról szóló hatźtozat, a kciltségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészitése, az elemí költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmĺányzat kciltségvetési etoirényzatok nyilvántartása' az éves

gazdálkodás és döntések során amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkormźlnyzat
ťrgyelmének felhívása a költségvetés módos ítźsta,

előlegek kérelmének elkészítése,

fe|hata|mazása a|ap1án a Nemzeti
Írásbeli Kapcsolattaľtás elektľonikus

/,t'
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c) a nemzetiségi önkormĺínyzat töltségvetését megalkotó hatfuozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Áilamkincstárhoz ttiľténo benyújtásával kapcsolatos
feladatok e|Iźltása,

d) a számviteli szabályok szerint a szétmviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, aszámviteli-pénzngyi szakmai ellenőľzések e||áiása,. az utalványrendeletek
kiĺíllítása, a gazdasági vezető által kijel<ilt személyében az érvényesítéši feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, a kötelezettségvállaiás es a tJnyleges nn'et"sĺ igény közĺitt
eltérés esetén annak jelzése,

ł a kifizetések teljesítése péĺ;p1tári vagy banki átutalással,
g) ha1i pénzforgalmi jelentések, méľlegielentések, költségvetési besziámolók készítésea jogszabá|yban megadott határidő betartásaval, u- Mugyu, Áilu*t.i".stárhoz

töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
h) a zźnszĺĺmadás szämszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség

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

szer ző dé s mó do sítás a, v á|tozźsok b ej el enté s e),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzíte.", íi.a körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési 

- 
önkoľm ányzattő|,

p-á|yazatokbő|) a bevételek és azok terhére hozoit döntések, .,áláLint afelhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési dcĺntések mlghozatal átban, támogatások
elszámolásálban.

l) támogatások felhaszná|źsának pétuligyi elszámolásához segítségnyujtás (számlĺík,
bizonylatok mĺĺsolása, kimutatások elĹészítése),

m)pénzügyi,szźlmviteliszabźůyzatokaktua|izá|ása,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zánszźlmadás honlapra

töľténő feltétele éľdekében intézkedés.

Iv. A n emzetis é gi łinko ľm äłny zat ktilts égvetés e

A jegyző a péruiigyi feladatokat ellátó szetvezeti egység tftjén az á||arnháztartasrő|
szóló jogszabźĹyok rendelkezéseire figyelemmel u ruĺltřgväte'ĺ ttirvenyuol adódó
ľészletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkoľmányzatelnökének közreműködése és
adatszolgá|tatasa a|apjánhatríridőben elokéúĺti u ,,.ľn'.ĺi,égi önkoľmrányzat költségvetési
hatźnozatának teľvezetét, amelyet megkĹild a nemzetiségi iinkorm ányzatémoten"t.

A nemzetiségi önkoľm 
^y^t 

a költségvetését önállóan, költségvetési határo zatbarl
á||apítja meg. A nemzetiségi önkoľmĺínyzat költségvetési határ ěatanak az fuényađőjogszabályban meghatźrozott szerkezet, taľtalom szerint kell *,rta|maznia az
e|őirányzatokat.

A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatőĺt, elemi költségvetését, átmenetigazdőikodásrő| sző|ő határozatát az elnök - annak elfogadásät követő háľom
munkanapon belĺil . írásban megküldi a pénnigyi feladatokat ęllátó szetvezeti
egységnek.

A nemzetiségi ö,nkormiínyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési
elóirźnyzatainak véitoztatásźra fuányuló előteľjesĺésř a péĺuĺigyi feladatok at e||átő
szeľv ezeti egység közreműkö désével készíti elő.

i)
k)

1.

2.

ĄJ.

4.
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5.

6.

7.

1.

2.

Az e|oirźnyzatok módosításáról a nemzetiségi önkormuryzat képviselő-testiilete
költségvetési határozatát mődosító . hatźltozatta| dönt. E hatátozat egy péIdźnyát'
valamint az elóirányzat-módosítás rész|ętezését (az eloirźnyzat-nyilvrántaľtáson történő
éúvezetés cétjából) a nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a döntést kĺivető 3 napon beltil
juttatja el a pénzügyi feladatokat ellátó szęrvezeti egységhez.

A helyi ö'nkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľmźnyzat kiiltségvetési
határozata töľvényességéért, bevételi és kiadĺísi előirźnyzatainak megállapítasáéľt és

teljesítéséért , toválbbá kötelezetts égvźi|a|źsaiért és tartozősaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdá|kodás biztonságáÉrt a testiilet, a szabáiyszerÍĺségéért
az elnök felel.

v. A nemzetiségi iinkoľm ányzat ktiltségvetésének végľehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetési
e|őirényzatainak felhaszná|źlsáľól. A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési, pénzügyi
gazđźl|kodásĺának végrehajtása soľĺín a péĺuugyi feladatokat ę||átő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat forcźsai terhéľe
készpéĺu, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott
elóir źny zatok, il l etve a nemzeti s é gi tinkoľm źny zati hatźr ozatok al apj án.

A jegyző a pét:ľ;iigyi feladatokat eILátő szervezeti egységen keresztiil |átja e| - a
nemzetiségi önkormányzat elncikének közreműködése és információi a|apján - a
nemzetiségi önkoľmányzatonál.|ő fizetési számlanyitásával, tiirzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban szükséges módosításával, az ađőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormétnyzat tekintetében az
adőszétm igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺĺntartásban szĹikséges módosítások
éttvezeÍĺetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi <inkoľmányzat öná|Iő

ťtzeté si szźtmláv a|' ľendelkezik.

A nemzetiségi önkormźnyzat az źi|amhźlztartási információs rendszerhez a Magyar
Államkincstaĺon kereszttil a péĺ:ľ;ngyi feladatokat ellátó szewezeti egység
közľemiikö dé s ével az alábbiak szerint kap c so l ó dik :

a. Infoľmációszolgźitatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását kiivetően adatot szolgźůtat az źůIamháztartás információs rendszere
szőtmfua.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végľehajtása soľán lebonyolított
péĺufotga|métva| összeftiggésben eleget tesz az áIlLanháńartási infoľmációs
rendszere felé iranyuló adatszol gźitatási kĺĺtelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végľehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazá||arĺńáztaľtásiinformációsrendszeľszźlmźra.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
. végrehajtásźtva|, gazdálkodásáva| összefüggésben eleget tesz az źů|ałrlháztartźsi
. 
infoľmációs rendszere felé irĺányuló adatszo|gźtltatási kötelezettségének.

J.
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4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő határozatźnak elkészítéséért, valamint
az e|fogadást kĺivető adatszolgá|tatlások haüáridőben ttirténő teljesítéséért a Hivatal
jegyzőjén keresztül apénziigyi feladatokat ellátó szervezetiegysei a felelős.

vI.A nemzetĺségĺ tinkorm őnyzatokgazdálkodásával kapcsolatos beszámolási

1.

kiitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnĺike a nemzetiségi önkoľmányzat gazdáIkodásának
éves alakulásáról a zátszámadás keretében számoĺ be. A nemzetiségi ĺĺnkorm ányzat
gazdźikodásának éves alakulásáról sző|ő zárszźlmadási előterjesĺési és a határozat
tervezetét a jegyzón keresztül a pénziigyi feladatokat et|őúő sžęwezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi ĺinkoľmrányzat elnöke a képviselő.testület ele].erjeszt ĺgy,
hogy az a képviselő-testtilet elé terjesztését követő harminc napon beltil, de lękésőbb-á
kĺiltségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatá|ybal3pjen.

A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapjan évente, az
elfogadott kcĺltségvetéssel <isszehasonlítható móáon zárszámaďásihatáiozattal dönt.

vII. A nemzetĺségi łinkoľmányzat kötelezettségvátlalásaival kapcsolatos
hatáskłiľtik

A nemzetiségi önkormźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos ľészletes
hatásköröket és 

^ 
az ellenjegyzési, érvényesítési, utalvänyozási, szakmai

teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá a felelősök konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szewezeti és Miĺki'dési Szabá|yzatának mellékletét képezo, a
nemzetiségi ĺinkormányzat elntike, valamint a jegyzí| által kiadott közĺis utasítás
ľendezi.

A nemzetiségi önkormányzat fizetési szám|átklzárőIaga helyi önkoľmrínyzat szźm|áít
v ezető pénzintézetnél nyithat, vezethet.

A nemzetiségi cinkoľmányzat gazđá|kodásźtva| és pénzellátásátva| kapcsolatos minden
péllzforga|mźú a nemzetiségi önkormanyzat foľrásaiteľhére a nemzetisegi tinkoľmĺĺnyzat
ťlzetési szám|áj én bonyo 1 ítj a.

A helyi <inkormányzat á|ta| adott tiímogatás folyósítása . a k<izponti költségvetési
támogatás kivételével . a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormźnyzat közötti
szerzíĺdésben foglaltak szerint történik. A támogatás elsőđleges en a.rletru,etiségi
önkoľmiínyzat miĺködési és mfüödéshez kapcsolódó beruhĺĺzási (éven tlil elhasználóđó
eszkcizök, alkotások, stb beszerzése) kĺiltségeinek fedezetét biziosítja. Amennyiben a
nenuetiségi önkormĺányzat a helyi önkoľmiínyzat á|ta| folyósított támogatást kiilső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, a|apitványok, természetes szeméýek tészére,
stb.) nyujtott pénzeszkiiz átadźs cétjára hasznáIja fel, a nemzetiségi önkoľmányzat
!9ffi' a közpél.lzekből nyrijtott tĺírnogatások át|áthatőságátő| 

'žolo 2007. éviCLxxx. törvény, valamint a hatályos önkoľmányzati költsegvetési ľendelet szerint
eljárni. A nemzetiségi önkoľmárryzat a tĺámogatott cél megvalósulásáról szőlő
elszámolás elÍbgadásĺíró| a pénzÍigyi feladatokai ellátó szervezeti egységet írásban
köteles tájékoztatni.

2.

1.

J.
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6.

5. A kozponti költségvetési tĺámogatásilpáIyazati igény benyújtására a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźtĺyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat kote|es a neÍIzetiségi <inkoľmányzat részére eIektronikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak éľdekében, hogy a nemzetiségi önkormźnyzat
eleget tehessen az infotmációs önĺendelkezési jogľól és az infoľmáciőszabadságľól szóló
201|. évi Cx[. törvényben foglďt közzétęte|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatáľozott feladat e||źttásáért - a II. fejezet 11. pontjában meghatarozott iigyintéző
adatszolgáItatźsa a|apján _ a Hivatal szervezési feladatait ellátó szewezeti egység vezstóje
a felelős, meIy az adatvédelméről és adatbiztonságańI, valamint a közérdekű adatok
megismeľéséľe irĺínyuló igények teljesítésének rendjéről szőIő jegyzői ľendęlkezései
szerint iranyadók alapjan jar e|.

A nemzetiségi ĺinkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat
rendelkezésére á1ló önkoľmányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasználásáľa,
az elóhányzatok terhérę kötelezettségek vállalásźra naptari éven beliil a nemzetiségi
önkoľmányzati vźiasztások időpontjához igazítottan, időarányos iitemezés szerint
kerülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkül<inítetten vezeti, az ađatszolgźlltatás során közĺilt adatok valódiságáért, a
szĺĺmviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjéĺ keresztül az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szewezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke egytittesen felel.

vilI. Osszeféľhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénziigyi el|enjegyzó
ugyantzon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasőgi esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvá||alásra, utalvaĺlyozĺásľa jogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

A kötelezettségvállďási, péĺlziigyi e||enjegyzési, érvényesítési, utďvarryozási és teljesítés
igazolasáľa iľĺínyuló feladatot nem végezhetí az a szemé|y, akl ęzt a tevékenységét a
Polgĺíri Ttirvénykĺinyvľől sző|ő 20|3. évi V. töľvény szerinti közeli hozzéúntozőja vagy
maga javáĺa Iátĺá el. A pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetoje a
köte1ezettségĺál|a|asta, pénzíjgyi elleĺfegyzésre, teljesítés igazolLétsáĺa, érvényesítésre,
utalványozásľa jogosult személyekľől és aláírĺís-mintájukról belső szabźůyzataikbarl
foglaltakszerintnaprakésznýIvantaĺtastvezet.

tx. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

1' A nemzetiségi önkormĺányzat belső kontrollrendszerének kialakítasanĺíl figyelembe kell
venni a Bkr. előíľĺísait, továbbá az źl||anháztartaséľt felelős miniszter őůta| közzétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontrollľendszer kialakít"ísáért a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének ésnevéte|ezési jogkiirének figyelembe
vételével.

7.

1.

2.
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2. A Hivatal integrált kockazatkezelési és a szewezeti integritĺást séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi iinkoľmźnyzat kockłĺzatkeze|ését, a s,"*e,ěti integritást
sértő események lefolý atásáú a kiadott szabáiy ozźsok alapj ĺín.

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

4. A'nemzetiségi tinkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezetó éita|készített belső ellenőrzési kézikönyv szabáůyozza.

5. A nemzetiségi önkoľmőnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beépiil a helyi önkoľmányzat éves ellenőľzési tervébe. ĺ :esíźo a joiahigyott
ellenőrzési tervet megkiildi a nemzetiségi ĺĺnkormányzat elntiŕeňek a jőv611ag!6sta
vonatkozó j ogszabźůyi hataridőt követően 5 napon belül.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőrzési jelent ést a jegyző hagyja jővá,
mely beéptil a helyi önkormĺányzat éves jelentésébe. Ä 1"gy,o ä íó".mugýôł eu"ś
ellenőrzési jelentést tájékoztatasul megkiildi a nemzetiségi'oňĹormĺnýzat elnökének ajővźhagyásľa vonatkoző jogszabátyitntandőt követően 5 napon belül.

7. A'nemzetiségi önkormőnyzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvĺántartását a belső
ellenőrzési feladatokatelr|átő szervezetiegység végziaz elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. lelen megállapodás annak a|źtítása napján |ép hatá|yba és hatátozat|an időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkormiínyzat és a nemzetiségi önkoľm ányzat közöttjelen
megállapodást megelőzően létľejtitt egyĹittműködési megállapoaĺs, valamint
helyiséghasznźůati és fenntaľtatási szerződéía közös felĺilvizsgílat és azoŔ egyesítése
eredményeként _ j elen me gállapo dás hatályba l épésével - hat{|y at veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľm ányzat a jelen együttműködési
megállapodást2017. máľcius 3|. ĺapjéigneľnírja aIá,vagy u, ibbunfóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormány,it áltu]- - ó*e''t vállalt feladatként -biztosított támogatásban nem részesĺil.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése teľvezése során e megállapodás
ľendelkezéseire ťrgyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a nemzetiségi
önkormźny zat műkö dési feltétel eit.

4. |elek megállapodnak abban, .hogy a gyakorlatban felmeľiilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatko zĺ jogszabi|yi előírások figyelembevételével
járnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyiittmfüödési megállapodást évente
legkésőbb januőr 3l-ig, általános vagy időköziłáIasztás esetén az a|akllő iilést követő
harminc napon belül felülvizsgá|jől<, és szükség esetén azt móđosítják.

ir!r, I
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,,i ,'

i :i.

i o. Felek Íögzitik, hogy jelen megállapodásban nem szabźI|yozott kérdésekb en az 
^ht.'Ávr., Bkr.' Mötv., Nekt. ľendelkezései, valamiĺt az egyenlő bánásmódrőI és az

esélyegyenlőség e|omozđitásárőI szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
v onatko zó j o g s zab ály o k rendelk ezés ei az ir őny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely l l oldalon 6 eredeti példanyban magyar nyelven készült,
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót
j óváhagyóIag a|áírták.

Melléklet: Használatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi Szerb Önkormĺĺnyzat
Józsefuĺárosi onkormźnyzat képviseli:

képviseli: szabó János
dr. Kocsis Máté ęlncik
polgĺíľmesteľ

Fedezet: .....Dátum: Budapest,20|7.

Pénziigyileg ellenj e gyzem

Páris Gyuláné
gazdaságivezętó

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízĺásából

dr. Mészaľ Erika
aljegyző
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Bp FcY V|l|.keĺ' Józsefvárosi onkoĺmányza|
Budapesĺ, 10B2

Cikkszám

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

Fe|használó: 120 - 120

RaKárkód Felhaszná|ó

Ktiĺlyve|és éve: 2016

Megnevezés

VGA ASUS 69600XT/TVD .t28mb TV out (

120 Nemzetiségi onkormányzatok

anszam KészIet
1 31 28-9-09098

lDB
Osszesen 1 s1 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb TV out CH\PE lDB

1 31 28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetiségi Önkormányzatok ,I DB

Osszesen: 1sl28-9-091 58 Scanner (Canon Lide 25) 1DB
13128-9-09193 Számítógép Comód officeĺV/1 397/08/C

120
lvt1397togtc

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 31 28-9-091 93 Számítógép Comód offĺcelV/1 397/08/C 1DB

13138-2-02002 ĺróasztaI

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 8DB
Osszesen 1 31 s8-2-02002 ĺróasztal 8DB

1 31 38-2-02003 Gépíróasztal
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

Osszeselr. 1 31 38-2-02003 GépĺroasztaI lDB
13138-2-02004 Asztal vegyes

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes 1DB

1 31 3B-2-02005 AsztaI tárgyali
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 5DB

Osszesen 1 s1 38-2-02005 Asztal tárgyalo CUB
13138-2-02007 Aĺ|vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
Osszeselr. 1 31 38-2-02007 Áttvány, polc 2DB

13138-2-02010 Csĺ||ár vegyes
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 9DB

Osszesen-' 1 31 38-2-0201 0 Csillár vegyes 9DB
13138-2-02013 Aĺ|ófogas

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DB
Ôsszeserl. 1 31 38-2-0201 3 Állóĺogas 4DB

13138-2-02017 Forgiszék
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 7DB

Osszesen; 1 31 38-2-0201 7 Forgószék 7DB
13138-2-02024 Lámpa Vegyes

120 N emzetisé gi on kormányzato k 2DB
Osszesen 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes 2DB

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

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

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 4DB
Osszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas 4DB

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

2017.0'l.31 9:31'.52
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Bp Fov VIĺt.ker' Jozsefvárosi onkormányzaÍ
Budapest,. 1082

Cikkszám Megnevezés

B.1. Fe||taszt|á|ói |eltári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 1zo

Raktárkód Fe|használó

l(onyvelés eve. 20 |6

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

't20 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
Osszesen.- 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 potcos 2DB

13138-2-02040 Szekrény Vegyes
't20 N emzetisé g i Ön kormányzatok lDBOsszesen: 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB

13138-2-02042 Szekrény kicsi á||ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 7DBOsszesen,' 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsi áItó 7DB
13138-2-02050 Szék vegyes

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 28 DBOsszesen 1 31 38-2-02050 Szék vegyes
28 DB'13138-2-02069

