5. s.ł*.j
E

^^.a

ą-a.Łq

Źü

gyĺittmíĺkiidésĺmegállapodás

amely létrejött egyrésztő| a Budapest Főváros VIII. keľĺiletJózsefvárosi
Önko ľm á ny zat (a továbbiakban : helyi tinko rmźny zat)
székhely:
1082 Budapest, Baross u. 63.67.
adőszźtm: |5735715-2-42
törzsszám.. 7357|5
statisztikaí szźtm: |57357t5-84|1-321-01
bankszám|aszám: | 0403387 -00028 570.00000000
képviseli:
dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

másrészről

a

Józsefváľosĺ Roma onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

önkoľmányzat)

székhely:
mÍiködési hely:
adőszám:
tötzsszźlm:

1082 Budapest, Baľoss

l.

63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.
15508308-1-42
508308
statisztikai szźlm: 15508308.841 1.37l.01
bankszámlaszétm: 10403387.00028603.00000001
Benga-oláh Tibor elnök

képviseli:

a

nemzetiségek jogairól szóló 201|. évi
CI.xxIX. tĺirvény(a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésébenfoglalt felhatalmazás
alapjźn, figyelemmel az éi|anhźatartásrő| szőIő 20||. évi cxcv. töľvény (a
továbbiakban: Áht.), az á||alrhaztartźstő| szóló törvény végtehajtásáról szóló 368120||.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szeľvek belső
kontrollľendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/20|1. (xII. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Bkľ.)' a Magyaľország helyi önkormányzatairő| sző|ő 201t. évi
CLxxXx. tĺirvény(a továbbiakban: Miitv.) vonatkozó ľendelkezéseire, az alu|irott
napon és helyen, az alábbí feltételekkel.

ktiztitt (a továbbiakban egyĹittesen: Felek)

I.
1. A helyi

Preambulum

önkormányzat jelen egyiittműködési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)

keretében a nemzetiségi önkormányzat tészere biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzati
működés személyi és tĺárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a miĺködéssel kapcsolatos
végrehajüási feladatok el|éltźsźlrő|,ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítésétés a közösen megfogalmazott nemzetiségi közĹigyek és célok
megvalósítasát. Jelen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályait
hatőrozzéłkmeg.
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2. A

tźtrgyi évre vonatkozóan a helyi önkoľmányzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ önként vállalt feladatként _ a helyi
önkoľmĺĺnyzattaítöľténő

''e-'étiségirendeletében
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetésí
mfüödési
hozzájarulásként p&nlgyi tĺímogatastbiztosíthat, amelyiol támogatottat elszĺámolásĹ míg
tamogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi ĺinkormánýzat áita| a
''"-'"iĺ.egl
önkormĺínyzat ľészéremfüödési hozzájarutásként nyujthato tĺímogatĺási
osszegról
tamogatasi szetzndést kell kötni. A tĺĺmogatĺís
fehásznďása
u nemzetišégi

'o'ď

önkomranyzat a költséghatékonyság és ktiltségtakarékosság elve szerint ktiteles eljrĺmi.

3. A

helyi önkormĺĺnyzat á|ta| nyujtott műkiidési hozzájfuu|ás tekintetében Felek fi5gzítik,
hogy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi kĺiziigyeinek elláüása céljából tĺámogatĺíst
adhatkiilsőszervezeteknek,intézményeknekazzal,hogy
a. ebben az esetben is a józsefuĺárosi roma nemzetiségi potgáĺoknak részesiilnifü kell a
tĺímogatottkĹilsőszęwálta|végzetttevékenységeredményeiből,
b. elszĺímolrási és besámolási kötelezettség mind a tĺámogatott kiilső szervezeteket,
intézményeke| mind a nemzetiségi önkormányz-atot terheli. A nemzetiségi
önkoľmĺínyzat elnöke köteles a kiilső szerv részéľőlbenyujtott _ a továbbadott
üímogatás fe|hasnźiásĺíľólszóló - elszĺímolási dokumentaciót, valamint a tĺĺmogatasi
cél megvalósulĺásĺáról szóló saját nyi|atkozatát a benyujtĺást kcivető leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővĺíros VIII. kerület JózsefuĺíľosiPolgĺíľmesteń
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) p$nlgyi feladatait ellátó srewezeti egysége
(továbbiakban: pénzĺigyi feladatokat e|Iátő szervezetiegység) részéreátadil.