Szekrény a|so-fe|scí 2 ajtós
120 Nemzetiségi onkormányzatok 6DBOsszeselr 1 31 38-2-02069 Szekrény aIsó-felső 2 ajtós 6DB

13138-2-02071 Szám ítógépasztaI

120 Nemzetiségi onkormányzatok 3DBOsszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtogépasztal
3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatós
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-2-02075 Sz ekré n y ko n yh a i mo sogaŕcĺs 1DB

13138-2-02078 HtÍtőszekrény

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-02078 HŰtőszekrény

1DB
13138-2-02087 Görgcĺs konténer

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DB
Osszesen 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer 1DB

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

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

120 Nemzetiségi on kormányzatok 1DB
Osszesen.' 1 31 38-2-021 59 Asztali Iámpa

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

120 N emzetisé gi Ön ko rmá nyzatok lDB
Osszesen; 1 s1 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony íDB

13138-2-02246 Boyĺer 50 l-80 L-ES
120 Nemzetĺsé g i Ön kormá nyzatok íDB

Osszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 501-8O L-ES 1DB
13138-2-02258 Lámpa körfénycsőves

120 Nemzetiségi onkormán1aatok 1DBtsszesen.' 1 31 38-2-02258 Lámpa kör.fénycsives
1DB

Program : RaktáriKészĺel
KészÍtő: oĺahe
Verzió: 2017.1'1 '1

20'17.01.31 9:31:52
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'o' 
.:y V|||.ker- Jozsefvärosi onkoÍmányzal

Budapest. t0B2

Cikkszám

8.1. Felhaszná|ói |e|tári részletező Könyve|és éve: 2o16

Megnevezés

Cikkszám: -
Fe|hasznáĺó: 12O - 12o

Raktárkód Felhasználó
í 31 38-2-02363 H titciszekrény Zanussi

Gyáriszám Készlet

120 Nernzetisé g i tn kormá nyzatok 1DBOsszesen..
1 31 38-2-02363 Hijtőszekrény Zanussi

1DB
1 31 38-2-02408 Fémpo|c100X1B5X40 cm

120 Nemzetĺségi onkormányzatok 3DBOsszesen.
1 31 38-2-02408 Fémpolc100X185X40 cm 3DB13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos
1DB

1 3 1 3B-20575 Szekrény 2 ajtis
120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DBOsszesen.. 13138-20575 Szekrény 2 ajtis

2DB13138-3_03.165 Mikrohullámú sütcĺ

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

Nemzetiségĺ onkormányzatok 1DB
1DB

1 31 38-3-03 1 68 MikrohullámÚ sütő

120
Osszesen.' 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sĺ'jto

Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDB
lDB,ĺ3138-5-05o03

Függöny ny|on

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

Nemzetiségí Önkormányzatok 5DB
5DB

1 31 38-5-05009 Zász|ő

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DBOsszesen 1 31 38-5-05009 Zászló
3DB

1 31 38-5-05064 Zász|i
120

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

1DB
13138-7-07029 Ftiggcinytarto rÚd

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

Nemzetĺségi Önkormányzatok 1DB
1DB

13138-7-07037 Pénzkazetta

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

Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
1DB

13138-7-07059 Fa|itáb|a

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

1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

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

1 31 38-8-08035 Spiráĺozógép

SpiráIozogép

120
Osszesen 1 31 38-8-08035

Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
lDB

Program : Raktár/Készĺet
Készítő: oIahe
Verzió., 2017 .1.1 1

2017.01.31 9:31:S2
3 .oldal

,,Í
r^.ĺ|:.|Lr'2-r

''i.,-t n \il ll /1-1-
!t<) I

fazekasnevl
Írógép
 134   



Bp FPy V|ĺ|.ker' Jozseŕvárosi onkormányzat
Budapest,1082

Cikkszám

8.1 . Felhasználói |eltári részletező Ktinyve|és éve: 2016

Megnevezés

Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Raktárkód Felhaszná|ó Gyáriszám Készlet
1 31 38-8-08072 Számo|ógép SHARP 2607SHARP 2607

12o Nemzetiségi onkormányzatok 1DB
Osszeselr.' 1 31 38-8-08072 Számoligép SHÁRP 26079HARP 2607 1DB

13138-8-08277 DVD |ro Lg 4í638 oEM
120 Nemzetĺségi onkormányzatok 1DB

Osszesen; I 31 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM 1DB
1 31 38-8-08282 Papírvágógép

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DB
Osszesen; 1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép lDB

1 3 1 38-8-08295 lratmegsemmisítő
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszesen: 1 31 38-8-08295 Iratmegsemmisító lDB
1 3 1 3B-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
Osszesen. 1 s1 38-8-08299 Telefax 1DB

Készitő: o|ahe
Verzió: 2017.1 '1 .1

2017.01.31 9:31:52
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Bp. Föv. VlII.ker. JÓzsefuárosi onkornlánvzat
Budapest, 1082

000 190.1 1 1932 Telefondíj számlĺlo1inłatuffi
000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 NyomtatÓ HP LJ 11oo
002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése
002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beáĺ|ított szijrési fe|téte|ek :

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

r-oKonyv.

11 19

13139

t3129

13129

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

120

720

I20

r20

If0

Nemzetiségi Önkormányzatok

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

(Ń
re

Program: cT.EcosTAT Tárgyi
Készító: o|áh Éva

f004.11.t0

2000.12.15 rvl60s/00

2004,04.2I

2010.06.f4

Gyártási /
heIyrajzi szám

Bruttő érték Értékcsijkkenés Nettő érték

2017.1.1.5

Konyvelés éve: zđrc

96 2s0

f2 699

144 220

391 375

429 7f5

I 083 669

96 250

22 699

144 220

391 375

429 LfS

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
1of1
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Könyvelés éve: 2016

Bp. Fov. V|||.ker. JózsefvárosiÖnkormányzat 8.1. Fe|használói |e|tári rész|etező
3udaPest,1082 Cikkszám: -

Felhasználó: szERB - SZERB

']ikkszám

1DB
1 31 3B-3-03076 Vĺzforrali

SZERB Szerb Önkormányzat
lDB

lsszesen: 13138-3-03076

vt

Program: Raktár/Készlet
2017.01.3O 9:34:48
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3. e.Ä..'..]. -\ĄaQ{I2Ł\

Egyiittműkiidésĺ megállapodás

?Jnely létrejött egyrészrőI a Budapest F.őváros VIII. keľĺilet Józsefvárosĺ
o n ko rm á ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmány zat)
székhely:
adőszźlm..
törzsszám..

képvise1i:

másrészről a
cinkoľmányzat)
székhely:
működési hely:
adőszám:
törzsszźlm..

1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
15735715-2-42
7357rs

statisztikai szőtm: |57357 |5.84||-32l-01
bankszámlaszźlm: l 0403387 -00028 570-00000000

dr. Kocsis M.áté polgármester

Józsefvárosi Szlovák onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
1 55083 r5-r-42
s083 19

statisztikai szátm: 15508315-841 1-37l-01
bankszámlaszźlm: 10403387-00028607-00000007
képviseli: Kápolnai Kázm& eln<ik

között (a továbbiakban egyÍittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 20l|. évi
CLxxx. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
a|apjźn, ťrgyelemmel az źi|anhántaľtásról sző|ő 20||. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az őů|amhźztaľtásról szóló törvény végrehajtásárőI szóló 368120||.
(XII. 3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szeľvek belső
kontľollrendszerérőI és belső ellenőrzéséről szóló 37012011. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a

továbbiakban: BkÍ.), a Magyarország helyi cinkoľmányzatairő| szóló 20||. évi
cLXXXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|llirott
napon és helyen, az a|ábbĺ feltételekkel.

L Preambulum

1. A helyi tinkoľmányzat jelen együttmfüiĺdési megállapodĺás (a továbbiakban: megĺíllapodĺás)
keľetében a nemzetiségi önkormźnyzat részéte biztosítja a nemzetiségi önkoľmĺínyzati
működés személý és taľgyi feltétęleit, továbbá gondoskodik a miĺkcidéssel kapcsolatos
végrehajtĺísi feladatok ellátasaról, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabá|yokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvďósítĺását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabályait
hatćrozzźlkmeg.

2. A tĺáľgyi évre vonatkozőarl a helý önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelęmbe
vétele mellett _ ĺinként váÄlra|t feladatként _ a helý nemzetiségi önkormányzattal töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében mfüödési
hozzájaru|asként pénziĺgyi támogatast biztosíthat, amelyről tĺámogatottat e|szálmolasi, míg
tamogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkormányzat źital- a nemzetiségi
önkoľmĺányzat részéte múködési hoz.zájaru|źsként nyujtható tamogat"ási összegről
tĺímogatĺási szerződést kęll köhi. A tĺĺmogatas felhaszrálasa sorĺĺn a nemzetiségi
önkoľmányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szeľint köteles eljĺáľni.
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3. A helyi önkoľmanyzat által nyujtott mtĺködési hozzájaru|ás tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi kĺizügyeinek ellátĺása céljából tamogatrásí
adhatkiilsőszeľvezeteknek,intézményeknekazza|,hogy

a. ebben az esetben is ajózsefuarosi szlovfü nemzetiségi polgároknak részesülniiik kell a
tamogatott ktilső szerv ĺáltal végzetttevékenység eredményeiből,

b. elszámolási és beszímolĺĺsi kötęlezettség mind a tamogatott kÍilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmőnyzatot terheli. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles a kĹilső szęw tészéről benyujtott _ a továbbadott
tlĺmogatas felhasználĺísríról szóló - elszámolrási dokumentáciőt' valamint a üámogatasi
cél megvalósulásáról szóló saját ný|atkozatat a benyujtĺĺst kĺivető leghamaľabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi Polgĺírmesteri
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pét:zligyi feladatait etlátő szervezeti egysége
(továbbiakban: péĺlzljgyi feladatokat ellátó szervezetiegység) részére átadni.

4. A helyi önkormányzat á|ta| nyujtott mfüödési hozzájaĺu|ás tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke köteles tźrgyévet követő januáľ 31. napjáig
írĺísban beszámolni a mfüödési trímogatĺís felhasználásráról. A Hivatal a pénzngyi
feladatokat el|źltő szewezeti egységen keresztiil köteles a működési t'ĺ-ogaĺĺs
felhasználasát ellenőrizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekéľni, vďamint
jogosult az elszźtmolás kiegészítését kérni.

5. A helyi önkoľmĺĺnyzat a nemzetiségi önkormźnyzat kötelező és önként vállalt
kíjzfe|aďatainak e|Iátásźú szo|gźiő rendezvények megtartását _ költségvetési helyzetének
ťrgyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elkiilönített fonásból
pá|yáztatás útjĺín vagy egyedi kéľelem a|apján, támogatási szerzóđés kcĺtése mellett
trámogathatj a, amelyről a támogatottat elszámolási kötel ezettség terheli.

6. A nemzetiségi önkormanyzat bęvételeivel és kiadasaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodasi, ellenőrzési, ťlĺanszírozási, adatszolgĺáltaĺási és beszĺĺmolasi feladatai
elláĹásaról_ az eln<ĺk közreműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozásokban, és utasítĺásokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkoľményzat gazdá|kodás rendjét szabźiyoző belső szabźůyzatuban _ a
számviteli jogszabályok és az Äw, vďamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabáIyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormźnyzatelnöke hagy
jóvá.

8. A támogatások felhasznźiásź.ľal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ęllenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségĺ önkoľmányzat működésének személyĺ és táľgyi feltételeĺ,
mÍĺködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi iinkotmźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi köziigyeinek ellátásához sziikséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes haszná|atált. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során
felmeľtilt miĺködési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére - viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznáIatta|, a helyiség infrastruktűrájáva| kapcsolatban felmeľĹilő
ľezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal kiiltségvetésének terhére - viseli, amelyek az alébbiak:

a. a villamos energia, meleg víz, ťutés díja, valamint a víz.és csatornadíj, a kĺizös
költség, tov ábbá a szemétszá|lítási és kéményseprő díj ;

b. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szfüséges eszközök kaľbantartźsi dija,
az intqnet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkoľmányzati ügyekkel foglalkozó ugyiĺtéző źital igénybevett telefon
szolgźitatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testiileti tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas znáIatábő| eredő költségeit.

3. A helyi önkormányzat a II.l. pontban foglďtak megvalósulasa érdekében a Budapest VIII.
keľület, Vajdahunyad u. 1./b, szám (ľsz.:35604lN3) ďatt ta|áihatő |45'5 m, alapteľtiletű
iľodahelyiséget ingyenesen a Józsefuárosi Bo1gáľ, Gtlrög, Lengyel, ormény, Román,
Ruszin, Szlovfü, Szeľb, UkÍán, NémetNemzetiségi Önkoľmźnyzatközö's hasznáiatbaadja
az.za|, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi iinkormanyzat
szźtmźra munkaĺállomás biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
álló helyiségcsoport, amely 4 irodďrelyiségből, közlekedőbő|, gatéiából, mosdóbőI á||. Az
ingatlan akĺ'llol|izźůt forgalmi éľtékbecslése alapján az ingatlarl forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormźnyzat fudomasul veszi, hogy az irodďrelyiség hasnláńata a
Józsefuaľosi Szerb és Ruszin Önkoľmanyzattal közösen történik. A nemzetiségi
önkormĺĺnyzathasználati jogĺának gyakorlasávď a többi iľodahelyiséghnsrnéiatźrajogosult
nemzetiségi önkoľmany zatokmunkáj át nem akadályozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźlbaĺ a nemzetiségi önkoľményzat részére kizźnőIagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzattal közös használatba źúadott táľgyi és

technikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormźnyzat a lista szerinti eszközökęt és helyiséget |r'lznőlag
alapfetadatanak ellátasához szfüséges méľtékben vehęti igénybe, azokat a ľendes és

ésszeľíi gazdálkodĺás szabélyai szerint, a jő gazda gondosságáva| köteles keze|ni, a
használat jogát a helyi önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok haszľńlrati jogát masra nem ľuhĺíáatja át. A helyi önkoľmĺányzat ahasnláIatba
adott báľmely ingóságot . a listán tĺirténő źúvezetés mellett - bĺíľmikor indoklas nélkĹil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatja azza|, hogy e joga gyakorlása sorĺín nem
veszé|yeztetheti a nemzetiségi önkoľmányzat feladatel|źúźsźú.

A helyiséget a nemzetiségi önkoľmányzat hétkiiznaponként reggel 8 óľától 20 őráig
nemzetiségi önkoľmányzati feladatellátasźůloz hasznáIhatja. Az e pontban megjelölt
időrenden túl töľténő helyiséghasnléúatra előzetes íľrásbeli kérelem alapjan a Hivatď
jegyzőjéĺek írĺásbeli engedélye a\apjánvan mód. Azítźsbe|i kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokiísos helyiség használattől eltéľő időszakban
töľténő bent tartózkođás. Az eltérő időponfu helyiséghasz'rc|at ĺíĺlandó vagy eseti jelleggel
adható. tndokolt kérelemĺe a helyiség eltérő haszĺn|ata állandó jelleggel is biztosÍthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a je|en együttmfüiidési
megállapodás feltilvizsgéiatźxal egyidejiĺleg meg kell vizsgźt|nl, és amennyiben arra a
továbbiakban már nincs szfüség, azengedé|yt vissza kell vonni.
A nemzętiségi önkormźnyzat azingyenes helyiséghasz'ruIat jogátmástanem ruházhatjaéń.
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Az ingyeĺes használatba adoÍIirodahelyiségen felújítast, átalakítast, báľmilye n vźůtoztatást
eszközölni csak fulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögntlŁ |ogy az ingyenesen haszná|atba adott iľodahelyiséget magrĺncélri
hasnlźlatĺa igénybe venni a nemzetiségi önkorményzat nem jogosult. .ł-"*yiu"n unemzetiségi önkormányzat az e pontban foglďtaktól eltér, 

'ĺgy 
köteles ; ľ'.lyi

önkoľmanyzat írĺásbeli fe|sző|ítźsźraa magáncé|űhasmáiatot haladéktalanul megsztintetni,
valamint e magán célú használatból eredő költségeket a helyi önkormĺĺnyzat részére
megtéríteni.

A nemzetiségi önkoľmányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
használatba adott irodahelyiséget a ręndeltetésszeľÍi haszná|attő| élte,o,, veszi-igénybe,
vagy azt a másík nemzetiségi önkormányzatok érdekeit figyelmen kívĹil hagyv ahaśznáIja,,
űgy a helyi önkotményzat á]tal cinkéntvá||a|t feladatkéniä nemzetiségi tinĹormźnyzatok
részére nyujtott nemzetiségi önkoľmĺányzatitźmogatĺĺsi rendszerbő|k'lzňhato.
A nemzetiségi önkoľmźnyzatnak az źúadot|vagyonnal kapcsolatban a t<ibbi nemzetiségi
önkoľmiínyzatüal egyetemleges elszĺímoliísi, visJaszo|gá|tntasiés kĺáľtéľítési kötelezettség"e
ĺíll fenn.

Az ingyenesen haszľlőlatba adott irodúelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľm źnyzat
képviselője a Hivatal portajźn veheti fei, đ off kcĺteles |eadm 

-az 
iľodahelyiség

elhagyasakoľ. A nemzetiségi önkormányzatnem jogosult saját kulcs hasznłál atéra.

5. A helyi önkoľmányzat vát|a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat eltátó szervezeti egység)
uezetoje felé benffitott igénybeje|entés a|apjźn - a nemzetiségi önkorm a"yłít
feladatellátása során jelentkező sziikséges -eĺeng - a Hivat a|"áItala biaosított
e|haszná|ődott, leselejtezett eszközök cséľéjét, karbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz sziikséges irodaszerek rendôkezéstebocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántaĺtásáért a Hivatal péÍlzÍigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg
leltaľ szerinti hiĺínytalan źi|apotáért a nemzetiségi önkorm ányzat"lřót".ľ"l"l. -_Q

7 . A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmany zat nagyobb szabású rendezvényeinek'
programj ainak megval ósításához
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormĺĺnyzat egyéb

közfe|adatainak el|źltását nem akadéůyozza _ ideiglenesen, ingyelřsen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|'hogy az erľe irányuló kéľelńet legalább řś nappal
akéft időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvěteú sże'vének, gazdaságitáľsaságainak
k<izremfüödését, segítségét kéľheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
ti'bbletköltséggel nem jĺár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal kciltségvetésének terhére _ igény és előzetes íľásbeli
bejelentés alap1án biztositja a jelnyelv és a speciális tómmunĺrucĺos rendszer
használaüának bizosítását, továbbá sziikség esetén tolmács aka|mazásáú.
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10. A helyi önkormányzat az jelen megállapodasban meghatźrozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi önkoľmányzatok mfüödtetése
költségvetesi címen, és a hivatal mfüödtetése kĺiltségvetési címen, továbbá az
Önkormanyzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi iinkoľmányzatok
épületeinek takarítĺása címen

1l.Felek ňgzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
mtiködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat mĺĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban áIl'ő személy, illetve a Hivatal jegyzojén keresztül a szeľvezési és
ügyviteli, tĺirvényességí, péĺuiigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervęzeti egységei látják el.

|2. A Hivatallal jogviszonybanźilő személy(ek) adminisztratív feladatai kiilönösen:
a. a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az iiléseken, az

ülések jegyzőkönyvezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének, Yagy tagiának információi a|apján írásbeli

előterjesĺések, döntések előkészítése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgáIatának kęretében a jegyzőkönyvek előzetes

megktildése a Hivatal törvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szervęzeti
egységei részére,

d. a koľmányhivatal töľvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyzó és a
nemzetiségi önkormrányzat elnöke felé,

e. a testiilęti és tisztségviselői döntéshozataIhoz kapcsolódó (pl. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postźnási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkoľmźnyzat mfüödésével kapcsolatos nyilvántaÍtási, iratkezelési
feladatok ellátása,

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

h. a nemzetiségi önkormátnyzat elnĺikének felhatalmazása a|apján a Nemzeti
Jogszabźt|ytát T<iľvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektľonikus
rendszer haszná|ata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein - beleéľtve a zálrt ülést is - a
jegyző vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmányzat megbizásából és képviseletében tészt vesz a nemzetiségi önkormźnyzat
testĺileti ülésein, és jelzi, amennyiben töľvényséľtést ész|e|.