4. A

helyi önkormányzat álta| nyujtott műkiidési honájaru|ás tekintetében Felek ri"gzítik,
hogy a nemzetiségi önkormĺányzat elnöke köteles tźtgyévetkövető januáľ 31. napjáig
írásban beszámolni a működési tłímogaüísfelhasználásáÍól. A Hivatal a pénangý
feladatokat ellátó szewezeti egységen keresztĹil ktĺteles a mtĺködési tĺámogatĺás

felhasználĺĺsát ellenőnz.nl, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatotbekérni, valamint
j ogosult az elszálmolĺís kiegészítését
kémi.
5.

A

helyi önkormĺínyzat a nemzetiségi ĺinkormányzat kötelező és cinként vállalt

közfe|adatainak e||átźtsát szolgáló rendezvények megtaľtásáú
-költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkori költségvetésében elktilönített fonásból
pä|yáztatäs útján vagy egyedi kérelem a|apján, támogatási szetződés kötése mellett
támogathatja, amelyről atźtmogatotĺat e|szźtmolási kcitel ezettségterheli.
6.

A

nemzetiségi önkoľmĺínyzat bevételeivel és kiadásaivď kapcsolatban a tewezési,
gazdőikodźsi, ellenőľzési, ťlnanszírozźlsi,adatszolgĺíltatasi és beszĺímolĺásifeladatai
ę|Iátasarő| - az elnök közremÍiködésével_ a vonatkoző jogszabályokban, vďamint
a helyi
szabályozásokban, és utasíüísokban foglaltak szeľint a Hivatal gondoskodik.

7.

\,
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A

nemzetiségi ĺinkormźnyzaÍ,gazdźikodás rendjét szabźiyoző belső szabéiyzataiban_ a
számviteli jogszabályok és az Ávľ., valamint ä nkr. vónatkozó rendelkezései szerinti

szabźĺIyzatokban.tendez| amelyeket
jővá.

8. A

a

jegyző és a nemzetiségi önkoľmrányzat elnöke hagy

támogatások felhasznźiásźxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést

végezni.

II. A nemzetĺségi iinkoľmányzat működésének személyi és tárgyi feltételeĺ'
műkiidéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

l. Felek ňgzítik, hogy a helyi ĺinkormźnyzatbiztosítja a nemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi köztigyeinek ellátásához sztikséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiségek ingyenes hasznźiatéú.A nemzetiségi önkoľmányzatnak az irodai munka
során felmeľiilt miĺködési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
2.

Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľményzatĺak az ingyenes
helyiséghaszĺáIattal, a helyiség infrastrukttrájźna| kapcsolatban felmeľülő

rezsiköltségeit, valamint kaľbantartási és fenntaľtási kiiltségeit a helyi önkormĺínyzat _
a Hivatal költségvetésének terhéľe_ viseli, amelyek az a|ábbiak:

a. a villamos

energia, meleg viz, ťutésdíja, valamint a viz-és csatornadíj, a közĺis
költség, továbbá aszemétszá||ítźlsiés kéményseprő díj;
a nemzetiségi önkoľmźnyzat műköđéséhezsziikséges eszközök karbantaľtási díja,
az intęmet hozzáférési lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormĺínyzati ügyekkel foglalkozó iigyintézők éůtal-igénybevett telefon
szo|gźitatźtsánakdíja, kivéve a nemzetiségi önkoľmányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas znáIatźlbő| eredő költségeit.

b.

J.

A nemzetiségi önkormőnyzatmtkodéséhez szfüséges ingyenes helýséghasnlőlatot a helyi
önkormĺínyzat a Budapest VIII. kerĹilet, Vajdďrunyad u. 14. szám(hĺsz:3559010lN 1) alatt
taláihatő, ö'sszesen |25,5 Ín2 alapterĹiletű, ebből 10,80 m2 alapterületii öltöző , a t6,70 m2
alapteľületíi mellékhelýség és a 98 m2 alaptertiletíĺirođaihelyiség átadásával biztosítja.
ingatlan forgalmi
ingatlan akt.lallizáůt foľgalmi értékbecslésea|apjan
.........-Ft.
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Az
éľtéke.
4.

A helyi

önkoľmányzat ingyenes használatba adja tovólbbá a nemzetiségi tinkoľmźnyzat
mfüödéséhez sztikséges Budapest VIII. kertileť, Vajdahunyad u. |4. szźm (hľsz:
35590/0lN2)a|atttalźůhatő összesen292,6m2a|apteríjletíĺ_ebből 8,2m2o|toző,25,2ÍÍL2
mellékhelyíség,|5,4 m2 raktar és 243,8 m2 bemutató és előadó tér _ helyiséget. Az
ingatlan forgalmi
irrgatlan aktllol|izalt forgalnri éľtékbecslésealapjĺán

éľtéke.

az
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/
',í,,

ł.,,;i
- ĺ

A nemzetiségi ĺinkoľmétnyzatingyenes haszná|atźtba adott helyiségen 2o|4. évben végzeÍ1
felújítássorán beépítésrekerült gźaberendezési tĺárgyak (gázkonvektorok) a helyi

önkormĺínyzat kizaľólagos fulaj donát képezik.

A

helyi önkoľmányzat a Jőzsefuaľosi Polgáľmesteń Hivatal díszteľméta nemzetiségi
önkormányzat nagyobb szabásri rcndenłéĺyeihezamennyiben ez a Józsefuaľosi
PolgĺĺľmesteľiHivatal, illefue a helyi önkoľmányzat egyéb feladatait nem akadáIyozza _
ideiglenesen, ingyenesen rendelkezésľe bocsátja azza|, hogy az erre irányuló kérelmet

legalább egy héttel akért időpont előtt el kell juttatni a Józsefuiĺľosi Polgáľmesteri Hivatal
jegyzőjéhez.

5. Az irodahelyiség vonatkozźtsában a nemzetiségi önkormányzat részéreźtadotttáľgyiés
technikai eszközök listája jelen megállapodás e|vá|aszthatatlan mellékletéttepezĺ. ,ł.
nemzetiségi önkormźnyzat
lista szerinti eszközöket és helyiségeket
h'lzatőIag
-azoĚat
alapfeladatanak ęllátasához szfüséges mértékben veheti igénybe,
a rendes és
ésszeľŕigazdalkodás szabályai szerint, a jő gazda gondđsságáva| köte1es keze|ri' a
haszná|at jogát a helyi önkoľmĺíĺryzatérdekeit figýelembe véve gyakorolhatja..Az
ingóságok hasznĺílati jogát másľa nem ruházhatj a át.
helyi önkoľmĺnyzat ahasznźiatba
adott bĺáľmely ingóságot - a listán töľténő átvezetés mellett . bármikór indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatj a az,a!, hogy e joga gyakorlása soriín nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkoľmĺĺĺryzatfetadate|Iátasát.

a

i

A nemzetiségi tinkormźnyzatazingyenes helyiséghasnlźt|at jogát

másra nem ľuházhatjaát.
Azingyenes használatba adott iľodahelyiségen, anemzetiségi önkormĺínyzat źita|használt
egyéb helyiségen felújítĺst,źú.a|akjitźLst,bĺĺľmilyenváltońatást eszközölni csak fulajdonosi

döntéssel lehet.

Felek ňgzitik, hogy az ingyenesen hasmźůatbaadott irodďlelyiséget magĺíncélú
haszná|atra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmźnyzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltéľ,úgy köteles a helyi
önkormányzat

valamint

e

megtéríteni.

A

íľasbelife|sző|ítasara amagáncélúhasználatot haladéktďanul megszĹintetni,
magiíncé|űhasná|atból eľedő költségeket a helyi tinkoľmányzat részére

nemzetiségi önkormányzat fudomásul veszi, hogy amennyiben

az ingyenesen
hasnláIatba adott irodďlelyiséget rendeltetésszerĹĺ hasznźůattől eltéľőn veszi igényb e,űgy a
helyi önkormźnyzat ĺĺltalönként vźi|altfeladatként a nemzetiségi tinkormźnyzatoktészéte
nyujtott nemzetiségi ĺinkormĺĺnyzatitłĺmogaüási rendszerb ő| klzarhatő,

A

helyi önkoľmiányzat vá||a|ja, hogy a Hívata| belső ellátási feladatokat e|Iźúő
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e|látő szęwezeti egység)
vezetője felé benyújtott igénybejelentésa|apjźn - a nemzetiségi tinkormányň
fe|adatellátása során jelentkező sziikséges méľtékig. a Hivat a| á|tala biztositott
elhasználódott, leselejtezett eszközök cseréjét, kaľbantaľtélsát,tovźtbbá a nemzetiségi
fe|adate||átáshoz sziikséges iľodaszeľek rendelkezésre bocsátását biztosítja.

7.

A

nemzetiségi önkormányzat rendelkezéséľebocsátott eszközök számviteli
nyilvántaľtásáétt a Hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetoje, mig
|ettát szerinti hiánytalan á||apotáért a nemzetiségi tinkoľmźnyzat elnöke felel.

8.

nagyobb szabású rendezvényeinek,
programjainak megvalósításálhoz a helyi önkoľmányzat valamennyi kĺiltségvetési
szervének, gazdaságí társaságainak közremiĺködését, segítségétkéľheti,amennyiben ez
az éńntett szerveknek többletköltséggel nem jár.