III. A nemzetiségi tinkományzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
elláĹása

1. A nemzetiségi önkoľmźtnyzat költségvetésével és gazdá|kođásźxal kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénztigyi feladatokat el1'źúő szervezetí egysége látja e| az alábbiak
szerint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdá|kodásról szóló hatźrozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításának előkészítése, az e(emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési e|óhányzatok nyilvántartása, az éves

gazdá|kodás és dtintések során amennyiben sztikséges a nemzetiségi önkorményzat
figyelmének felhívása a költsé gvetés módos itősta,
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c) a nemzetiségi önkormányzat ,költségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Á[amkincstárhoz ttiłénő benyujtásával kapcsolatos
feladatok e|Iátása,

d) a számviteli szabályok szerint a számvite|i-pénziigyi nyilvántartások vezetése' a
számviteli-péĺullgyi szakmai ellenőrzések e|Iéúása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítéši feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejrĺleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, aköte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési ige''y köz<itt
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kiťrzetések teljesítése pénztári vagy banki átutalással,
g) havi pénzfotga|mi jelentések, méľlegjelentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabáIyban megadott hatándő betartásźlva!, i Mugyu, Áilamkincstáľhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,

h) a zárszĺímadás szźlmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok e||átźsa (bankszĺámla-
szerző dés mó do sítás a, v áůto zélsok b ej el enté s e),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése, Áŕ,ą. l..ĺ't" való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, teleptilési 

- 
önkoľmźnyzattő|,

pá|yazatokbő|) a bevételek és azok teľhére hozoi dĺintések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti a nemzetiségi
önkormányzatokat a költségvetési döntések meghozita|źtban, támogatások
elszámolásálban.

l) támogatások felhaszná|ásának pénzügyi elszámolásához segítségnyújtás (szrámlĺák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénzügyi,szźmviteliszabályzatokaktualrizźiäsa,
n) elemi költségvetés és hatĺáľozat, költségvetési beszámoló és zátszámadás honlapra

történő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetis égĺ önkoľm ány zat kłiltségvetés e

A jegyzó a pénzijgyi feladatokat et|átő szervezeti egység tftjän az á||amhánafiaľľői-
szóló jogszabá|yok rendelkezéseiľe Íigyelemmel u l.tilt'eg.',áte.ĺ törvényből ađódó
részletes információk, valamint a nemzetiségi önkormźnyzatelnĺĺkének kcizremfüödése és
adatszo|gáltatasa a|apjan hatĺĺridőben előkészíti a 

''em'eiiségi 
önkoľmźnyzatköltségvetési

hatźtrozatánaktewezetet, amelyet megktild a nemzetiségi önkormányzatěhtikenek.

A nemzetiségi önkormźnyzat a költségvetését önállóan, költségvetési hatáľozatban
ál|apítja meg. A nemzetiségi önkoľmáĺlyzat költségvetési hatĺáĺožatának az fuányadő
jogszabályban meghatározot| szerkezet, tartaloń szerint kell tarta|maznia az
e|íSirányzatokat.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési hatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról sző|ő hatfuozatáú az elnök - annak elfogadásít kĺivető hĺírom
munkanapon beltil . írásban megküldi a pénzugyi feladaiokat e|Iőtő szewezeti
egységnek.

A nemzetiségi önkoľmĺányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmányzat kii1tségvetési
e|óirányzatainak vá|toztatźsfua irényuló előteľjesĺési a pénziigyi feladatokat e||átő
szerv ezeti egység közremtĺködésével készíti elő.

i)
k)

1.

2.

ąJ.

4.
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5. Az el(5iráĺyzatok módositásźnő| a nemzetiségi önkoľmźnyzat képviselő-testülete
költségvetési határozatźLt mőđosító . hatérozatta| dönt. E határozat egy pé|dányát,
valamint az e|óirźtnyzat-módosítas részletezését (az eloirźnyzat-nyilvántartáson töľténő
áúvezetés céljából) a nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon belül
juttatja e| apéľziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi önkoľmányzat' valaĺrlint a Hivatal a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzat költségvetési
hatźrozata törvényességéért, bevételi és kiadrási e|óirányz.atainak megállapítrísáért és
teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállďásai ért és tartozźtsaiért nem felelős.

A nemzetiségi tinkoľmźnyzati gazđětlkodás biztonságáéĺt a testiilet, a szabźiyszeniségééľt
az elnök felel.

v. A nemzetiségi iinkoľm ányzat kiiltségvetésének vógrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önźilőan dö,nt saját költségvetési
e|őirányzatainak fe|haszná|źtsáról. A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetési, pénzügyi
gazdálkodásanak végrehajtása során apénzngyi feladatokat eIIźúő szewezeti egységen
keľesztiil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forĺź.sai teľhére
készpéllz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatźrozott
elóir źny zato k, i l letve a nemzeti sé gi önkoľm źny zati hatźn ozatok al apj án.

A jegyző a péľziigyi feladatokat e|látő szewezeti egységen kereszttil |átja e| - a
nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködése és informáciői alapján - a
nemzetiségi önkoľmányzat önőilrő fizetési szám|a nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
ađatainak töľzskönyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendĺĺket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
ađőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások
źúvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkormányzat önál|ő
fizeté si szźlmlźry aI rendel kezik.

A nemzetiségi önkormálnyzat az ői|amhźutaľtási információs rendszeľhez a Magyar
Allamkincstáron keresztiil a pénziigyi feladatokat ellátó szervezęti egység
közľemfü ö désével az alźlbbíak szeľint kapcso l ó dik :

a. Információszo|gźůtatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźitat az áIlamháztaľtás infoľmációs rendszere
számźra.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végľehajtása során lebonyolított
péllzforgaLmával iisszeftiggésben eleget tesz az áilamháztaftási infoľmációs
ľendszeľe felé irányuló adatszol gá|tatási kötelezettségének.

c. Időkiizi mérlegielentéssel, mérleg.gyoľsjelentéssel: a költségvetése
végrehajtásával összefüggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
aďatait^azáI|anűáz.artásiinfoľmációsrendszerszőtmára.

d. Költségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: k<iltségvetésének
végrehajtásával, gazdźikodźsź.ľal ĺĺsszefüggésben eleget tesz az ěů|anbźľŕartźsí
információs ľendszeľe felé irĺínyuló adatszolgáitatási kcitelezettségének.

6.

7.

1.

2.

3.
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1.

4. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetést éľintő hatfuozatźnak elkészítéséért, valamintaz e|fogadást követő adatszo|gőltatiísok haĹíľidőben töľténő teljesítésééľt a Hivataljegyzőjén keresztül apénzugyi feladatokat e||átő szervęzetíegység a felelős.

vI.A nemzetiségĺ łinkoľm ányzatok gazdátkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
ktitelezettség

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdá|kodásának
éves alaku|ásárő| a zátszámadás keretében számoĹ b.. A nemzetiséli onkorm ányzat
gazdźůkodásĺínak éves alakulásáról szó|ő zźnszźtmadási előterjesztési és a hatfuozat
te'rvezetét a jegyzőn keresztiil a pénzigyi feladatokat el|átő sžervezeti egység készíti
elő, melyet a nefiuzetiségi önkormányzat e]nöke a képviselő-testtilet eÉ"íerjěszt tlgy,
hogy u a képviselő-testiilet elé teľjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetésiévetkövetőött'dikhónaputolsónapjáighata|ybalépjen.

A.nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámotó alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámad,ásihatáiőzafial dönt.

vil. A nemzetĺségĺ łinkoľmányzatkiitelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatáskiiľök

Ą nemzetiségi önkoľmányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és 

^ az ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősók konkľét kijeliilését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szeruezeti és Műki'dési Szabőiyzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi tinkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás
ľenđezi.

2.

t.

2. A nemzetiségi önkormányzat fizetési szám|átklzfuő|aga he1yi önkoľmĺíny zat szćrri,áńt
v ezető pénzintézetnél nyithat, vezethet.

3. A nemzetiségi tinkormőnyzat gazdá|kodásálva| és pénzellátásáva| kapcsolatos minden
pénzforyalmát a nemzetiségi önkormĺányzat fonásaíteľhére a nemzetisegi ĺinkoľmlínyzat
ťrzeté si szám|áj án b onyo l ítj a.

4. A helyi önkoľmányzat źital adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormĺínyzatközłhtti szerz(jdésben foglaltak szerinitöľténik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi ĺinkormiínyzat mĺkódesi és működéshez kapcsolódó
b-erubazási (éven túl elhasználódó eszközcik, alkotások, stb beszerzése) ktiltségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a helyi 

,onkormányzat

áita| folyósított tĺímogatást külső szerveknek (pl.: tĺíľsadalmi szetvezetek,
a|apítványok, természetes személyek részére' stb.) nyujtoft pénzes zkłsz ětadás cé|járá
hasznáIjafel, anemzetiségi önkormĺínyzat köteles al<ózpenzel<ből nyujtott támogatások
őt|áthatőságőtő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, valämint a hatáĺyős önkoľm-ányzati
költségvetési rendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi önkoľm anyzit a támogatoti cél
megvalósulásáről sző|ő elszámolás elfogadásĺáľói a pénzugýi feladatokąt e||átő
szew ezeti e gysé get írásban kĺitel e s táj éko ztatni.
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7.

8.

5. A kĺĺzponti költségvetési támogatásiĺpźůyázati igény benyújtására a nemzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vá11a1.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkormĺínyzat tészéte elektľonikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormáĺyzat
eleget tehessen az irfotmációs önľendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
20||. évi CXII. törvényben foglalt koz.zététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatfuozott feladat el|átźľ;áért - a II. fejezet 11. pontjában meghatĺíľozott igyintézo
adatszolgźitztźlsa ďapjan _ a Hivatal szervezési feladatait ellátó szervezeti egység vezetoje
a felelős, me|y az adatvédelméľől és adatbiztonsägań|, valamint a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének ľendjéľól szóló jegyzói rendelkezései
szerint irányadók alapjan jĺíľ el.

A nemzetiségi tinkormźnyzati választások évében a nemzetiségi önkormźnyzat
rendelkezésére ál1ó önkoľmányzati fonásból biztosított előiľányzatok fe|hasznéiására,
az eloirźnyzatok teľhére kötelezettségek vźú|a|źsźna naptáti éven belül a nemzetiségi
önkoľmányzati váiasztások időpontjához igazitottan, időarányos iitemezés szerint
keľĹilhet soľ.

A Hivatal a nemzetiségi önkoľmźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti, az adatszo|gźlltatás során közölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszerľel való tartalmi egyezoségéért a
Hivatal jegyz(|jén keľesztiil az adatszolgáltatási feladatokat ellátó szewezeti egység
vezetóje és a nemzetiségi önkoľmányzat elnöke egyĺittesen felel.

V[I. Osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkoľmányzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pérlangyi ellenjegyző
ugyanzon gazdaságí esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

Az éľvényesítő ugyanźVon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettség:łái|alźsra,uta|vźnyozĺísra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

A kötelezettségvállalási, pénzĹigyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|ványoztási és teljesítés
igazoIźsara iľĺínyuló feladatot nem végezľreti az a személy, akj ezt a tevékenységét a
Polgłári Töľvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvény szerinti közeli hoz.záúartozója vagy
maga javfua |átntl'.pł. A pénzngyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje a
kötelezettségvállalĺášra, pénnigyi ellenjegyzésre, teljesítés igazo|ásálra" éľvényesítésľe,
ltalványonásra jogosult személyekľől és a|álrás-ĺnĺĺtź$ukľól belső szabál|yzataikban
foglaltak szeľint naprakész nýlvantaľtĺást vezet.

Ix. A belső kontľollľendszeľ és a belső ellenőľzés

l. A nemzetiségi önkoľmźnyzat belső kontrollľendszerének kialakítasźnćů figye|embe kell
venni a Bkľ. előíľĺásait, továbbá az á|lanháztaĺIaséľt felelős miniszter źltal k?łzzétett
módszertani útrnutatókban leíľtakat. A belső kontrol|ľendszer kiďakítaséÉrt a jegyz(S a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének észrevételezési jogkörének figyelembe
vételével.

1.

2.

J.
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3.

4.

A Hivatal integľĺĺlt kockźvatkezelési és a szervezeti integritast sé11ő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormanyzat kockĺízatĚezelését' u 

","*",ěti 
integritast

séľtő események lefolytat ásźú a kiadott szabá|y ozások alapj án.

A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nemzetiségi ĺinkoľm ányzat gazdasági
vezetője is.

A nemzetiségi ĺinkoľmőnyzat belső ellenoruését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
e||átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljáľási ľendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető aLtalkészített belső ellenőrzési kézikönyv szabá|yozza.

A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkormĺányzat éves ellenőľzési teľvébe. ĺ,' :esyžó a 1oiĺnagyottellenőrzési teľvet megkĺildi a nemzetiségi önkoľmanyzat elnokéřek a jóvĺáhagyásra
vonatkozójogszabályi hataridőt követően 5 napon belül.

A nemzetiségi önkormźnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkoľmĺĺnyzat éves jelentésébe, A jegyza ä lt,vłnagyott éves
ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkĹildi a nemzetiségi 

-onĹormrínýzat 
elnökének ajővehagyásra vonatkoző jogszabályihatÁndőt követően 5 napon belül.

5.

6.

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántaftását a belső
ellenőrzési feladatokat e||átő szeruezeti egység végzi az elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések

1. Jelen megállapodás annak aláírása napján lép hatályba és hatźrozatlan időre szól.
Ezze| egyidejűleg a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi ĺinkorm ányzat között jelen
megállapodást megelőzően létľejött együttmiĺki'dési megállapodás, valámint
helyiséghasznáiati és fenntaľt atźsi szerződés a közös feltilvizsgäl at és azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatály ćÍ veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat ajelen egytittműködési
megállapodźst 2017. március 31. napjáig nem írja a!á, vagy u, ibbun fóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi cinkormányzit a|ta| _ önként vállalt ře1adatként -biztosított támogatásban nem ľészesül.

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

',ě-'.ti,égiönkoľmányzat működési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, 'hogy a gyakorlatban felmeriilő egyéb
feladatmegvalósítások soľán a vonatkoző jogszabá|yi előírások figyelembevételével
járnak el, kölcscinösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továtbbá, hogy az együttműkiidési megállapodást évente
legkésőbb januĺáľ 31-ig, általános vagy időkö zi łá|asztás esetén * ilul,ilo ülést követő
haľminc napon belül feltilvizsgá|ják, és sziikség esetén azt módosítják.
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6. Felek rogzitlk, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Áht.,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamiĺt az egyenlő bánásmódtőI és az
esélyegyenlőség előmozdításáľól szőIő 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab ályo k ľend elk ezés ei az ir źny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jőváhagyó|aga|áírták.

Melléklęt: Használatba adott tźrgyi és technikai eszktizök listája

Buđapest, 2017.