9.

A

10.

A helyi önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja ,a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer

z\ helyi önkormĺĺnyzat a ĺemzetiségiönkormányzat

nemzetiségi önkoľmányzat postaköltségét
költségvetésének terhére _ viseli.

a helyi

önkormányzat

_a

Hivatal

hasnlźůatánakbiztosítasát,továbbászĹikségeseténtolmácsa|ka|mazását.
11.

A helyi

önkorményzat a jelen megállapodrísban meghatarozott költségeket a Hivata|
költségvetésén beltil tervezi meg: a nemzetiségi tinkoľmányzatok működtetése
költségvetési címen, és a hivatal műkĺidtetése költségvetési címen, továbbá az
Önkoľmĺínyzatköltségvetésében a Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi ĺinkormányzatok
éptileteinek takaritása címen.

|2.Felek rcgzitik, hogy a helyi önkorményzat biaosítja a nemzetiségi önkormányzat
míiködéséhezsztikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat múködéséhez kapcsolódó adminisztľatív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztül a szervezési és
tigyviteli, töľvényességi, péruiigyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szeruezeti egységei látjak el.
13.

A Hivatallal jogviszonyban

a.

b.

c.
d.

e.

f.
g.

ál1ó személy(ek) adminisztratív feladatai különösen:

a testiileti ülések előkészítésévelkapcsolatos feladatok, részvételaz i|éseken, az
tilések j e g y zőkönyv ezése,
a nemzetiségi iinkormćnyzat elnökének,vdEY tagiának információi alapján írásbeli
előteľjesztések, döntések előkészitése, meghívók, forgatókönyvek elkészítése
a beterjesztéste alkalmasság vizsgáLatźnak keretében a jegyzőkönyvek előzetes
megkiildése a Hivatal törvényességi és pénzĹigyi feladatait el|átő szervezeti
egységei részére,

a

kormányhivatal töľvényességi észrevételeinek továbbítása

a

jegyzó és a

elntike felé,
a testiileti és tisztségviselői dcintéshozatalhoz kapcsolódó (pi. jegyzokönyvek)
nyilvántartási, sokszorosítási és postőzétsi feladatok e|Iźńása,
a nemzetiségi önkormźnyzat miĺködésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása.
gazdasági feladatok (ellátmányok,
előlegek kérelmének elkészítése,
elszámolásokban részvétel),
nemzetiségi önkormányzat

,;ť
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h.

14.

a

nemzetiségi tinkormźnyzat elnökének fe|hata|mazása alapján a Nemzeti
Jogszabáiytár TĺirvényességiFeliigyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
rendszer haszĺáiata.

Felek rogzitik' hogy a nemzetiségi önkormányzat iilésein - beleéľtvea zárt ülést is - a
jeg'yző vały a jegyzíĺve| azonos képesítésielőírásoknak megfelelő megbízottja
a helyi
önkoľmĺányzat megbízásából és képviseletébenrészt vesz a nemzetisegĺ ontoim źnyiat
testiileti iilésein, és jelzi, amennyiben törvényséĺtéstészlel.

III. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

l.

A

nemzetiségi önkoľmányzat költségvetésével és gazdáikodásźlva| kapcsolatos

feladatokat a Hivatal pénzügyi feladatokat e||átő szewezěú egysége |átja eI az a|ábbiak
szeľint:
a) a ktiltségvetésről, átmeneti gazdźůkodásról szóló hatźnozat, a költségvetés tervezés,
annak évközi módosításának előkészítése,az eLemiköltségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi ĺinkormányzat költségvetési e|őirányzatok nyilvánt artása, az éves
gazdá|kodás és dĺintéseksorán amennyiben sziikséges a nemźetiségiönkormányzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,
c) a nemzetiségi önkormányzat aöltségvetését megalkotó határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyaľ Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcšolatos
feladatok eL|áńása,
d) a számviteli szabályok szeľint a szźtmviteli-pénztigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli.pérziigyi szak'nai ellenőrzések e|lźúása,
utalvĺínyľendeleiek
kiállítása, a gazdasägi vezeto által kijelölt személyébeĺaz érvényesítésifeladatok

az

e||őúása'

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejíĺlega
Đ
s)
h)

i)

i)

k)

kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kcitelezettségvállalás és a tényleges kifizetési ige''y ktĺzött
eltéľésesetén annak jelzése,
a kiÍizetésekteljesítése pél:ztáti vagy banki átutalással,
havi pétuforgalmi jelentések, méľlegielentések,költségvetési beszámolók készítése
a jogszabá|yban megadott hatfuidő betartásátval, a Magyar Áilamkincstárhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
a zárszźlmadés számszaki elkészítésea szö,veges részénekelkészítéséhezsegítség
nyújtása,
banki és tĺirzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámlaszeruő dés mó do s ítás a, v á|to zźsok b ej el enté s e),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítese,Áŕ^łkörbe való bejelentés,
támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési önkoľményzattő|,
pá|yazatokbći)
bevételek és azok terhére hozott döntések' valamint a
felhasználások analitikus nyilvántartása, mely segíti
nemzetiségi
önkoľmányzatokat
költségvetési döntések meghozitalátban, tĺámogatások
elszámolásában,
támogatások felhasznáiásánakpéruugyi elszámolásához segítségnyujtás (számlźtk,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
p énziig y i, szátmv ite|i szab źiy zatok aktlsahizźůása'
elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszĺímoló és zátszámadás honlapra
történő feltétele éľdekébenintézkedés.

a

a

l)
m)

n)

"l v

\,

i
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Iv. A nemzetĺs égi iinko ľm ány zat kiilts égvetése
1.

A jegyző a péĺlzugyifeladatokat e||átő szetvezeti egység útján az

2.

A

nemzetiségi önkormáĺyzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban
áI|apítja meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának az irányadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, taľtalom szerint kell taĺta|maznia az
előiraĺlyzatokat.

3.

A

á|Lanhéztartilstći
szóló jogszabőlyok rendelkezéseire figyelemmel a költségvetési ttirvényből adódó
részletes infoľmációk, valamint a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének ktizremiĺk<ĺdése és
adatszolgáltatása alapjĺĺnhataľidőben előkészíti a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
hatarozatźnaktewezetét'amelyetmegkĹildanemzetiségitinkormányzatelntikének.

nemzetiségi önkoľmĺínyzat költségvetési hatátrozatźú, eLemi kiiltségvetését,átmeneti
gazdálkodásról szóló hatźrozatźúaz elnök
annak elfogadását követő három
munkanapon beltil
írásban megkiildi a pénzigyi feladatokat ellátó szetvezeti
egységnek.

-

-

nemzetiségi önkormanyzat ęlnöke a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
e|őirányzatainak vźitoztatźsára irźnytlló előteľjesztést a pénzügyi feladatokat ellátó
szerv ezeti egysé g közľemfü ö dé sével készítielő.

4.

A

5.

Az

6.

e|őirźnyzatok módosításátő| a nemzetiségi önkoľmányzat képviselő-testtilete
költségvetési hatrírozatźúmődosító - hatáĺozatta| dönt. E határozat egy pé|dényát,
valamint az előtrźnyzat-módosítás rész|etezését(az előirényzat-nyilvĺántaľtáson töľténő
átvęzetés céljábót) a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnöke a dcintést követő 3 napon beltil
juttatja e| apéluijgyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

A

helyi önkormanyzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkoľményzat költségvetési
hatźrozata törvényességéért,bevételi és kiadási e|oirźnyzatainak megállapítasáért és
telj esítésééľt,
továbbá kötelezetts

7.

égvá||a|źsaiértés tartozasaiéľtnem felelős.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdalkodás biĺonságáért a testiilet, a

szabályszerÍĺségéért

az elnök felel.

v. A

nemzetĺségiłinkoľm ányzat költségvetésénekvégľehajtása

1. Felek ňgzítik, hogy a

nemzetiségi önkormanyzat onźilőan dönt saját költségvetési
előhányzatainak fel.hasznźiźtsĺáľól.A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési, pénzügyi
gazdálkodásanak végrehajtása során a péruiigyi feladatokat e|Iátő szervezeti egységen
keresztül az esedékes kiťrzetéseket a nemzetiségi önkoľmányzat fonźlsai terhéľe
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készpéllz, valamint átutalás foľmájában teljesíti a költségvetésében meghatározot1
e|őir ány zatok,

il l

etve a nemzeti

sé

gi önkoľm ány zati határ ozatok alapj án.

A

2.

jegyz(5 a pénzugyi feladatokat e||átő szervezeti egységen keľesztiil !átja e| a
nemzetiségi önkormányzat e|nökének közreműködése és infoľmációi alapjĺín- a
nemzetiségi önkormányzat íjinźilőťlzetési szám|anyitásával, ttirzskcinyvi nyilvántartási
adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szfüséges módosításávál, i, adószĺím
igenylésével kapcsolatos teendőket. A nemzetiségi ĺinkormányzat tekintetében az
adőszźlm igénylése,valamint a töľzskönyvi nyilvántartásban
módosítások
'"iik.ég"'
źivezettetésea megalakulást ktivetőęn megtĺirtént.A nemzetiségi
önkđľmányzatönálló
ťlzetési szám|áv a| rendelkezik.