Budapest Fővĺáros VIII. keriilet Józsefuarosi Szlovfü onkormłányzat
Józsefuiáľosi Önkoľmányz.at képviseli:

képviseli: Kápolnai Kázmér
dr. Kocsis Máté elnök
polgármester

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

Pénziigyileg ellenj egyzem

Páris Gyulĺáĺté
gazđaságivezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimaĺl Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészĺĺr Eľika
aljegyzó
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- Bp FśY V||l.ker. Jozsefvárosi tnkormänyzal
Budapest, .1082

ĺ3 ikkszám Megnevezés

8.1. Fe|használói |e|tári résztetező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o.12o

Raktárkód Fe|használó

K<inyve|és éve: 20.|6

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

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 1DBOsszesen. 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb rV;urcHtPE lDB13't28-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetisé g i tn kormányzatok lDBÖsszesen.. 1 31 28'9-091 SB Scanner (Canon Lide 25) lDB13128-9-09193 Számítigép Comid officelV/1 397/08/C lvĺ1397ĺo8lC

Nemzetĺségi Önkormányzatok120
Osszesen.. 1 31 28-9-091 93 SzámÍtógép Conód officetV/l 397/08/C

1DB
1DB13138-2-02002 iriasztal

120 Nemzetiségi tnkormánvzatok 8DBOsszesell. 1 31 38-2_02002 ĺroasztal
BDB

1 31 38-2-02003 GépíróasztaI

120
Osszesen.. 1 31 38-2-02003 Gépĺróasztat

Nemzetiségi Önkormányzatok íDB
1DB13138-2-02004 Asztal vegyes

120
Osszeserr.' 1 31 38-2-02004 Asztaĺ vegyes

Nemzetiségi tnkormányzatok íDB
1DB

1 3 1 38-2-0200s Asztal tárgya|ó

120
Osszeserr.' 1 31 38-2-02005 Asztaltárgyató

Nemzetĺségi tnkormányzatok 5DB
5DB13138-2-02007 Á||vány, po|c

120
Osszesen. 1 31 38-2-02007 ÁItvány, potc

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

120
Osszesen 1 31 38-2-02010 Csĺllár vegyes

Nemzetiségi onkormánvzatok 9DB
9DB't31s8-2-02013 Allóíogas

120
Osszesen. 1 31 38-2-0201 3 Allifogas

Nemzetĺsé g i tn kormányzatok 4DB
4DB

13138-2-02017 Forgószék
'120

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

7DB
13138-2-02024 Lampa vegyes

120
Osszesen. 1 31 38-2-02024 Lámpa Vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 4DBtsszesen.' 1 31 38-2-02031 Re p ro d u kc' ké pek, rézka rco k 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 4DBOsszesen: 1 31 s8-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas

4DB

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

2017.01.31 9:31:52
1 .oldal
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uo .1,i, V|||.ker' Józseívárosĺ tnkoĺmányzat (| 4Budapěst,1082 U.1. FelhaszÍtá|ói le|tári rész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: .|2o - 12o

l(öliyve|és éve. 20 |ô

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasználó Gyáriszám KészIet1 31 38-2-02035 Szekrény a|acsony zárhato,| po|cos
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen: 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB

1 31 38-2_02040 Szekrény Vegyes
120

Osszesen 1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DB

13138-2-02042 Szekrény kicsi á|ĺó

120
Osszesen.- 1 31 38-2-02042 Szekrény kicsiáttó

Nemzetiségi tnkoľmányzatok 7DB
7DB

13138-2-02050 Szék vegyes
120

Osszeserr.' 1 s1 3B-2-02050 Szék vegyes
Nemzetiségĺ on kormányzatok 28 DB

28 DB
1 3 1 38-2-02069 Szekrény a|só-fe|ső 2 aitis

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DBOsszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény also-feĺsi 2 ajtós 6DB
13138-2-02071 Számítógépasztal

120
Osszesen; 1 31 38-2-02071 Számĺtogépasztat

Nemzetiségi onkormányzatok 3DB
3DB

13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesen ,ĺ3138-2-02075

Szekrény konyhaĺ mosogatós lDB
13138-2-02078 Htĺtőszekrény

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DBOsszesen I 31 38-2-02078 Hĺitöszekrény
lDB

13138-2-02087 Görgős konténer
120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDBOsszesen.' 1 31 38-2-02087 Görgós konténer lDB

13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsonv
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsonv

13138-2-02159 Aszta|i |ámpa
zuE

120
Osszesen: 1 31 38-2-021 59 Aszta\ilámpa

Nemzetiségi on kormányzatok lDB
1DB

13138-2-02240 Szekrény í ajtos a|acsonv
120 Nemzetiségi tn kormányzatok lDBOsszesen: 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtős alacsonv lDB

13138-2-02246 Boyler 50 l-80 L-ES
120 Nemzetĺségi tnkormányzatok íDBOsszesen.' 1 31 38-2-02246 Boyler 50 l-80 Ĺ-Es lDB

13138-2-02258 Lámpa ktrfénycsőves
120 Nemzetiségi onkormánpatok ĺDBOsszesen.' 1 31 38-2-02258 Lámpa korfénycsőves

lDB

Program: Raktár/Kész|et
Készitíí: olahe
Verzió: 2017.1'1.1

2017.01.31 9:31:S2
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Bp FPy V||l'ker. Józseívárosi Önkormányzaĺ o A l
Budapest. 1082 o.r. Felhaszná|ói te|tári részletező Könyveĺés éve: 2016

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: .
Fe|használó: 120.12o

Raktárkód Felhasznátó
1 31 38-2-02363 HÚtőszekrény Zanussi

Készlet

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-2-02363 Hütőszekrény Zanussi 1DB
13138-2-02408 Fimpo|cíOOX185X40 cm

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 3DBOsszesen-.
1 31 38-2:02408 Fémpolcĺ00X185X4O cm 3DB

13138-2-02442 Szekrény 10 ajtos fakkos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos lDB

1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 2DBÓsszesen'- 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtos 2DB
1 31 38-3-03165 Mĺkrohullámú sütcĺ

120 Nemzetiségi onkormányzatok lDBOsszesen: 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú sútő 1DB
1 31 38-3-03168 Mikrohul|ámÚ sütő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok ĺDBOsszesen 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámú sĺjto lDB
13'138-5-05003 FÜggöny nyĺon

120 Nemzetiségĺ onkormányzatok 5DBOsszesen 1 31 38-5-05003 Fi.iggony nylon 5DB
13'138-5-0s009 Zász|o

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DBOsszeserr; 1 s1 38-5-05009 Zászlo
3DB

1 31 38-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDBOsszesen; 1 31 38-5-05064 Zászló lDB
13138-7-07029 Függönytartó rúd

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 38-7-07029 Függonytaĺti rud lDB
13138-7-07037 Pénzkazetta

120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDBtsszesen. 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta
1DB

13138-7-O7059 Fa|itáb|a

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen. 1 31 38-7-07059 Falitábla
2DB

1 31 38-7-07098 Poro|to kész.
120 Nemzetiségi Önkorm á nyzatok 2DBOsszesen: 1 31 38-7-07098 Porolto kész'

2DB
1 31 38-8-08035 Spirálozógép

Spirálozogép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesen. 1 31 38-8-08035
lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: olahe
Veĺziő: 2017 '1.1 1

2017.01.31 9:31:52
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B0 tĺĺv. V|l|.ker. JozseÍvárosi Önkormányzat
Budapest,10B2 8.1 . Fe|haszná|ói |eltári rész|etező Könyve|és éve: 2016

. Cikkszám: -

Fe|haszná|o: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó Készlet
1 31 38-8-08072

Megnevezés

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

Osszesen.' 13138-8-08072 Számológép SHÁRP 26079HARP 2607 1DB
13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM 1DB

1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDB

Osszeselr: 1 31 38-8-08282 PapÍrvágógép lDB
1 31 38-8-08295 Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
Osszesen: 1 31 38-B-08295 lratmegsemmisĺtő lDB

1 3,ĺ 3B-8-08299 Teĺefax
120 Nemzetiségi onkormányzatok 1DB

Osszeselr: 1 31 38-8-08299 Telefax lDB

',/
ú'. ':{',"'Tss
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Bp' Fciv. VIiI.ker. JÓzsefuárosi onkornlányzat
Budapest,10B2

000190-111932 TeIefondíj szám|á|Ó(instaIlá|ássa|)

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

001180-1311912 Nyomtatő HP LJ 11oo

002008.1311922 Kamera rendszer kiéoítése
002639.131112 Fénymásolőgép sharp Ar-5516NG

Osszesen: 5 db
Beá|lított szĹjrési fe|tételek:

Minden nem tcir lt eszkdz

Megnevezés

( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|használÓná| |évó eszkozÓk

11r9

13 139

1?1?O

13139

13129

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

If1
r20

Lf1

r20

L20

Nemzetiségi Ónkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiśégi onkormányzator

Nemzetisé9i onkormányzatok

(Ą
-sJ

200Ą

cT.EcosTAT Tárgyi
o|áh Éva

2000.12.15 IVl605/00

2004.04.2L

f010.06.f4

Gyártási /
heIyrajzi szám

10

Konyve|és ével 2016

Bruttő érték Értékcs<ikkenés Neftő érték

zot7.Ĺ.1..s

96 2s0

22 699

L44 220

391 375

429 LZs

I 083 669

96 250

22 699

r44 f20
391 375

Ąf9 L25

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
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Bp. F.iV,. V|| |.kér. Jozsefváĺosi onkormányzat 8.1. Felhasználói lettáľi részletező

Gyáriszám

Konyve|és éve: 2016

Készlet

Budapest,'tJ.]2

Cikkszám

cikkszám: -

Fe|használó: 006.006

Raktárkód Fe|használóMegnevezés

13118-7-07223 MobiITELEFON 1DB
006 Szlovák onkormányzat

lDB
Osszesen 1 sl 1 8-7-07223 Mobi|TELEFON

P rogram:
Készĺtő:
Verzio:

2017 ,01.30 9:27'.19
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Eryiittmĺĺkiidési megállapodás

Tnety létrejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi
o nko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi önko rmźny zat)
székhely:
adőszźnn:
törzsszám:

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

statisztikai szám: |5735715-84|1-32t-0|
bankszám|aszělm: 10403387 -00028570.00000000
képviseli:

másrészľől a
önkormányzat)
székhely:
miiköđési hely:
adőszám:
tötzsszám:

dr. Kocsis Máté polgármester

Jĺózsefváľosi Ukrán Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
1692966-t-42
679208

statisztikai szőtm: 16927966-841 1-37l.01
bankszám|aszám: | 0403387 -00028608-00000006
képviseli: Pospisek Katalin elnĺik

között (a továbbiakban együttesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 201'1. éví
cLxxx. töľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
a|apjźn, figyelemmel az źi|amháztartásrő| sző|ő 20||. évi CXCV. tĺirvény (a
továbbiakban: Áht.), az źů|aľr'ŕľ.rźutaľtásról szóló törvény végtehajtźtsáról szóló 3681201-l.
(xII. 3l.) Koľm. ręndelet (a továbbiakban: Avr.), a kĺiltségvetési szervek belső
kontľollrendszerétő| és belső ellenőľzéséról szóló 370120|1. CXII. 3l.) Korm. ľendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyaĺorczág helyi ĺinkoľmányzataírőI szóló 2011. évi
cLxXXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseiľe, az a|ulírott
napon és helyen, az a|áhbĺ feltételekkel.

I. Pľeambulum

1. A helyi önkoľmányzat jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
keľetében a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzati
működés személyi és tĺĺľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a műkcidéssel kapcsolatos
végľehajtasi feladatok e||őúásáről, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a közösen megfoga|mazott nemzetiségi köziigyek és célok
megvalósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezęn fe|adatok részletes szabályait
hatźrozzźlkmeg.

2. A tárgyi évre vonatkozőarl' a helý iinkorményzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vőilla|t feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormárryzattal töľténő
előzetęs egyeztetést ktivetően az adott évi költségvetési rendeletében mtĺködési
hozzájáru|ásként pénziigyi üímogatlást biztosíthat, amelyről tĺímogatottat elszĺímolĺísi, míg
tĺámogatót ellenőľzési kiitelezettség terheli. A helyi önkormányzat źůtal- a nemzetiségi
önkoľmĺínyzat tészére működési hozzÁjźru|ásként nyujtható tĺámogatási összegről
tĺímogatasi szeruődést kell kötni. A tĺĺmogatas fe|hasnéiása sorĺáĺt a nemzetiségi
önkormĺáĺlyzat a költséghatékonyság és kĺiltségtakaľékosság elve szeľint kötelęs eljĺĺľni.
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3. A helyi <inkormányzat á|ta| nyujtott mfüödési hozzájaru|as tekintetében Felek rogzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺányzat nemzetiségi köziigyeinek e||źúása céljából uímogatasí
adhat kiilső szervezeteknek, intézményeknek a,,a|, ho1y

a. ebben az esetben is a józsefuĺĺĺosi ukrĺín nemzetiségi polgaľoknak részesülniiik kell a
trĺmogatott kiilső szerv źůta| v égzetttevékenység eredményeiből,

b. elszamolási és beszĺámolási kötelezettség mind a tĺímogatott kĹilső szewezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkoľmányzatot terheli. A nemzetiségi
önkoľmĺínyzat elnöke kdteles a kiilső szetv részért5l benyújtott _ a tovźlbbadott
tímogatĺĺs felhasználasarő| sző|ő _ elszĺímolasi dokumentáciőt, va|amint a tamogatasi
cél megvalósulrásaľól szóló saját ný|atkozatát a benyujtĺást követő leghamarabĺ, de
legkésőbb 30 napon beliil a Budapest Főviáľos VIII. kerĹilet Józsefuaľo'iPolgá.-"śt"'i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénziigyi feladatait ellátó szervezetĺ egysége
(továbbiakban: pénnjgyi feladatokat ellátó szewezetiegység) tészére źúadni.

4. A helyi önkormányzat á|ta| nyujtott működési hozzájaru|ás tekintetében Fe1ek ňgzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmanyzat elnöke kdteles tngyévet követő januĺír st. nap;aig
írásban beszrímolni a műkiidési tĺímogatas felhasználásĺíľól. A Hivatal a penziigyl
feladatokat e||őúő s.zervezeti egységen keresztĹil köteles a működési t.ĺ*oguT..ĺ'
felhasználrását e||eníĺnzłĺ' atle|yhezjogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, valimint
jogosult az e|szárnolás kiegészítését kémi.

5. A helyi ölIkormányzat a nemzetiségi önkoľmányzat kötelező és önként vállalt
közfęladatainak e||átásźtt szo|gáló rendezvények megtaľt ésát _ költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elktilonített fonásból
pá|yäztatás útjĺán vagy egyedi kérelem alapján, támogatási szerződés kötése mellett
támo gathatj a, amelyről a támo gatottat elszámolási kötel ezettség terheli.

6. A nemzetiségi önkormiínyzat bevételeivel és kiadĺísaival kapcsolatban a tervezési'
gazdálkodási, ellenőľzési, ťtnaĺszírozási, adatszo|gá|tatźsi és beszĺĺmolási feladatai
ellátlásríról - az elncik közľeműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabőiyozásokban, és utasítĺísokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A nemzetiségi önkormźnyzat gaztrátkodás ľendjét szabá|yoző belső szab áIyzataiban _ a
szĺmviteli jogszabályok és az Ávľ., valamint a Bkľ. vonatkozó ľendelkezései szerinti
szabźiyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmanyzat elnöke hagy
jővá'.

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

II. A nemzetĺségi iinkoľmányzat műkłidésének személyĺ és tárgyifeltételei,
m űkii d és s el kap cs olatos végľehaj tásĺ felad atok e||áłtása

1. Felek rögzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi ktĺztigyeinek ellátásrához szükséges táľgyi, technikai eszközökkel fehzěrelt
helyiség ingyenes hasznáLatźtt. A nemzetiségi önkormányzatnak az irodai munka során
felmeriilt mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére - viseli.

\:, \
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az ingyenes
helyiséghasznźt|attal, a helyiség infrastrukttrájáva| kapcsolatban felmęrülő
rezsiktiltségeit, valamint karbantaľtási és fenntaľtási költségeit a helyi tinkoľmányzat _
aHivata| költségvetésének teľhére _ viseli, amelyek az alábbiak:

a. a villamos energia, meleg viz, futés díja, valamiĺt a viz-és csatornadíj, a köztis
költség, tov źlbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj ;

b. a nemzetiségi tinkoľmźnyzat működéséhez sztikséges eszközök karbantartási dija,
az internet hozzćférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
iinkormányzati tigyekkel foglalkozó ugyintéző á|ta| igénybevett telefon
szotgźitatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek tęlefonhas zná|atábő| eľedő költségeit.

3. A helyi önkormĺínyzat aII.|. pontban foglaltak megvďósulasa érdekében a Budapest VIII.
keľület, Vajdahunyad u. l.ib, sziím (ľľsz.:35604/N3) alatt talá|hatő |45,5 m. alapterületíĺ
irodahelýséget ingyenesen a Józsefvĺíľosi Bolgaľ, Gĺiľög, Lengyel, Öľmény, Roman,
Ruszin, Szlovĺĺk, Szerb, Ukľán, NémetNemzetiségi onkormźnyzatközös hasznáIatbaađja
azza\, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi tinkormányzat
szźlmźra munkaállomás biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
álló helyiségcsopoľt, amely 4 irodďlelyiségből, közlekedőbő|, galénáhól, mosdóbő| á|l. Az
ingatlan a|<7lnlrizźlt forgďmi értékbecslése ďapjĺán az ingattan foľgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.

A nemzetiségi iinkoľmźnyzat fudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a
Józsefuĺĺľosi oľmény és Görög onkormanyzattal közösen történik. A nemzetiségi
önkormrínyzat hasznźlatí joganak gyakorlasával a többi irodahelyiséghasznźiatźra jogosult
nemzetiségi önkoľmĺínyzatok munkáj át nem akadźiy ozhatja.

4. Az iľodahelyiség vonatkozásźlbaĺ a nemzetiségi önkoľmźnyzat részére kizáľólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| kiiziis használatba éftađott táľgyi és
tęchnikai eszközök listája jelen megállapodás elválaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormźnyzat a lista szerinti eszkiizöket és helyiséget klzfuő|ag
alapfeladatĺínak ellátásĺíhoz sziikséges mértékben veheti igénybe, azokat a ľendes és
ésszeľű gazdä|kodás szabźiyai szeľint, a jő gazda gondossáęáxal köteles kezshlj^, a
haszná|at jogát a helyi önkormĺínyzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasznáIatijogát másra nem ruházhatja át. A helyi önkoľmányzat ahaszná|atba
adott bármely ingóságot . a listĺán tiiľténő áfiłezetés mellett . bármikor indoklas nélktil
visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatją az.z'ą|, hogy e joga gyakorliísa soriín nem
veszéIyeztethetíanemzetiségiönkormźnyzatf e|adate||átźtsát.

A helyiséget a nemzetiségi iinkormĺányzat hétköznaponként reggel 8 óľától 20 őráig
nemzetiségi <inkoľmĺányzati feladatęllátasźűloz hasnlá|hatja. Az e pontban megieliilt
időrenden tul töľténő helyiséghasnúlatra előzetes írasbeli kérelem alapjarl a Hivatal
jegyzőjének írĺísbeli engedélye a|apján van mód. Az írásbeli kéľelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség használattól eltéró időszakban
töľténő bent taľtózkodas. Azę|teń iđőponfu helyiséghasznźlat állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemre a helyiség eltérő hasznäIataállandó jelleggel is bizosítható. Az
rállandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egytittmfüiidési
megállapodĺás felülvizsgĺílatávď egýdejűleg meg kell vizsgĺálni, és amennyiben aľľa a
továbbiakban mĺíľ nincs szĹikség, az engedélyt vissza kell vonni.
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5.

A nemzetiségi önkorm źnyzat az ingyenes helyiségh asnáiat jogát másra nem ruházh atja át.
Az ingyenes használatba adott irodahelyiségen felújítást, áta|akitást, bármilyenvźitonatást
eszközölni csak fulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rógzítik, hogy az ingyenesen haszĺń|atba adott iľodahelyiséget magancélú
haszná|ata igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogosult. ^tmenoýibe'' a
nemzetiségi önkoĺmányzat az e pontban foglaltaktól elter, úgy köteles a helyi
önkormarryzat írasbeli felsző|ítasara a magźncélú használatot haladéktalanul megsziintetni,
valamint e magĺĺľr célú használatból eredő k<iltségeket a helyi önkormĺányzat tészére
megtéľíteni.

A nemzetiségi önkormanyzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
használatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszęríĺ haszrźůattő| eltéľőn veszi igénybe,
vagy Mt a miísik nemzetiségi önkormányzatok éľdekeit figyelmen kívtil hagyvahasnlźija,
úgy a helyi önkormźnyzat által <inként vállalt feladatként a nemzetiségi iinkormányzaiok
tészéte nyujtott nemzetiségi önkormanyzatitźmogatĺísi rendszerbóIk,lzźrhatő.
A nemzetiségi önkormźnyzatnak az átadott vagyonnal kapcsolatban a ttibbi nemzetiségi
önkoľmĺíľlyzattal egyetemleges elszĺímolĺísi, visszaszolgáltatási és kłártéľítési kötelezettsége
áll fenn.

Az ingyenesen haszrá|atba adott irodďrelyiség kulcsát a neľnzetiségi önkormányzat
képviselője a Hivatal porIajan veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség
elhagyásakor. A nemzetiségi önkormźnyzatnem jogosult saját kulcs hasznźiatźra.