3.

*'.""T:",iségi önkormányzat az ä||amháztartási információs rendszerhez a Magyar
Allamkincstáľon keresztiil a pénzügyi feladatokat ellátó szęrvezeti

"gýšeg
alábbiak szerint kap c s o l ódik :
Információszo|gźÄtatással az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szolgá|tat az ál|amhźľztartźsinformációs rendszere

kö zremíĺkö dé sével az

a.

szőtmána.

b.

Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
pénzforya|mépa| összeftiggésben eleget tesz az źl||atnhánarási információs
rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.

c. Időközi méľlegielentéssel,mérleg-gyoľsjelentéssel:a költségvetése
végtehajtásával összefiiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adataitazźi|amháztaľtásiinformációsrendszerszámáta,

d. Költségvetési elemi beszámoló készítésikötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodásával összefüggésben eleget 7ész u, á||amháztartási
információs rendszeľe felé iľĺĺnyulóadatszolgáltatási kötelezettségének.

4.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatfuozatźnak elkészítésééľt,
valamint
az e|fogadást követő adatszolgáltatĺások hatáľidőben töľténő teljesítéséérta Hivatal
jegyzőjén keľesztül apénziigyi feladatokat ellátó szetvezetiegység a felelős.

vI.A nemzetiségĺiinkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
ktitelezettség
t.

A

nemzetiségi önkotmányzat ęlnöke a nemzetiségi tĺnkoľmányzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zárszźlmadás keretében számol be. A nemzetiségi önkoľmányzat
gazdálkodásĺínak éves alakulásáról szóló zánszámadási előterjesztést és a hatźrozat
teruezetét a jegyzőn keresztiil apénnigyi feladatokat e|!átő szervezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormĺínyzat elnöke a képviselő-testtilet elé terjeszt úgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztésétkövető haľminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjug hatá|ybalépjen.

2. A

nemzetiségi tinkormányzat az éves költségvetési besziímoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadásihatfuozattal dtint.

vII.
l.

A nemzetÍségĺönkoľmányzat kiĺtelezettségvállalásaĺvalkapcsolatos
hatáskörök

A

nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásköröket és az ellenjegyzési, érvényesítési,utalványozási, szakmai
teljesítésigazo|źsifeladatokat, továbbá a felelősök konkľét kijelölését a nemzetiségi
önkormányzat Szervezeti és Miĺkt'désiSzabá|yzatźtnak mellékletétképezo, a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jegyzó által kiadott közös utasítás
rendezi.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat fizetési szám|źttkizátőIag
v ezeto

3.

péluiĺtézetnélnyithat,

a helyi önkormányzat számláit

v ezethet.

A

nemzetiségi tinkormźnyzat - gazđá|kodásával és pénze||źúásáva|kapcsolatos minden
pénzfoľgalmźú,a nemzetiségi önkoľmrĺnyzat forľásai terhéľe a nemzetiségi önkoľmźnyzat
ťlzeté si szám|áj

áĺ bonyo

lítj a.

A helyi

4.

önkormĺĺnyzat źita| adott támogatás folyósítása a helyi önkoľmányzat és a
nemzetiségi ĺinkoľmĺínyzatközötti szerzodésben foglaltak szerint történik. A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmaľryzat miĺködési és miĺködéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) kĺiltségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyibefi a neÍnzetiségi önkormanyzat a helyi önkormányzat
á|ta| folyósított trĺmogatást kĺilső szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek,
a|apítvźnyok,teľmészetes személyek tészére,stb.) nyujtott pénzeszkoz átadźts céljrĺľa
haszná|jafe|, anerľuetiségi önkoľmaĺryzat köteles akozpéĺuekből nyujtott támogatások
át|źlthatőságárő| szőIő 2007. évi CLXXXI. ttirvény, valamint a hatályos iinkormányzati
költségvetési ľendelet szerint eljárni. A nemzetiségi tinkormányzat a támogatott cél
megvalósulásĺáľól szőIő elszámolás elfogadásáról a péľľ'iigyifeladatokat ellátó
szerv ezeti e gysé get írásban kötel e s táj ékoztatni.

5.

A

kĺĺzpontiköltségvetési támogatási/pályazati igény benyújtásáľa a nemzetiségi
<inkoľmányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi cinkormźnyzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

6.

A

helyi önkormányzat köteles a nenvetiségi önkormányzat részéteelektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak éľdekében,hogy a nemzetiségi önkorményzat

eleget tehessen az információs önĺendelkezési jogról és az informaciőszabadságról szóló
20||. évi Cx[. törvényben foglďt kőzzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghaĺírozott fe|adat e||átásáért - a II. fejezet 11. pontjában meghatáľozott lłgyintézó
adatszolgőitatźsaa|apján- a Hivatal szewezésífeladatait ellátó szewezeti egység vezetoje
a felelős, me|ľ az ađatvédelmérőlés adatbiztonságiíĺól, valamint a közérđe|ę(iadatok
megismerésére iľányuló igények teljesítésénekľendjéről szőLő jegyzői rendelkezései
szeľint iľányadók alapjan jat e|.
,,ŕ
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7.

nemzetiségi iinkormanyzati választások évébena nemzetiségi önkonrrányzat
rendelkezéséľeálló önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok fe|haszná|étsára,
az e|őirálnyzatok terhére kötelezettségek válla|ására naptáľi éven belül a nemzetiségi
önkormányzati vá|asztások időpontjához igazÍtottan' időarányos ütemezés szerint

kerĹilhet sor.

8.

A Hivatal a

nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkiilönítetten vezeti, az adatszo|gźtltatás során közölt adatok valódiságáéľt, a
sziímviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľrel való taľtalmi egyezőség éérta
Hivatal jegyztijén keresztül az adatszo|gát|tatősi feladatokat ellátó szetvezeti egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat elnöke együttesen felel.

vul.
l.

osszeféľhetetlenségĺszabályok

A nemzetiségi önkoľmźnyzattekintetében a kötelezettségvállató

és a pénzĹigyi ellenjegyző

ugyamzon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

2. Az

érvényesítőugyanźLzon gazdasági esemény tekintetében nem lehet tzonos a
kötelezettségvállalásrą utalvĺĺnyoziĺsrajogosult és a teljesítést igazo|ő személlyel.

3. A

kötelezettségvállalási, péĺlnigyie||Ąegyzési, érvényesítési,utalvanyozási és teljesítés
igazo|źsźraiľrĺnyuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét
a
Polgári Törvénykönyvről szőlő 20|3. évi V. tcirvény szerinti közeli hozzőúartozója vagy
maga javára |źLtna el. A pénztigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a
kötelezettségvállďasľa, pénzligyi el|enjegyzésre, teljesítésigazotásara' érvényesítésre,
uta|ványozĺísra jogosult személyekľől és aláírĺás.mintĺájulaól belső szabźiyzataikban
foglaltak szerint naprakész nýlvántaľtłĺst vezet.

Ix. A belső kontľollľendszeľés a belső ellenőľzés

1. A

nemzetiségi önkormźnyzat belső kontrollľendszeľének kialakítasĺáná1 figyelembe kell
venni a Bkr. előírásait, továbbá az á|Ianháztaľtásért felelős miniszter á!ta| közzétett
módszertaĺli útľnutatókban leírtakat. A belső kontrollrendszeľ kialakítrĺsáéta jegyző
a
felelős, a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének ésnevéte|ezésijogköľének figyelembe
vételével.

2. A

Hivatal integrá|t kockĺŁatkeze!ésiés a szęľvezeti integritrást sértő események kezelési

felelőse biztosítja a nemzetiségi cinkormányzat kockazatkezelését,a szervezęti integľitast
séľtő események lefolytatását a kiadott szabá|yozźtsok alapjĺán.

3. A Hivatal
vezetője is.

,ľi
B't

gazdasági szervezetének a vezetíĺjea nemzetiségi önkorm ányzat gazdasági

t0

4.

5.

6.

A

nemzetiségi önkoľmźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőľzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőľzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ellenőľzési vezeto źita|készitettbelső ellenőrzési kézik<inyv szabá|yozza.

nemzetiségi ĺinkormźnyzatavonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyzó hagyja jővá'
mely beéptil a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervébe. A jegyzó a jóvĺáhagyott
ellenőrzési teľvet megküldi a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének a jővźhagyásra
vonatkozó j ogszabźiyi hatĺíridőt követően 5 napon beltil.

A

A nemzetiségi önkoľmźnyzatra vonatkozó éves ellenőľzési jelentést a jegyzo bagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmrínyzat éves jelentésébe.A jegyző a jóvahagyott éves

ęllenőrzési jelentést tájékoztatźtsul megkiikdí a ĺemzetiségiönkormĺĺnyzat elnökének a
jóvĺáhagyásra vonatkoz.ő jogszabályi hataridőt követően 5 napon belül.
7.