A helyi önkoľmányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szewezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellléúő szervezeti egység)
vezeti5je felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi önkoľmźnyiat
feladatellátása sorĺín jelentkező szükséges mértékig - a Hivatal á|ta|a biztosított
e|hasznáiődott, leselejtezett eszközcik cseréjét, karbantaľtźsáú, tovźtbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

A nemzetiségi önkormőnyzat rendelkezéséľe bocsátott eszközök szĺímviteli
nyilvántaľtásáért a Hivatal péĺ:zljlgyi feladatokat ellátó szewęzeti egység vezetője, mig
|e|tar szerinti hiĺánytalan źů|apotáért a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke felel.

A helyi önkoľmĺányzat anemzetiségi önkormányzat nagyobb szabású rendezvényeinek,
pro gramj ainak me gv a|ő sításőthoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

közfeladatainak e||átását nem akadályozza ideiglenesen, Ęyenesen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az eľre iľányuló kéľelmet legalább lś nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat valamennyi költségvetési szeľvének, gazdasági társaságainak
közľemfüödését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
többletköltséggel nem j ĺíľ.

A nemzetiségi önkoľmrányzat postaköltségét a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal
költségvetésének terhéľe - viseli.

7.

8.
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9. A helyi önkormányzat_ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer
hasznźůatźnak biztosítrásźtt,tovźtbbá szfüség esetén tolmács alka|mazását.

10. A helý iinkormányzat az je|en megállapodlĺsban meghatźttozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tervezi meg: a nemzetiségi önkorményzatok mfü<iđtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címen, továbbá az
Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteľi Hivatal és nemzetiségi önkoľményzatok
épületeinek takarítłísa címen

1l.Felek rögzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
míiködéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy' illetve a Hivatal jegyz(ijén kereszttil a szervezési és
ügyviteli, törvényességí, pénzigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat el|źftő

szervezeti egységei látjfü el.

|2. A Hivatallal jogviszonyban á|Iő személy(ek) adminisztratív feladatai kiilönösen:
a. a testiileti tilésęk előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az ĺĺtéseken' az

iilé sek j e gy zókönyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének, vaEY tagsának információi a|apján írásbeli

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

megktildése a Hivatal törvényességi és pénzügyi felađatait ellátó szervezeti
egységei részére,

d. a kormĺĺnyhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkormĺányzat elnĺĺke felé,

e. a testtileti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (p1. jegyzőktinyvek)
nyilvántartási, sokszorosítási és postazási feladatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat mfüödésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ell.őúá,sa,

g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kéľelmének elkészítése,
el számolásokban tészv étel),

h. a nemzetiségi iinkoľmányzat elnökének fe|hatalmazása a|apjźn a Nemzeti
Jogszabźt|ytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
rendszer hasznéiata.

13. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat iilésein . beleéľtve a zárt tilést is . a
jegyző vagy a jegyzőve| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmányzat megbízźtsából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkorminyzat
testĹileti iilésein, és je|zi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A nemzetiségĺ iinkormányzat kiiltsĘvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

l. A nemzetiségi cinkormányzat költségvetésével és gazdá|kodźsáva| kapcsolatos
fęladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat ę||tĺtő szervezeti egysége látja el az a|źhbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáIkodásról szóló hatźrozat, a költségvetés tervezés,

annak évközi módosításanak előkészítése, az elemi költségvetés elkészítése,

::|'
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1.

2.

J.

b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési e|őirányzatok nyilvánt artźsa, az éves
gazdá|kodás és döntések során amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkormźnyzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat töltségvetését megalkotó hatátozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Ánamkincstárhoz ttĺrtenő benyúitásával kapcJolatos
feladatok ellátása,

đ) a szźmviteli szabályok szerint a szźtmviteli-pénzügyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pénziigyi szakmai ellenőrzések ellátása, az utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezetí5 által kijelölt személyében az éľvényesítési feladatok
e|Iátźsa'

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg a kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kĺitelezettségvállalás és a tényleges kifizetési ige''y között
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztáľi vagy banki átutalással'
g) havi péluforga|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítése

a jogszabá|yban megadott határidő betartásáva|, a Magyar Ánamkincstáthoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,

h) a zálrszámadás szźtmszaki elkészítése, a szöveges ľészének elkészítéséhez segítség
nyújtása,

Đ banki és törzsadattáľi tigyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszĺĺmla-
szer ző dés mó do sítása, v áůtozások b ej e l enté s e),j) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítese, Áń,q. körbe való bejelentés,

k) támogatásonként (központi költségvetésből, települési 
- 

önkormźnyzattő|,
pá|yázatokből) a bevételek és azok teľhére hozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilviíntaľtása, mely segíti a nemzetiségi
önkoľmányzatokat a költségvetési döntések meghozatalétban, támogatásolk
elszámolásźtban,

l) támogatások felhaszná|źsźnak pénzligyí elszĺímolás ához segítségnyujtás (szźtm|ák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m) p énziig y i, szálmv iteli szab źiy zatok aktualrizéiźsa,
n) elemi költségvetés és határozat, költségvetési beszámoló és zárszźtmadás honlapra

töľténő feltétele érdekében intézkedés.

Iv. A n emzetĺs é gĺ iinko ľm ány zat ktĺlts é gvetés e

A jegyző a pénzĺůgyi feladatokat e||átő szervezeti egység tftjan az át|amhá^ar:tastő|
szóló jogszabá|yok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési töľvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkoĺľlźnyzatelnökének közremfüödése és
adatszo|gá|tatésa alapjan hataľidőben előkészíti a nemzetiségi ĺinkoľményzatköltségvetési
hatźltozatźnak teľvezetét, amelyet megkĹild a nemzetiségi önkorm ányzatěhtikenek.

A nemzetiségi önkoľmányz-at a költségvetését önállóan, költségvetési határozatbarl
á||apítja meg. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési határozatźnak az irányadő
jogszabályban meghatźlrozott szerkezet, taľtalom szerint kell tarta|maznia az
e|ófuźnyzatokat.

A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési hatźrozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdáIkodásľól szóló határozatát az elncik . annak elfogadását kcivető három
munkanapon beltil - írásban megkülđi a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti
egységnek.
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6.

7.

4.

5.

t.

2.

A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
e|őfuźnyzatainak vźitoztatźsára irźnyuló előterjesztést a pénziigyi feladatokat ęI|átő
szerv ezeti e gysé g közremÍĺkö dé sével készíti elő.

Az el(Shányzatok módositásátő| a nemzetiségi önkormźnyzat képviselő-testiilete
költségvetési határozatáú mődosító - hatźltozaĺtal dönt. E hatźrozat egy példĺĺnyát,
valamint az etőirźnyzat-módosítas részletezését (az e|őirźnyzat-nyilvĺĺntaľtáson töľténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi iinkormĺĺnyzat elnöke a döntést követő 3 napon belül
juttatja el a pénziigyi feladatokat ellátó szewezeti egységhez.

A helyi önkormányzat, va|arĺlint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat ktiltségvetési
ł:rrtÁĺozata törvényességéért, bevételi és kiadasi eloirányzatalnak megállapítasáért és
teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásai ért és taĺtozasaiért nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzati gazđáĺ|kodĺís biztonsĘáért a testtilet, a szabéůyszerÍĺségééľt
az ęlnök felel.

v. A nemzetiségĺ önkorm áłnyzat költségvetésének végľehajtása

Felek rogzítlk, hogy a nemzetiségi ĺinkoľmányzat önźů|őan dönt saját ktiltségvetési
eI(iirányzatainak fe|hasznźiásáról. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési, pénztigyi
gazdá|kodásźtĺak végrehajtása során a pérľ;ügyi feladatokat e||átő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat foľĺźsai teľhére
készpéĺlz, valamint átutalás formájábaĺ teljesíti a kĺiltségvetésében meghatározott
előir ány zatok, i l l etve a nemzeti s é g i önkoľm źny zati határ ozatok al apj án.

A jegyz(5 a pénzigyi feladatokat e||áúő szewezeti egységen keresztül Lźúja e| - a
nemzetiségi tinkormányzat elniikének közremíĺkiidése és infoľmáciői a|apjźn - a
nemzetiségi önkoľmányzat önźilő fizetési szám|a nyitásával, t<irzskönyvi nyilvantartási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban sziikséges módosításával, az adőszálm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
adőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvĺíntaľtásban szükséges módosítások
áivezettetése a megalakulást követően megttiľtént. A nemzetiségi önkormźnyzat önálló
fizetési szétmlő.ľ a| rendelkezik.

A nemzetiségi önkormźnyzat az źi|arnhá,ztartási infoľmációs rendszerhez a Magyat
Áilamkincstáron kęresztiil a pénzügyi fęladatokat e|Iátő szeĺvezeti egység
közremiíkĺi dé s ével az alábbiak szerint kapcs ol ó dik :

a. Infoľmációszolgáitatálssal az elemi kiiltségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|géůtat az źi|an:dĺráľ'tartás információs rendszere
szźtmára.

b. Időközi kĺiltségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péĺuforya|mával összefüggésben eleget tęsz az áIlamhź.z,tartási információs
rendszere felé irĺányuló adatszol gáItatäsí kötelezettségének.

c. Időközi méľlegielentéssel, méľleg-gyorsjelentéssel: a költségvetése
végľehajtásával cisszefüggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítia
adataitazźůlarháztaľtĺásiinfoľmációsrendszeľszétmźtra.

d. Kiiltségvetési elemi beszámoló készítési kötelęzettséggel: kiiltségvetésének
végrehajtásával, gazdźikodásźxal' összeftiggésben eleget tesz az ál|amhántartási
információs rendszere felé iranyuló adatszol gźitatäsi kötelezettségének.

J.
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4. A nemzetiségi önkoľmányzat k<iltségvetést érintő hatźrozatźnak elkészítéséért, valamint
az e|fogadĺást követő adatszolgáltatiísok hataridőben történő tetjesítéséért a Hivatal
jegyzőjéĺkeresztül apénzigyi feladatokat ellátó szewezetiegység a felelős.

vI.A nemzetĺségi łĺnkoľmányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kiitelezettség

A nemzetiségi önkotmányzat elnöke a nemzetiségi önkormźnyzat gazdá|kodásának
éves alakulásráról a zźtrszźlmadás keretében számol be. A nemżetiségi ĺĺnkormányzat
gazdá|kodásĺínak éves alakulásáról sző|ő zárszźtmadási előteľjesztési és a határozat
tewezetét a jegyzőn keresztiil a pénziigyi feladatokat e||átő szęwezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület ele te4Jszt ĺgy,
hogy u a képviselő-testĹilet elé terjesztését követő harminc napon belül, ae legtesouň-á
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáighatáIybalépjen.

A nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszĺímoló alapjĺín évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zátszámadásihatáiőzaftal dĺint.

vII. A nemzetiségĺ önkormálnyzatktitelezettségvállalásaÍval kapcsolatos
hatásktiriik

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatáskĺiröket és az ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazo|ási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelötésá a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Mfüödési Szabál|yzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás
rendezi.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat fizetési szźtm|átkizárő|aga helyi cĺnkoľmrányzat számláit
v ezető pénzintézetnél nyithat, v ezethet.

A nemzetiségi ĺinkoľm ányzat gazdá|kodásával és pénzell őtásával kapcsolatos minden
pénzforga|máú a nemzetiségi ĺinkormányzat forcźsai terhére a nemzetiségi önkormanyzat
ťlzeté si szám|źlj án b onyo 1 ítj a.

A helyi önkormányzat áIta| adott támogatás folyósítása a helyi ĺinkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat közötti szeruődésben foglaltak szerinťtöľténik. A tĺámogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat mfüödési és miĺködéshez kapcsďódo
beruhrízási (éven túl elhasználődő eszközök, alkotások, stb bęszerzése) kö1iségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nęÍI|zetiségi önkoľmĺányzat a helyi ĺĺnkoľmányzat
á|ta| folyósított támogatást ktilső szerveknek (pl.: tĺáľsadalmi .'"..,"""t"k,
a|apítványok, teľmészetes személyek részére, stb.) nyujtott pénzeszköz éúadźts céljáľa
hasznáijafel, anemzetiségi önkormĺányzatköte|es aközpénz"l.uol nyujtott támogatások
átláthatőságźlrő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valámint a hatáiyos tĺnkoľmányzati
kciltségvetési rendelet szerint eljárni. A nemzetiségi önkormĺányzit u tá^,gatoti cél
megvalósulásáľól szőlő elszámolás elfogadásáról a pénziigyi feladatokat ellátó
szeru ęzeti e gysé get íľásb an kötel e s táj ékoztatru.
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7.

8.

5. A központi ktĺltségvetési támogatásilpá|yázati igény benyújtasáľa a nemzetiségi
önkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáéĺt a helyi önkoľmźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkormányzat köteles a nemzetiségi önkoľmányzat tészére elektronikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat
eleget tehessen az információs önľęndelkezési jogról és az infoľmźpiőszabadságról szóló
20||. évi CXII. törvényben foglalt kozzététeLi kötelezettségének. Jelen pontban
meghatáľozott fe|adat ellátasáért _ a II. fejezet 1l. pontjában meghataľozott ugyintézo
adatszolgáltatasa alapjźn- a Hivatal szewezśsi feladatait ellátó szewezeti egység vezetője
a felelős, me|y az adatvédelméľől és adatbiztonságźttőI, valamint a közérdekÍĺ adatok
megismerésére iráĺryuló igények teljesítésének ľendjéről szóló jegyzői rendelkezései
szerint iĺanyadók alapján jaľ el.

A nemzetiségi önkoľmányzati választások évében a nemzetiségi önkormźnyzat
ľendelkezéséľe álló önkormányzati foruásból biztosított e|óirźnyzatok felhaszná|őséra,
az eloirźnyzatok terhére kötelezettségek vállalźsára naptaľi éven belül a nemzetiségi
önkoľmanyzati vźiasztások időpontjahoz igazítottan, időarányos titemezés szerint
keľülhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi önkormanyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszo|gźltatás soľán közölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai ľendszerrel való taľtalmi egyezoségéért a
Hivatal jegyzójén kęľesztül az adatszo|gźitatási feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke egytittesen felel.

vilL Osszeférhetetlenségĺ szabályok

A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a kötelezettségvállďó és a pénzĹigý ellenjegyző
ugyamzon gazdasági esemény tekintetében azonos szemé|y nem lehet.

Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet źuonos a
kötelezettség:łői|a|astąutďványozásra jogosult és a teljesítést igazo(ő személlyel.

A kötelezettségvállalĺási, péĺtzíigyi e||Ąegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazo|źsźra iľányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgĺĺri Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozőjavagy
maga javára látnő e|. A pénzligyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kötelezettség:łá||a|asra, péĺnigyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolasaĺa" érvényesítésre,
utalvźnyozĺásra jogosult személyekľől és aláíras-mntajukľól belső szabźlyzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvantaľtíst vęzet.

Ix. A belső kontrollľendszeľ és a belső ellenőrzés

1. A nemzetiségi önkoľmőnyzat belső kontrollrendszeľének kialakíĹásĺánál frgyelembe kell
veĺuri a Bkr. előírrásait, tovźhbá az él|anház1aĺtaséľt felelős miniszter által. köuétett
módszertani útmutatókban leíľtakat. A belső kontľollrendszer kialakítlĺsáéľt a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének észľevételezési jogköľének figyelembe
vételével.
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2. A Hivatal integľált kockźzatkezelési és a szeÍvezetj integritĺást sértő események keze1ési
felelőse biĺosítja a nemzetiségi önkormźnyzat kocklŁatkezelését, u 

",",,.,ěti 
integritĺást

sértő események lefolýatását a kiadott szabá|yozások alapjan.

3. A Hivatal gazdasźryi szervezetének a vezetője a nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellźi/iő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető áita|készitettbelső ellenőrzési kézikönyv szabá|yozza.

5. A nemzetiségi önkormányzatta vonatkozó éves ellęnőrzési teľvet a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺĺnyzat éves ellenőrzési tervébe. e :ěeyža " joiĺnisvott
ellenőrzési teľvet megkiildi a nemzetiségi önkoľmőnyzat elntĺteňét a jővahagýa",u
vonatkozó jogszabályi hatĺĺridőt kö'vetően 5 napon beltil.

6. A nemzetiségi önkoľmźnyzatta vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővĄ
mely beéptil a helyi önkormĺányzat éves jelentésébe. A jegyz<ĺ á ióvatrugýôtt 

-e""ś

ellenőrzési jelentést tźtjékoztatasul megkĹildi a nemzetiségi tinĹormánýzat elncikének a
jővehagyásravonatkoző jogszabá|yihatźndőtkövetően5naponbeltil.

7. A nemzetiségi tinkormányzatokat érintő külső ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat eL1látő szewezeti egység végzi az elnök tájékoztatźtsa alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak aläírása napján |ép hatá|yba és határozat|an időre szól.
Ezzel egyidejűleg a helyi önkormĺínyzat és a nemzetiségi ĺinkorm źnyzat kiiztitt jelen
megállapodást megelőzően létrejött együttműkĺidési megállapodás, valJmint
helyiséghasznáIati és fenntaľtatási szerződés a közös felülvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével _ hatáiyźúveszti.

2. Felek rogzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzata jelen együttmiĺködési
megállapodást2017. március 3l. napjáig nem íľja aIá,vagy azabbanfóglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat źita| _ önként vá||a|t řeladatként -biztosított támogatásban nem részestil.

3. A helyi önkormányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
ľendelkezéseire flrgyelemmel köteles eljáľni, és biztosítani a něm"etiségi
ĺinkormán y zat míiködési feltétel eit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakoľlatban felmeľĹilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi e|őírźtsok figyelembevéteřével
jáľnak el, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak továbbá, hogy az együttmiĺködési megállapodást évente
legkésőbb január 3|-ig' általános vagy időkiizi vźůasztás esetén a, ńun,lo iilést követő
haľminc napon beltil felülvizsgálják. és szfüség esetén azt módosítjak.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben az Aht.,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. ľendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódń| és az

,ĺořj\.
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esélyegyenlőség előmozdításáról szőlő 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo natkoz ő j o gszab ályo k ľend elkezé s e i az ir źny adő ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eľedeti példanyban magyaÍ nyelven készült,
Felek elolvasás és érte|mezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót
j óváhagyó lag aléúrtźk.

Melléklet: Hasznźiatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Főviíĺos VIII. keriilet Józsefuarosi Ukrrán onkoľmanyzat
Józsefuarosi Önkormányzat képviseli:

képviseli: Pospisek Katalin
dr. Kocsis Máté elnök
polgĺĺľmesteľ

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

Pénzügyileg ellenj egyzem

Páris Gyuláné
gazđaságivezętő

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimĺín Edina
jegyző
nevében és megbízĺásából

dľ. Mészaľ Eľika
aljegyzo
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Bp. FíV. Vll|.ker. Jozsefváĺosi ÖnkormányzatBudapest,1082 8.1. Fe|haszná|ói |e!táľi ľész|etező
Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o
Cikkszám

iszám Kész|etVGAASUS 696ooXT/TVD 128mbTVout ĺ

Köllyve|és éve: 2016

120 Nemzetĺségĺ Önkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb Tvĺ;,tđńE 1DBí 31 28.9-091 58 Scanner (Canon Lĺde 25)
120 Nemzetiségi onkormán1aatok lDBOsszesen: 13128'9-091 58 Scanner (Canon Lide 25)

1 31 28-9-091 93
1DB

Szám ítógép Comód o,Íftce|Y t 1 397 tO}ĺć |vl1397lo8ĺc
Nemzetiségĺ tnkormányzatok120

Osszesen.. I 31 28-9-091 93 Számĺtógép Comód office|V/1 397/08/C
ĺDB
lDB13138-2-02002 íriasztal

120
Osszesen 1 31 38-2_02002 Íriasztaĺ

Nemzetiségi onkormányzatok 8DB
8DB

1 31 38-2-02003 Gépíróasztal

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesetr.' 1 31 38-2-02003 Gépĺróasztat
lDB13138-2-02004 Asztal vegyes

120
Osszesell 1 31 38-2-02004 Asztal vegyes

Nemzetiségi tnkormányzatok IUó

1DB13138-2-02005 Asztal tárgya|ó

120
Osszesen.' 1 31 38-2-02005 Aszta|tárgyató

Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
5DB13138-2-02007 A||vány, po|c

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

Nemzetiségi tnkormányzatok 2DB
2DB13138-2-020.t0 Csil|ár vegyes

120
tsszesen; 1 31 38-2-0201 0 CsiIIár vegyes

Nemzetiségĺ Önkormányzatok 9DB
9DB13138-2-02013 Áĺlófogas

120
Osszeserr 1 31 38-2-0201 3 Áltofogas

N emzetiségi tnkormányzatok 4DB
4DB13138-2-02017 Forgószék

Osszesen. 1 31 38-2-0201 7 Forgószék
Nemzetiségi tnkormánpatok120

7DB
7DB13138-2-02024 Lámpa Vegyes

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

Nemzetiségí tnkormányzatok120
2DB
2DB13138,2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 4DBÖsszesen. 1 31 38-2-02031 Re p ro d u kc, ké pek, rézka rcok
4DB13138-2-02032 Szekrény 2 ajtós magas

120 Nemzetiségĺ tnkormánpatok 4DBOsszesen; 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas
4DB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: oĺahe
Verzió: 2017 '1'1'1

2017 .01 .31 9:3í:52
1 .oldal
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Bp Fp: V||ĺ.ker. Jozsefvárosi onkormányzat (, á
Budapěst, í082 u.r. Fel|taszllá|ói le|táľi ľészletező l(ölryve|és éve. 20 ĺ6

Cikkszám Megnevezés

Cikkszám: .

Fe|használó: 12o - 12o

Raktárkód Felhasználó
1 31 38-2_02035 Gyáriszám KészIet

Szekrény aĺacsony zárhaÍo 1 po|cos
120 Nemzetĺségi Önkormán1zatok 2DBCisszesen; 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsolny zárhati 1 polcos 2DB13138-2-02040 Szekréný Vegyes
120 Nemzetiségi Önkormán1zatok

Osszesen lDB
1 31 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB't3138-2-02042

Szekrény kicsi á|lo

120 Nemzetiségi Önkormányzatok
Osszesen.' 1 3138-2-02042 Szekrény kicsi áIto

7DB
7DB13138-2_02050 Szék vegyes

120
Osszesen 1 31 38-2-02050 Szék vegyes

Nemzetiségi onkormányzatok 28 DB

28 DB
1 31 3B-2-02069 Szekrény a|só-fe|scĺ 2 ajtis

120 Nemzeĺiségĺ tnkormányzatok 6DBOsszeselr 1 31 38-2-02069 Szekrény aĺso-felső 2 ajtós 6DB13138-2-0207'l SzámítógépasztaI

120
Osszesen 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztal

Nemzetiségi tnkormányzatok

3DB13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
120 N emzetiségĺ Önkormányzatok 1DBtsszesen: 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhaĺ mosogatos ,ĺ DB13138-2-02078 HŰtőszekrénv

120
tsszesen.' 1 31 38:2-02078 Hlitőszekrény

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lDB

13138-2-02087 Görgős konténer
120

tsszesen.' I 31 38-2-02087 Görgős konténer

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
1DB13138-L02132 Szekrpny 2 ajtós alacsonv

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

13138-2-02159 Aszta|i |ámpa

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

Nemzetiségi Önkormányzatok lDB
lDB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi tnkormányzatok íDBOsszesen; 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtos alacsonv lDB

13138-2-02246 Boyler 501-80 L-ES
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen: 1 31 38-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES lDB

13138-2-02258 Lámpa körfénycsĺĺves
120 Nemzetiségĺ onkormánpatok 1DBOsszesen.' 13138-2-02258 Lámpa köďénycsőves ,I DB

Program : Raktár/Késf let
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017 .1.1 .1

2017.01.31 9:3.t:52
2 .oldal
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:Ĺ:ľ'ľľľr. 
Józsefvárosi tnkormányzat 

8.1. Fethasználói Ieltáľi rész|etező
Cikkszám: -

.Cikkszám 
Feĺhaszná|ó: 12o - 12o

",a' Készlet
Htitőszekrény Zanussi

K<lnyve|és éve: 20í6

120 Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DBOsszesen..
1 31 38-2-02363 Hiitőszekrény Zanussi

1DB13138-2-02408 Fémpo|c100X185X40 cm
120 Nemzetiségi onkormán1aatok 3DBOsszesen.- 13138-2-02408 Fémpolcl00X185X40 cm 3DB13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos
120 Nemzetĺségĺ tnkormányaatok 1DBÖsszesen. 1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos lDB

1 3 1 38-2057s Szekrény 2 ajtis
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 2DBOsszesen: 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtós

2DBĺ3138-3-03165 Mikrohul|ámú sütő

tzu
Osszesen.' 1 31 38-3-031 65 Mikrohullámú stjtő

Nemzetiségi onkormányzatok íDB
lDB

1 31 38-3-03,ĺ68 MikrohullámÚ st]tő

120
Összeselr. 1 31 38-3-031 68 MikrohullámÚ sütő

Nemzetiségi tnkormánvzatok 1DB
lDB

1 31 38-5-05003 FÜggöny ny|on

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

Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
5DB

1 3 1 38-5-05009 Zász|ő

|Ĺv
Osszesen 1 31 38-5-05009 Zászlo

Nemzetiségi tnkormányzatok .' Uts'

3DB
1 3 1 38-5-05064 Zász|ó

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBtsszesen.' 1 31 38-5-05064
1DB

13138-7-07029 Ftiggönytartó rúd

120
Osszesen. 1 31 38-7-07029 Ftiggonytafto rud

Nemzetĺségi tnkormányzatok 1DB
lDB13138-7-07037 Pénzkazetta

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

Nemzetiségĺ tnkormányzatok .I DB

lDB
131 38-7-07059 Fali táb|a

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

Nemzetiségi Önkormányzatok 2DB
2DB

1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.

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

Nemzetĺségi tnkormánpatok 2DB
2DB

1 3 í 38-8-08035 Spiráĺozógép

Spirálozógép

120
Osszesen: 1 31 38-8-08035

Nemzetiségi tnkormánpatok íDB
1DB

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

2017.01.31 9:31:SZ
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Bp 
t.ĺu' V||ĺ.keĺ. Józseívárosĺ Önkormányzat

Budapest, lOB2

Cikkszám

8.1. Fe|használói |eltári rész|etező Ktĺnyvelés éve: 2016

Megnevezés

' Cikkszám: -

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Raktárkód Fe|használó
1 31 38-8-08072

Gyáľlszám Készlet
Számoĺógép SHARP 2607SHARP 2607

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszesen; 1 31 38-8-08072 Számológép SHARP 26o7sHARP 2607 lDB
13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 1DBOsszesen.- 13138-8-08277 DVD ĺró Lg 41638 oEM lDB
1 31 38-8-08282 Papĺrvágógép

120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBOsszeselr 1 31 38-8-08282 Papĺruágógép
1DB

'I 31 38-8-08295 Iratmegsemmisítő

120 Nemzetiségi onkormányzatok ĺDBOsszesen.' 1 31 38-B-08295 Iratmegsemmisítő
lDB

1 3,ĺ 38-8-08299 Telefax

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen.' 1 31 38-8-08299 Telefax
lDB

Prog ram : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzio: 2017:1.1.1

2017.01.31 9:31:52
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Bp. Fóv. VIII.ker. JÓzsefuárosi onkornlányzat
Budapest, 1082

000 190. 1 1 1 932 Telefonďj ;.á'|áĺÓ(ĺ^'t.ľ.|á''d )
000680.131 i9f2 Tárgya|őasztal fekete 2 db
0o118o-1311912 Nyomtatő HP LJ 11oo
002008.13 1 1922 Kamera rendszer kiépítése
002639.131112 Fénymásologép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beál|ított szĹjrési feltéte|ek:

Minden nem t rolt eszkoz
( 120 . Nemzetiségi Önkormányzatok ) adott felhasználÓná| |évó eszkozok

11 19

ĺ?1?o

13129

1?1?O

L3tf9

Tárgyi eszkcizłik listá
Fe|h. vagy szem. kődja és neve

LĹv

r20

Lf0

Lf0
t20

Nemzetisé9i Önkormányzatok

Nemzetisé9i tnkormányzator

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzator

a tartozékokkaI

>
-t.ł

- \-^j

Program:
Készító:

2004.1 1.10

2000.12.15 rv/60sloo
2004.04,2L

2010.06.24

oláh Éva

-EcoSTAT Táľgyi

Gyártási /
he|yrajzi szám

Bruttő érték ÉrtékcsÖkkenés ruertő értet

2oĹ7.7.1.s

Konyvelés éve: zđrc

96 250

22 699

14Ą 220

39t 375

429 r25

t 083 669

96 250

22 699

144 220

391 375

429 125

1 083 669

0

0

0

0

0

2017.OI.3I 09:33:49
1of1
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Bp. Fov' V|I|:ker' JozseÍvárosi onkormänyzat

tsudaPest,1082

i

Megnevezés

13138-2-02129 Polckönyves

8'1 . Fe|haszná|ói le|táľi rész|etező
Cĺkkszám: -

Fe|használo: 062-062

Ral<tárkód Felhaszná|ó

Konyve|és éve: 2016

2DB
Ukrán onkormányzat

2DB
)sszesen. 1 31 38-2-021 29 PolckonYves

Ą
n\\
\'. /

Program}Rĺ
Készĺtő: , o|i

Verzió: 2c

2017 .01.30 9'-32:29
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Egyĺĺttmĺĺkiĺdési megállapodás

?.mely létrejött egyrészrol a Budapest Főváros VIII. keriilet Jĺózsefváľosi
O nko ľmá ny zat (a továbbiakban : helyi önkoľmányzat)
székhely:
ađőszám:
tötzsszám:

adőszátm:
tötzsszám..

statisztikai szźlm: |57357t5-841|-32|-0|
bankszám|aszźlm: | 0 4033 87 -0002 8 5 70-00000000
képviseli: dr. Kocsis i|vĺ.áté polgáľmester

mástészrĺS| a Józsefvárosĺ Német Nemzetiségi Onkoľmányzat (a továbbiakban:
nemzetisé gi önkorm äny zat)
székhely: 1082 Budapest, Baross t. 63-67.
miĺködési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b

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

r6924200-r-42
679t65

statisztikai szám: |6924200-841|.37|.0|
bankszám|aszźlm: l0403387-00028601-00000003
képviseli: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

között (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szőIő 20||. évi
CLXXIX. töľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bękezdésében foglalt fe|hatalmazás
alapjźn, Íigyelemmel az áilarclháztaĺtźsrő| szóló 20|1. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az á||arlhźztartásľól szólő tö1vény végrehajtásáľól szóló 368120||.
(xII. 31.) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréró| és belső ellenőrzéséľől szóló 370120|1. CXII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: BkÍ.), a Magyarctszźlg helyi tĺnkormányzatairőI sző|ő 201|. évi
cLXxXx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az alulirott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

L Preambulum

1. A helyi iinkoľmányzat jelen egyĺithnűködési megállapodas (a továbbiakban: megállapodas)
keretében a nemzetiségi cĺnkoľmćnyzat részére biztosítja a nemzetiségi önkormónyzati
mfüödés személý és üíľgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miikĺidéssel kapcsolatos
végrehajtasi feladatok elláĺásĺíról, ezzel segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítését és a kĺizcisęn megfogalmazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvďósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabályait
hatánozzátkmeg.

2. A taľgyi évľe vonatkozőan a helý önkormĺínyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett - önként vállďt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmĺányzatta| töľténő
előzetes egyeztetést kĺivetően az adott évi költségvetési ľendeletében mfüödési
hoz-zźljaru|ĺísként pénnlgyi tĺĺmogatast biztosíthat, amelyről tánogatottat elszamolasi, míg
tźlmogatőt ellenőľzési kötelezettség terheli. A helyi önkormĺínyzat áůta| a nemzetiségi
önkormányzat részére mfüödési hoz.zźljétru|asként nyujtható Ĺímogatasi összegről
trímogatĺási szerződést kell köfiri. A tamogatas felhasználĺása soriín a nemzetiségi
cinkoľmányzat a költséghatékonyság és ktiltségÍakaľékosság elve szerint köteles eljárni.
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3. A helyi önkormányzat áůtat nyujtott miĺködési hozzáĄaru|as tekintetében Felek ú)gzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmanyzat nemzetiségi köziigyeinek elláüísa céljából tĺĺmolatesí
adhatkĺilsőszervezetek,łlek,intézményeknekaz.zaf, ,!1ggy

a. ebben az esetben is a józsefulĺľosi német nemzetiségi polgĺĺroknak részesiilnitik kell a
tĺĺmogatott kiilső szeľv źůta| végzett tevékenység eredményeiből,

b. elszĺmolĺási és beszĺĺmolasi kötelezettség mind a támogatott kĺilső szerĺezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi ĺinkormźnyz-ato{ teľheli. A nemzetiségi
önkoľmányzat elnöke köteles a kiilső szerv részéről benyujtott - a továbbadott
tĺámogatás felhasználĺásĺíról szóló - elszámolási dokumentáciőt, va|amint a tłímogatási
cél megvalósulĺásaról szóló saját nyi|atkozatźú a benyujtast kcivető leghamaľabĺ, de
legkésőbb 30 napon beliil a Budapest Fővaros VIII. keriitet Józsefuĺíro.iľolg.ĺ'-"śt"ĺ
Hivatal (továbbiakban: Hivata) pénzngyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(ovábbiakban: pénzĹigý feladatokat ellátó szewezetiegység) tészéreátadni.

4. A helyi önkormányzat áital nyujtott mfüödési hozzájaru|źts tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺányzat elnöke kötelęs targyévet követő januaľ 31. ;apjáig
írasban beszámolni a miiködési tĺĺmogatas felhaszrálasĺáról. A Hivatal a penäigř|
feladatokat e||átő s.zervezęti egységen kereszľĹil köteles a miĺködési tá-og;á.
felhasználását ellenőrizni, arĺrc|yhezjogosult minden adatot, bizonylatot bekérni, vďamint
j ogo sult az e|szálmolĺás kie gészítését kéľni.

5. A helyi önkoľmányzat a nemzetiségi önkoľmányzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak e||átźsźlt szolgáló rendezvények megtaľtását _ktiltségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkoľi költségvetésében elktilonített forľásból
pályáztatás útjan vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szerzőđés kcitése mellett
támogathatj a, ame|ytol a támogatottat e|szőtmolási kötelezettség teľheli.

6. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadłásaival kapcsolatban a teľvezési,
gazdálkodrísi, ellenőrzési, ťrnanszíľozási, adatszo|gőůtatasi és beszámolasi feladatai
el|átasarő| _ az elnök közreműködésével _ a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabźt|yozásokban, és utasításokban foglaltak szerint a ľĺivatal gonäoskodik.

7. A nemzetiségi önkormőnyzat Brydálkodrĺs rendjét szabźůyoző belső szabá|yzataiban _ a
számvíteli jogszabźůyok és az Ávľ., vďamint a Bkr. vonatkozó ľendelkezései szerinti
17a|eÄvzatokban. reĺdezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi tinkoľmĺányzat elnöke hagy
JOva.

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

II. A nemzetiségĺ tinkoľmányzat míÍkiidésének személyi és tárgyifelúételeĺ,
működéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkotmőnyzat binosítja a nemzetiségi önkormźnyzat
nemzetiségi köztigyeinek ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszkđzökkel fehzěľelt
helyiség ingyenes hasznźilatźń. A nemzetiségi onkońányzatnak az irodai munka során
felmeriilt mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi ĺinkormányzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|atta|' a helyiség infrastľuktúrźĄáva| kapcsolatban felmeľĹilő
rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntartási ktiltségeit a helyi önkormányzat _
a Hivatal költségvetésénęk teľhére - viseli, amelyek az a|őhbiak:

a. a villamos eneľgia, meleg vLz, ftités díja, valaminL a víz-és csatoľnadij' a közös
kĺi lts é g, tovább á a szemétszźL||ításí é s kéménys eprő díj ;

b. a nemzetiségi önkoľmźnyzat miĺködéséhez sziikséges eszkĺizök karbantartási díja,
az inteľnet hozzáfétési lehetőség költségeinęk biztosítása, valamint a nemzetiségi
ĺinkormĺányzati iigyekkel foglalkozó íjgyintéző á|ta| igénybevett telefon
szolgźitatőtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testtileti tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atábőI eľedő ktiltségeit.

3. A helyi tinkormányzat a II.1. pontban foglaltak megvalósulĺĺsa érdekében a Budapest VIII.
kerület, Vajdahunyad u. 1./b, szam (tľsz.: 35604/N3) alatt ta|á|hatő 145,5 ĺŕ alapteľÍilehi
irodahelyiséget ingyenesen a Józsefuarosi Bo1gĺáľ, Görög, Lengyel, Öľmény, Román,
Ruszin, Szlovĺĺk, Szerb, UkÍáÍI, Német Nemzetiségi Önkormányzat közös hasznźlatba adja
azzal, hogy a helyiségeket úgy kell elosĺani, hogy minden nemzetiségi önkoľmĺínyzat
szźlmára munkaallomas biĺosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan több részből
á11ó helyiségcsopoľt, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőból, ga|énából, mosdóból áll.
Az lngatIan akt.;.cr|izrilt forgalmi éľtékbecslése ďapjan az ingatlan forgalmi éľtéke bruttó
44.160.000,-Ft.
A nemzetiségi önkormanyzat fudomiĺsul veszi, hogy az irodahelyiség hasznźůata a
Józsefuarosi Bolgĺáľ Önkoľmĺányzattal közĺisen töľténik. A nemzetiségi önkormányzat
hasnlźiatijogĺának gyakorlasával a tĺibbi irodahelyiséghasná|ataľa jogosult nemzetiségi
önkormányzatok munkáj át nem akadźiy ozhatja.

4. Az irodahelyiség vonatkozásźlban a nemzetiségi önkoľmányzat részére kizárőIagosaĺ,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmányzatta| ktizös hasznźůatba átađott tríľgyi és
technikai eszkiizök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkormőnyz-at a lista szęrinti eszközöket és helyiséget k'lzfuő|ag
alapfeladatának elláĺásźůloz szijkséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeríĺ gazđá|kodźls szabályai szerint, a jó gazda gondossźlgźxal ktiteles keze|ti, a
lnsnáiat jogát a helyi önkoľmĺĺĺryzat érdekeit figyelembe véve gyakoĺolhatja. Az
ingóságok használati jogát miásľa nem ruházhatja źú,. A helyi önkormányzat ahaszná|atba
adott błármely ingóságot - a listan töľténő źńvezetés mellett - báľmikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatja, módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorliása soľiín nem
veszélyeztetheti a nemzetiségi önkoľm ény zat feladatelláüását.

A helyiséget a nemzetiségi önkormźnyzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őrźig
nemzetiségi <inkormĺínyzati felradate||áúasźúloz hasznĺĺlhatja. Az e pontban megielölt

. időrenden ful töľténő helyiséghasz-náIatra előzetes írasbeli kéľelem a|apjan a Hivatal
jegyzőjének íľĺásbeli engedélye a\apján van mód. Az irź.sbelri kérelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség hasznźiattől eltérő időszakban
történő bent taľtózkodás. Az eltérő időponfu helyiséghasznźiat állandó vagy eseti jelleggel
ađható. lndokolt kérelemre a helyiség eltéľő hasnlźtlata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egyĹittműködési
megállapodas felülvizsgáIatźxa| egyidejűleg meg kell vizsgźůru, és amennyiben arľa a
továbbiakban maľ nincs sztikség, az engedélyt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormányzat az ingyenes helyiséghasnáIat jogźtt mźsra nem ruhiázľratja át.

,!/

"Ą++

fazekasnevl
Írógép
     

fazekasnevl
Írógép
 

fazekasnevl
Írógép
174



Azingyenes használatba adott irodďlelýségen felújítást, áúa|akítást, bĺáľmi|yenvá|toztatást
eszköztilni csak tulaj donosi dĺintéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen hasz.nőiatba adott irodahelyiséget magĺáncélú
hasznáiatra igénybe venni a nemzetiségi önkormányzat nem jogos.'lt. .ł.'n"ooýbe,, a
nemzetiségi önkormĺányzat az e pontban foglaltaktól eltér, ĺgy ktiteles ; helyi
tinkoľmányzat írásbeli fe|sző|ítźsára amagźncé|űhasznáIatot haladéúlanul megszĹintetí,
valamint e magán célú haszná|atbő| eľedő ktiltségeket a helyi önkormrĺnyzat részére
megtéľíteni.

A nemzetiségi ĺinkoľmányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
Insnlá|atba adot| irodahelyiséget a rendeltetésszeríi hasznáIattő| ôlte.o'' veszi1génybe,
vagy azt a masik nemzetiségi önkormĺĺnyzatok érdekeit figyelmen kívül hagyva haszĺlá|ja,
űgy a helyi önkorményzat által önként vállalt feladatkénia nemzetiségi ĺinĹoľmi;11yzatol<.
részére nyujtott nemzetiségi önkormanyzatitźlmogatźtsi rendszeľbĺ|klzarhatćl.
A nemzetiségi önkormányzatrnk az áúadott vagyonnal kapcsolatban a tĺibbi nemzetiségi
önkormányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszotgaltatrĺsi és kártérítési kiitelezettséie
áll fenn.

Az ingyenesen hasznźůatba adott irodďlelyiség kulcsát a nemzetiségi önkormányzat
képviselője a Hivatal portajĺĺn veheti fel, és ott ktiteles |eadru 

-az 
irodahelyiség

elhagyasakor. A nemzetiségi tinkoľmĺĺnyzat nem jogosult saját kulcs hasnlá|atfua.

5. A helyi önkormĺĺnyzat váIla|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti egység)
vezetóje felé benyújtott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi tinkormányň
feladatellátása során jehentkezo szĺikséges méľtékig - a Hivat a|-áIta|a biztositott
e|hasznáIődott, leselejtezeht eszközök cseľéjét, karbantaľtását, továbbá a nemzetiségi
feladate||átáshoz sztikséges irođaszerek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

6. A nemzetiségi önkoľmányzat rendelkezésére bocsátott eszközök számviteli
nyilvántartásáért a Hivatal pénzügyi feladatokat e||átő szewęzeti egység vezetője, míg
|e|tár szerinti hiánytalan áI|apońért a nemzetiségi önkoľmányzatelňóte-ľelet.

7. A helyi önkoľmányzat anemzetiségi önkoľmányzat nagyobb szabású rendezvényeinek'
pro gramj ainak me gv alő sításźlhoz
a) a Hivatal helyiségét _ amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormányzat egyéb

kĺizfeladatainak e|Iátását nem akadáiyozza ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányutó kérelńet legalább iś nappal
akért időpont előtt elkell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.

b) a helyi önkoľmányzat va|amennyi költségvetési sżervének, gazdasági társaságainak
közreműködését, segítségét kérheti, amennyiben ez az érintett szerveknek
többletköltséggel nem jár.

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

9. A helyi önkormányzat _ a Hivatal ktĺltségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelen1és a|apjźn biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
használatźnakbiztosítrísát,továbbászfü ségeseténtolmácsa|ka|mazását.

l' "i!
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10. A helyi önkotnźnyzat az je|en megállapodásban megllatźrozott költségeket a Hivatal
költségvetésén belül tewezi meg: a nemzetiségi önkormźnyzatok mfüĺidtetése
ktiltségvetési címen, és a hivatal mÍĺködtetése ktiltségvetési címen, továbbá az
onkormányzat költségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi iinkormźnyzatok
éptileteinek taL<ańtása címen.

ll.Felek rögzítík, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a ĺemzetíségi önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkormányzat miĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban źůIő személy, illetve a Hivatal jegyzőjéĺ keresztiil a szervezési és

ügyviteli, törvényességi, péĺlzljgyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei |źLtjak ę|.

|2. AHivatallaljogviszonyban álló személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:
a. a testületi iilések előkészítésével kapcsolatos feladatok, részvétel az u|éseken, az

iilések j egy zokönyv ezése,
b. a nemzetiségi ĺĺnkormtnyzat elnökének, vagy tagiának információi a|apjźn írásbeli

előterjesztések, dĺintések előkészítése, meghívók, forgatókcinyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźůatának keretébęn a jegyzőkönyvek előzetes

megktildése a Hivatal törvényességi és pénziigyi feladatait ellátó szewezeti
egységei részéte,

d. a kormĺányhivatal törvényességi észľevételeinek továbbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke felé,

e. a testtileti és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (p|. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postźaźlsi felađatok ellátása,

f. a nemzetiségi önkormźnyzat mtiködésével kapcsolatos nyilvźntartźsi, iratkezelési
fęladatok ellátása.

g. gazdasági feladatok (ellátmányok,
el számolásokban r észv étel)'

h. a nemzetiségi önkoľményzat elnökének
Jogszabźiyĺár Töľvényességi Feltigyelet
rendszer hasznźiata.

előlegek kérelménęk elkészítése,

felhatalmazása alapjén a Nemzeti
Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus

13. Fetek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein . beleértve a zárt Ĺilést is - a
jegyzo vagy a jegyzove| azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbizottja a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi ĺinkormányzat
testiileti ülésein, és je|zi, amennyiben töľvénysértést észlel.

III. A nemzetiségi önkományzat kiiltségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és gazdá|kođásával kapcsolatos
fęladatokat a Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szewezeti egysége látja e| az aläbbiak
szeľint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdćikodásról szóló hatźrozat, a ktiltségvetés tervezés,

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

gazdáIkodás és döntések során amennyiben szfüséges a nemzetiségi önkormźnyzat
ťrgyelmének felhívása a költségvetés módosításľa,

l- ..)
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c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetését megalkotó hatěrozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyaľ Áilamkincstárhoz torténő benyujtásával kapcsolatos
feladatok ellátása,

d) a szźtmviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pénzügyi szakmai ellenőľzések e|táiása, az utalvĺĺnyrendeletek
kiállítása, a gazdasáryi vezetí| által kijelölt személyében az érvényesítéši feladatok
e||źltźsa,

e) költségvetési fedezetellenőľzéssel egyidejíĺleg a kĺitelezettségvállalás
nyilvántartásba vétele, akote|ezettségvállalás éś a tđnyleges kifizetési igény köz<itt
eltérés esetén annak jelzése,

Đ a kifizetések teljesítése pénztźlť' vagy banki átutalással,
g) havi péĺuforgalmi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítésea jogszabá|yban megadott határidő betartásával, i Mugyu, Ánamkinc stźrhoz

töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
h) a zfuszámadás szátmszaki elkészítése, a szöveges részének elkészítéséhez segítség

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

szetzíĺdés módosítása, vźitozźtsok bej elentése),
ÁFA.bevallások, Szja bevallások kéšzítese, Áŕĺ. körbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, települési 

- 
önkoľm ányzattő!,

páIyázatokbőI) a bevételek és azok teľhére hozoit döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyi|vántartása, mely segíti a nemzetiségi
iinkormĺínyzatokat a költségvetési döntések meghozita|ában, támogatások
elszámolásában,

l) tĺámogatások felhasznéiásának pénzügyi elszĺímolásźthoz segítségnyújtás (szám|ák,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),

m)pénzügyi,szĺímviteliszabályzatokaktua|izá"|ásla,
n) elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszĺĺmoló és zźnszämadás honlapra

töľténő feltétele éľdekében intézkedés.

Iv.Á nemzetiségĺ tinkoľm ányzat költségvetése

1. A jegyző a pénziigyi feladatokat e||átő szervezeti egység ífijarl az á||arnháztartasrő|
szóló jogszabá|yok rendelkezéseire ťlgyelemmel u l.tilt.eguéte.i törvényből adódó
részletes információk, valamint a nemzetiségi önkoľmźnyzateňokének közremfüödése és
adatszo|gáItatasa a|apjan hatĺáridőben előkészíti a 

''e-zeiiségi 
önkoľm źnyzatkĺiltségvetési

hatźnozatźnaktewezetét,amelyetmegkiildanemzetiségiĺinkormźnyzatólntĺkének.

2. A nemzetiségi önkoľmźnyz.at a költségvetését önállóan, költségvetési határo zatbaĺ
á||apítja meg. A nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési hataro=zatának az irányad,őjogszabályban meghatźrozott szetkezet, taľtaloń szerint kell tartalmaznia az
e|íĺirźnyzatokat.

3. A nemzetiségi önkormőnyzat költségvetési hatźnozatát, elemi kö1tségvetését, átmeneti
gazdálkodásról szóló határozatát az ęlnök - annak elfogadásät kĺivető három
munkanapon beltil . írásban megküldi a pénzíigyi feladaiokat e1|źúő szęrvezeti
egységnek.

4. A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a nemzetiségi önkoľmĺínyzat költségvetési
e|ofuźnyzatainak változtatására irényuló előterjesztést a pénzťigyi feladatok at e||átő
szerv ezeti egység közreműkĺĺdé sével készíti elő.

i)
k)
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5.

6.

7.

l.

2.

Az elobányzatok módosításárőI a nęmzetiségi önkoľmányzat képviselő-testülete
költségvetési hataľozatőfi mőďosító - határozattal dönt. E hatźrozat egy pél'đźnyéú'
valamint az e|őfuányzat-módositźs részletezését (az e|óirányzat-nyíIvźntartáson történő
áNezetés céljából) a nemzetiségi tinkormźnyzat elnöke a döntést követő 3 napon beltil
juttatja eI apéluiigyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A helyi önkormĺínyzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
hatźlrozata törvényességéért, bevételi és kiadĺási eloirźnyzatainak megallapitźsáért és
teljesítéséért, tovźtbbá kötelezettségvállalásai ért és Mĺtozásaiéľt nem felelős.

A nemzetiségi önkormányzatí gazdákodĺás biztonságáért a testĺilet, a szabáLyszenÍségééľt
az elntik felel.

v. A nemzetiségĺ önkoľm ányzat költségvetésének végrehajtása

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat oĺźi|őan dönt saját kiiltségvetési
eLőfuányzatainak feIhasznźiőlsáról. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési, pénzügyi
gazdálkodásának végtehajtása során a péľ.z;ijgyi fęladatokat ellźŃő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi tinkoľmányzat fotĺásai terhére
készpéĺlz, valamint átutalás formájában teljesíti a kiiltségvetésében meghatátozotí
elofu ányzatok,illetveanemzetiségitinkormźnyzatihatźrozatokalapjan.

A jegyző a péviigyi feladatokat e|Iźúő szervezeti egységen keresztiil láúja e| - a
nemzetiségi önkormányzat elnökének kö'zľemiiköđése és infoľmácíői a|apján - a
nemzetiségi iinkormányzat önźl|ő ťlzetési szźtmla nyitásával, törzskönyvi nyilvántaľtási
adatainak törzsktinyvi nyilvántartásban szfüséges módosításával, az adőszźtm
igénylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormźnyzat tekintetében az
ađőszám igénylése, valamint a törzskönyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkormźnyzat önálló
fizeté si szźlmláv a| rendelkezik.

A nemzetiségi önkormátnyzat az á|Iaĺnháztaĺtási információs rendszerhez a Magyar
Ánamkincstáron keresztiil a pénziigyi feladatokat ellátó szervezetí egység
közreműkö désével az alábbiak szerint kapcsol ó dik :

a. Információszolgźitatálssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gá|tat az éů|anlhaztartás információs rendszere
számára.

b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
pénzfotga|máxa| összefiiggésben eleget tesz az źilamhźúartźsí információs
rendszeľe felé iranyuló adatszol gálitatási kdtelezettségének.

c. Időközi mérlegielentéssel, mérleg-gyoľsjelentéssel: a kciltségvetése
végrehajtétsával összefüggésben a mérlegielęntéseket összeĺállítja és biztosítja
adataítazá||aĺrhźztaľtásiinformációsrendszerszámára.

d. Ktiltségvetési elemi beszámoló készítési kötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdźikodásźľal összeftiggésben eleget tesz az á|lamhálztartäsi
információs ľendszere felé irĺínyuló adatszolgá|tatási kötelezettségének.

J.
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4. A nemzetiségi tinkoľmźnyzat kĺiltségvetést érintő hatnozatának elkészítésééľt, valamintaz e|fogadĺást ktivető adatszolgĺĺltatĺísok határidőben tĺĺľténő teljesítésééľt a Hivatal
jegyzőjén keľeszttil apénńgyi feladatokat ellátó szervezetiegyse! a felelős.

vI. A nemzetĺs égi önkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcs olatos beszámolási
kiitelezettség

1. A nemzetiségi tinkormányzat elnöke a nemzetiségi iinkormányzat gazdá|kodásanak
éves alakulásáról a zárszámladás keľetében számol be. A nemźetiseiĺ ontorm źnyzat
gazdá|kodásanak éves alakulásáról sző|ő zárszźlmadási előteľjesztési és a hatórozat
tervezetét a jegyzőn keresztül a pénzugyi feladatokat elllátő sžewezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormĺányzat elnöke a képviselő-testĹilet ele terje-sa ĺgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztését követő haľminc napon beltil, de legkésőbň-á
kĺiltségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźiybalépjen.

2. A nemzetiségi önkoľmányzat az éves költségvetési beszámoló a|apján évente' az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható móáon zátszámadásihatźrőzatal dönt.

vII. A nemzetĺségi łinkoľ mányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
hatáskiiľök

l. A nemzetiségi cinkoľmĺányzat kötelezęttségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásk<iľöket éP * ellenjegyzési, érvđnyesítési, ľĺďlv.źnyozźsi, szakmai
teljesítésigazo|źsi feladatokat, tovźtbbá a felelősók konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Műki'dési Szabá|yzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a jěgyző által kiadott közĺis utasítás
rendezi.

2. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számlátkizfuő|aga helyi önkormĺínyz at szźm;,őit
v ezętő pénzintézetnél nyithat, v ezethet.

3. A nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdá|kodásával és pénzellátásétva| kapcsolatos minden
pénzfotgalmźtt a nemzetiségi önkormanyzatfonásaiterhére a nemzetisegi önkoľmĺĺľryzat
fizetési számláj áĺ bonyolítj a.

4. A helyi <inkormányzat á|ta| adott támogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi önkormĺínyzatközötti szerződésben foglaltak szerinitörténik. A tĺímogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmĺínyzat mĺkódesi és mÍĺködéshez kapcsoĺódó
beruhźaási (éven túl elhaszná|ődő eszközök, alkotások, stb beszerzése) költségeinek
fedęzetét biztosítja. Amennyiben a neÍnzetiségi tinkoľmĺĺnyzat a helyi 

,örkormányzat

á|ta| folyósított támogatást kĺilső s"".veknek (pl.: társadalmi szervezetek,
a|apítványok, teľmészetes személyek részéte, stb.) nyujtott pénzeszki5z átadźls céljáľa
használja fel, a nemzetiségi önkormĺíĺlyzat köteles arózpenzeuaől nyujtott támogatások
át|áthatősźtgárő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a hatáiyós ĺinkoľmlĺnyzati
költségvetési rendelet-szerint eljáľni. A nemzetiségi önkoľmanyzit a támogatoti cél
megvalósulásáról sző|ő elszámolás elfogadásárói a pénztigýi feladatokat ellátó
szew ezeti e gysé get írásb an kötele s táj éko ztatni.
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6.

5. A kcizponti költségvetési támogatásilpáIyázati igény benyrijtásáľa a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkotmźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

A helyi önkoľmányzat köteles a nemzetiségi tinkormányzat részére elektronikus
feltiletet (honlap) biztosítani annak éľdekében, hogy a nemzetiségi tinkoľmányzat
eleget tehessen az infotmźrciós önľendelkezési jogľól és az infoľmźrciőszabađságľól szóló
201|. évi CXII. tĺirvényben foglalt kozzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatźlrozott feladat e|Ićúźsaert - a II. fejezet 11. pontjában meghataľozott Ęyintézó
adatszolgáltatźsaalapjan - a Hivatal szeľvezési feladatait ellátó szewezeti egység vezstoje
a felelős, me|y az adafuédelméről és adatbiztonságźről, valamint a közérdekíĺ adatok
megismerésére irĺínyuló igények teljesítésének rendjéről sző|ő jegyzői rendelkezései
szeľint iľĺĺnyadók alapjĺán jaľ el.

A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányz-at
rendelkezéséľe ál1ó tinkormányzati forrásból biztosított előirányzatok fe|haszná|ására,
az elóirźnyzatok terhére kötelezettségek válla|ására naptá.ľi éven belül a nemzetiségi
önkoľmányzati vźiasztások időpontjához igazítottaĺ, időarányos ütemezés szerint
keľiilhet sor.

A Hivatal a nemzetiségi ĺinkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszolgźtltatás soľĺín közölt adatok va|ődiságźĺért, a
számviteli szabályokkal és statisztikai renđszeľrel való tartalmi egyezőségéért a
Hivatal jegyzőjén keresztül az adatszolgáltatási feladatokat el|átő szervezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elncike együttesen felel.

vilI. osszeféľhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkormźnyzattekintetében a kötelezettségvállaló és a pénztigý ellenjegyző
ugyanźVon gazdaséryi esemény tekintetében azonos szeméIy nem lehet.

Az éľvényesítő ngyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet tzonos a
kötelezettségvállalĺísľa, utalványozasra jogosult és a teljesítést igazollő személlyel.

A kötelezettségvĺĺllalĺĺsi' pétlzligyi ellenjegyzési, érvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés
igazolźsaru irĺányuló fěladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykĺinyvről szőIő 2013. évi V. töľvény szeńnti ktizeli hozzÁtartozőja vagy
maga javźra |źttná e|. A pénztigyi feladatokat ellátó szeĺvezeti egység vezetoje a
kötelezettségvállalásra, pét:ziigyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolasarą érvényesítésre,
úa|vźnyozasra jogosult személyekről és a|źirźs-mintajukľól belső szabéůyzatalkban
foglaltak szerint ĺaprakész nyilvĺíntaľtĺíst vezet.

tx. A belső kontľollrendszeľ ós a belső ellenőľzés

l. A nemzetiségi önkormányzat belső kontrollľendszeľének kialakítasanál figyelembe kell
venni a Bkr. előíľasait, továbbá az eilanháztntáséľt felelős miniszteľ ál|ta| közzétett
módszeľtani útmutatókban leírtakat. A belső kontollľendszer kia|akitáséÉrt a jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyz-at elniikének észľevételezési jogktiľének ťrgyelembe
vételével.

7.

8.

l.

J.
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2. A Hivatal integrrĺlt kockźnatkezelési és a szervezeti integritĺíst sértő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi ĺĺnkormźnyzat kockĺázatĚezelését, u,,"*",ěti integľitĺĺst
séľtő események lefolytatását a kiadott szabá|yozátsok alapjrín

3. A Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nemzetiségi önkormányz at gazdasági
vezetője is.

4. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőruését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
e||átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőrzési vezető á|ta|készített belső ellenőrzési kézikönyv szabá|yoz.za.

5. A nemzetiségi önkoľmźnyzata vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzíS hagyja jővá,
mely beépiil a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervébe. ł' :ěeřža u ioitnigy,ttellenőľzési teľvet megkĺildi a nemzetiségi önkormźnyzat elntitelřt a jóv6,,agufua
vonatkozó jogszabályi hatłíridőt követően 5 napon belül.

6. A 1emzetiségi tinkormźnyzatra vonatkozó éves ellenőľzési jelentést a jegyző hagyja jővĄ
mely beépül a helyi önkormĺínyzat éves jelentésébe. A jegyza ä jo"ĺnugýott e"".
ellenőrzési jelentést tajékonaasul megkĹildi a nemzetiségi 

"tiňĹormlĺnyzat 
eln<ikének ajóvĺĺhagyĺísľa vonatkozó jogszabályi hataridőt követően 5 napon beliil.

7. A nemzetiségi önkotmányzatokat éľintő külső ellenőrzések nyitvánt artását a belső
ellenőrzési feladatokate|látő szervezetiegység végziaz elnök tájékoztatása alapján.

X. Záró rendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|áírása napján lép hatályba és határozat|an időre szól.
Ezzel egyidejiĺleg a helyi önkormányzat és a ńemzetiségi önkorm ányzat kozöttjelen
megállapodást megelőzően létrejött egyiittműködési megállapodás, valämint
helyiségha sználati és fenntaľt atási szetződéí a közös feltilvizsgäl at ćs azok egyesítése
eredményeként _ jelen megállapodás hatályba lépésével - hatáĺy át veszti.

2. Felek ňgzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmźnyzata jelen együttmiĺködési
megállapodást 2017. március 3l. napjáig nem íľja a|á, vagy u, ibbun fógla1takat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormány,it ĺ,lta| - tĺotent vá||a|t řeladatként _
biztosított tźtmogatásban nem részesiil.

3. A helyi önkoľmányzat az éves kciltségvetése tervezése során e megállapodás
rendelkezéseire figyelemmel k<iteles eljárni, és biztosítani a ,'ěm'eiiségi
önkoľmányzat míĺködési feltételeit.

4. Felęk megállapodnak abban, -hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatkoző jogszabá|yi előírások figyelembevételével
jrĺľnak el, kcilcsönösen segítve egymás munkáját.

5. Fęlek megállapodnak továbbá, hogy az egyiittmíĺködési megállapodást évente
legkésőbb janufu 31-ig, általános vagy időköziłá|asnás esetén * u|ul*lo iilést követő
haľminc napon beltil feltilvizsgőt|ják, és szĹikség esetén azt módosítják.

6. Felek 
2.szĺtiy'-hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekb en az Aht.,Avr., BkÍ., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő banásmódról és az

't, 
'_\

,ĺ Ą.j, .

/tK u
I

10

fazekasnevl
Írógép
  

fazekasnevl
Írógép
181

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
      



esélyegyenlőség előmozdításáról sző|ő 2003. évi CXXV. töľvény, illetve az egyéb
vo natko zó j o gszab á|yo k renđ elkezé s e i az ir źny adó ak.

7. Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példĺányban magyaľ nyelven késziilt,
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag alźńrtźĺľ..

Melléklet: Hasznźiatba adott tárgyi és technikai eszközök listája

Budapest, 2017.

Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefu aľo si Önkoľm źny zat

képviseli:
dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefuarosi Német Nemzetiségi
onkormĺínyzat

képviseli:
dľ. Szabadkai Attila Csaba

elnök

Fedezet: ...Dáfum: Budapest,zĺt7.

Pénzügyileg ellenj egyzem

Pĺĺris Gyulané
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimĺín Edina
jeeyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
aljegyzó
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Bp. Fgv. V|||.ker. Jozsefvárosi ŕinknrmán.,-^+

Budapest.1082 "v.v|||\v|l||oĺ|y4dt 8.1.Fe|használói|e|tári rész|etező
Cikkszám: -

Feĺhaszná|ó: 12o - 12o

Kĺiĺtyve|és éve: 2016

Cikkszám
Gyáriszám

Megnevezés Raktárkód Felhasználó
1 31 28-9-09098 VGA ASUS 69600XT/TVD í28mb TV out ĺ

Készlet

120 Nemzetĺségĺ onkormányzatok lDBOsszesen.. 1 31 28-9-09098 yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb Tv o,t CľltPE 1DB13128-9-09158 Scanner (Canon Lide 25)
120 Nemzetĺségi onkormányzatok íDBOsszesen.. 1 31 28'9-091 SB Scanner (Canon Lide 25) 1DB13't28-9-09193 Számítógép Comód ofÍicelV/1 397/08/C tvt1397t08tc

Nemzetiségi onkormányzatok120
Osszesen 1 31 28-9-091 93 Számítogép Comód officelV/l 397/08/C

1DB
lDB13138-2-02002 íriasztaI

120
Osszeserr 1 31 38-2_02002 ĺrÓasztal

Nemzetiségĺ Önkormánvzatok 8DB
8DB

1 31 3B-2-02003 GépĺróasztaI

120
Osszesen.' .ĺ 313B-2-020o3 Gépíriasztat

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

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

Nemzetiségi Önkormányzatok 1DB
1DB13138-2-02005 AsztaI tárgyaló

120
Osszeselr.' 1 31 38-2-02005 Asztal tárgyalo

Nemzetiségi Önkormányzatok 5DB
5DB13138-2-02007 A||vány, po|c

120 Nemzetiségi onkormányzatok 2DBOsszesen. 1 31 38-2-02007 Allvány, polc
2DB13138-2-02010 Csi||ár vegyes

120
tsszesen.' 1 31 38-2-0201 0 Csĺllár vegyes

Nemzetiségĺ onkormányzatok 9DB
9DB13138-2-02013 Aĺ|ofogas

120
Osszesen 1 31 38-2-0201 3 Árcrogas

Nemzetiségi tnkormányzatok 4DB
4DB13138-2-02017 Forgoszék

TZU

Osszesen.' 1 31 38-2-0201 7 Forgószék
Nemzetiségĺ tnkormányzatok 7DB

7DB
13138-2-02024 Lámpa vegyes

120 Nemzetíségi onkormányzatok 2DBOsszesen. 1 31 38-2-02024 Lámpa vegyes
2DB

13138-2-02031 Reprodukc. képek, rézkarcok
120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok 4DBtsszesen.' 1 31 38-2-02031 R e p rod u kc. ké p ek, rézka rcok 4DB

13138-2-02032 Szekrény 2 ajtó.s magas
120 Nemzetiségĺ Önkormányaatok 4DBOsszesen: 1 31 38-2-02032 Szekrény 2 ajtos magas

4DB

Program : Raktár/Készĺet
Készítő: o|ahe
Yerzió: 2017.1 .1 .1

2017.01.31 9:31:S2
1 .oldal
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,o. ,uu V|ĺ|.ker. Józsefvárosi onkormányzat o A F. ||Budapěst,1082 u.r. Fe|ltasztlálói |e|tári rész|etező
Cikkszám: .

Felhaszná|ó: 12o - 12o

l(öl'lyveĺÉs éve. 20 |6

Cikkszáln Megnevezés Raktárkód Fethaszná|ó Gyáriszám Készlet13't38-2_02035 Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos
120 Nemzetiségi tnkormányzatok 2DBOsszesen: 1 31 38-2-02035 Szekrény alacsony zárható 1 polcos 2DB13138-2_02040 Szekrény Vegyes

120 Nemzetiségi Önkornláľlyzatok 1DB
1 s1 38-2-02040 Szekrény vegyes lDB13138-2-02042 Szekrény kĺcsi á||i

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

Nemzetiségi tnkormányzatok 7DB
7DB13'138-2-02050 Szék vegyes

120 Nemzetiségi tnkormánpzatok 28 DBOsszesen 1 s1 38-2-02050 Szék vegyes
28 DB

1 31 38-2-02069 Szekrény aĺso.fe|ső 2 ajtós
120 Nemzetiségi Önkormányzatok 6DBOsszesen 1 31 38-2-02069 Szekrény alsi-fetső 2 ajtós 6DB13138-2,02071 Számítógépasztal

120 Nemzetiségi Önkormányzatok 3DBOsszesen. 1 31 38-2-02071 Számĺtógépasztal
3DB13138-2-02075 Szekrény konyhai mosogatis

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszesen.. 1 31 38-2-02075 Szekrény konyhai mosogatós
1DB13138-2-02078 Hűtőszekrény

120
Osszesen.' Í 31 38-2-02078 Hlitószekrény

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB
lDB

13138-2-02087 Gcirgős konténer
120 Nemzetiségi tnkormányzatok lDBOsszesen.' 1 31 38-2-02087 Gorgős konténer

1DB
13138-2-02132 Szekrény 2 ajtós a|acsony

120 Nemzetiségĺ Önkormányzatok z. urOsszesen: 1 31 38-2-021 32 Szekrény 2 ajtós alacsonv 2DB
13138-2-02159 AsztaIi |ámpa

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

Nemzetiségĺ tnkormányzatok lDB
1DB

13138-2-02240 Szekrény 1 ajtós a|acsony
120 Nemzetiségi onkormánpatok 1DBOsszesen.. 1 31 38-2-02240 Szekrény 1 ajtós alacsony lDB

13138-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES
120 Nemzetiségi Önkormányzatok íDBOsszesen,' I 31 s8-2-02246 Boyler 50 t-80 L-ES

TDB
13138-2-02258 Lámpa koríénycsĺíves

120 Nemzetiségĺ tnkormányzatok 1DBOsszesen: 1 31 38-2-02258 Lampa koiénycsőves
lDB

Program : Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017 '1.1.1

2017.01,31 9:31:52
2 .oldal
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lo 
.:y Vl||.ker' Józsefvárosi Önkormányzat r ABudapest,1082 u.'l. Fe|használói le|tári rész|etező Könyve|és éve: 20.ĺ6

Cíkkszám: -

Cĺkkszám n'.. 
Fe|haszná|ó:12o-12o

tärkód Felhasznátó Gyáriszám KészletHütőszekrényzun

120 Nemzetiségi tnkormányzatokOsszesen:
1 31 38-2-02363 Hĺ)tőszekrény Zanussi

1DB

13138-2-02408 Fémpolc1 00X1 85XaO clll
lDB

120 Nemzetĺségĺ ÖnkormánpatokOsszesen..
1 31 38-2-02408 Fémpolcí00X185X40 cm

3DB
13138-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

3DB

120 Nemzetiségi tnkormányzatokOsszesen.'
1 31 38-2-02442 Szekrény 10 ajtós fakkos

lDB
13138_20575 Szekrény 2 ajtos

1DB

tzu
Osszesen 1 31 38-20575 Szekrény 2 ajtis

Nemzetiségi onkormányzatok 2DB

1 3 'l 38-3-031 65 MĺkrohullámÚ sÜtő
2DB

Osszesen.
1 31 38-3_031 65 MikrohullámÚ sütő

Nemzetiségĺ tnkormányzatok120
1DB

1 31 38-3_03168 MikrohuI|ámÚ sÜtő
1DB

Osszesen.. 1 31 38-3-031 68 Mikrohullámu sljtő

Nemzetiségi tnkormányzatok120
lDB

1 31 38-5-05003 FÜggöny ny|on
1DB

Osszesen.. 1 31 38-5-05003 Ftiggony nyton

Nemzetiségĺ tnkormányzatok120
5DB

1 3 1 38-5-05009 Zász|o
5DB

120
Osszesen.. 1 31 38-5-0500s Zászló

Nemzetíségi Önkormányzatok 3DB

13.138-5-05064 Zász|ó
3DB

120
Osszesen.' 1 31 38-5-05064 Zászĺo

Nemzetiségĺ tnkormányzatok íDB

13138-7-07029 Függönytarti rÚd
1DB

120
Osszesen.. 1 31 38-7-0702s Függónytafti rÚd

Nemzetiségi tnkormányzatok lDB
13138-7-07037 Pénzkazetta

lDB

120
Összesen.. 1 31 38-7-07037 Pénzkazefta

Nemzetiségi tnkormányzatok 1DB

1DB13138-7-07059 Falitábla

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

Nemzetiségi onkormányzatok 2DB
2DB

1 3 1 38-7-07098 Poroĺtó kész.

120 Nernzetĺségi Önkormányzatok 2DBtsszesen. 1 31 38-7-07098 Poro|tó kész.
2DBí 3 í 38-8-08035 Spirá|ozógép

Osszesen. 1313g-g-OgO3S
Nemzetiségĺ Önkormánpatok íDB

Spirálozogép

120

..': 
','t';ł,. 

^
,/1,,

1DB

Program : RaktáriKész|et
Készítő; oIahe
Verzió: 2017 .1'1 .,|

2017.01.31 9:31:S2
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Bp Fpv V|ĺ|'ker. Jozsefuárosi Önkormányzat o Ą |

Budapest' 1082 ö..|. Felhaszná|ói |eltári rész|etező
' Cikkszám: .

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Könyve|és éve: 2016

Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhasznátó Gyáriszám Készleti3138-8-08072 számo|ógép SHARP2607SHARP2607
120 Nemzetiségi onkormányzatok

Osszesen.' 1313g-B-Og07Z Sra
1DB
1DB

13138-8-08277 Dvo í'.o lg;ĺ6sB6
12o Nemzetiségi tnkormányzatok

osszesen.. 13138-8-08277 ovo ĺra Ę 41638 oEM
1DB
1DB

13138.8-08282 Papĺrvágógél
120 Nemzetiségi Önkormányzatok lDBosszesen'. 13138-8-08282 P"pí*ágógép 1DB

1313B-B-0B295 ĺratmegsemmisĺtő
120 Nemzetiségi Önkormányzatok

Osszesen.
ĺDB
1DB'l3138-8-08299 

Telefax

120 Nemzetiségi tnkormányzatok 1DBOsszeserr: 13138-B-Og2gg Telefax 1DB

ŕ\ |r'
_trY\Q^Prog ram: Raktár/Kész|et
Készítő: o|ahe
Verzió: 2017.1 '1.1

?017.01.31 9:31:52
4 .oĺdal
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Bp. Föv. VIII'keľ. JÓzsefuárosi ollkornlányzat
Budapest, l082

000 1 90. 1 1 1 932 Te|efondíj'.ĺ'láąi n.u-lu lĺ,,ĺ l
000680-131 1922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db
001180-1311912 Nyomtatő HP LJ 11oo
002008-131 1922 Kamera rendszer kiépítése
002639-131112 Fénymáso|őgép Sharp Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beá|lĺtott szĹÍrési fe|téteIek:

Minden nem toro|t eszkÔz
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott fe|haszná|Óná| |évó eszktzok

11 19

13 139

13129

13139

1?1ro

Tárgyi eszktiztik
Fe|h' vagy szem. kődja és neve

120

120

1f0
t20
120

Nemzetiségi tnkormányzatox
Nemzetiségĺ Önkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetisé9i onkormányzatok

Nemzetiségi onkormányzatok

a tartozékokkal

Program;
Készító:

2004.11.10

2000.12.15 IV/605/OO

2004.04.2r

20r0.06.24

CT-EcoSTAT
oláh Éva

Gyártási /
heIyrajzi szám

eszkłiz 20j'7.L,L.s

Bruttő érték Értékcscikkenés Nettő éÉék

Konyve|és éve: zđĺa

96 2s0
22 699

144 220

391 375

429 125

I 083 669

96 250

22 699

1ą4 220

429 125

I 083 669

0

0

0

0

0

2017.01.31 09:33:49
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Bp' Fóv. Vlll.ker. Jozsefvárosi Önkormányzat

BudaPest,1082

D
a

8.1 . Felhasználói |eltáľi rész|etező
Cikkszám: -

Felhasználó: 063..063

Köńyvelés éve: ;201Q

Gyáriszám
Cikkszám Megnevezés Raktárkód Felhaszná|ó

B11B-7-07223 MobiITELEFON 1DB
Német tnkormányza1

1DB
Osszesen: 13118-7-07223 Mobil TELEFON

Pro\rám}
Készítő:

.ŕ
:. '/ í'- j,Ą3Ą

2017 .01.30 9:26'.37

1 .oldal
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