A

nemzetiségi önko rmáĺyzatokat érintő külső ellenőľzések nyilvánt artását a belső
ellenőrzési feladatokat e|Iźttő szervezeti egység végzi az elnök tźĄékoztatása alapján.

X. Zárő rendelkezések
t. Jelen megállapodás annak aláńrása napjőn lép hatályba és hatáľozat|an időre szól.
Ezzęl egyidejiĺleg a helyi tinkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között jelen
megállapodást megelőzően létľejött egyiittműkt'dési megállapodás, valamint
helyiséghasznźiatiés fenntaľtási szerzódés a ktizös feliilvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével- hatályź,l"veszti.

Felek rögzítík, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzat a je|en egytittműkt'dési
megállapo dást 20117 . március 3|. ĺapjáig nem írja aIá, vagy az abban foglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi iinkoľmányzat áůta| - önként vállalt feladatként biztosított támogatásban nem részesül.

3.

A helyi

önkormányzat

az éves költségvetése tervezése során e

rendelkezéseire figyelemmel köteles eljárni,

és biztosítani a

megállapođás
nemzetiségi

cinkormányzat mtiködési feltételeit.
4.

megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő egyéb
feladatmegvalósítások soľán a vonatkoző jogszabáIyí e|(iirások ťrgyelembevételével

Felek

jáľnak el, kölcsön<isen
5.

segítve egymás munkáját.

Felek megállapodnak továbbá, hogy az egyĹittmiíködési megállapodást

évente

legkésőbbianuár 3l-ig, általános vagy időktizivá|asztćts esetén az a|aku|ő iilést követő
harminc napon beliil felĹilvizsgál1ák' és sztikség esetén azt módosítják.
6.

Felek rögzítík,'hogy jelen megállapodásban ĺęm szabáIyozott kéľdésekben az ĺłht.,
Ávr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamínt az egyenlő bánásmódńl és az
11
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esélyegyenlőség előmozdítźtsáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve
vonatkozó jogszabá|yok rendelke zései az irányadóak.

7.

az

egyéb

Jelen megállapođást, amely 12 oldalon 6 eľedeti példányban magyŕlľ nyelven késziilt,
Felek elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkal mindenben megegyeziit
j óváhagyó lag a|áirták.
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Egyiittműkiĺdésĺmegállapodás

?ľely létrejött(a egyrészľől a Budapest x.őváros VIII. keľĺiletJózsefvárosi
Onko ľmá nyzat
továbbiakban: helyi önko tmányzat)
székhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszálm:
157357|5-2.42
tĺjľzsszám.. 735715
statisztikai szźtm: 157357|5-84|l.321-0|
bankszám|aszźtm: 10403387.000285 70-00000000
képviseli:
dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről

a

Józsefváľosi Román onkoľmányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

<inkoľmányzat)

székhely:
miĺködési hely:
ad'őszźlm:
t<irzsszĺím:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b
16924190-t-42
679|54
statisztikai szźlm:. 16924|90-841 l-371.01
bankszám|aszźtm: 1 0403387 -00028604-00000000
dr. DađyKálman elnök

képviseli:

köziitt (a továbbiakban egyĹittesen: Felek) a nemzetiségek jogaiľól szóló 20|l. évi

CLxXx.

törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésébenfoglalt fe|hata|mazás
a|apjźn, figyelemmel az źůIaĺĺrlhźúartásrólszóló 20||. évi CxCv. töľvény (a
továbbiakban: Aht.), az á||allháztaľtásľól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120|1.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szervek belső
kontľollľendszerérőlés belső ęllenőrzéséről szóló 370/20|1. CXII. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Bkr.), a Magyarország helyi önkoľmányzatairó| sző|ő f0||. évi
CLxXxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó ľendelkezéseire, az altl|írott
napon és helyen, az a|őbbí feltételekkel.

I.

Pľeambulum

1. A helyi

önkoľmányzat jelen egyiitbntĺködési megállapodas (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkormányzat részétebiztosítja a nemzetiségi önkoľmanyzati
mfüödés személyi és taryyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végľehajtási feladatok e||átźsáről, ezzel segíti a ĺemzetiségijogszabĺáĺyokból adódó
kĺitelezettségek teljesítésétés a közösen megfogalmazotínemzetiségi ktizügyek és célok
megvalósítását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok részletes szabályait

hatátozzákmeg.

2. A

tĺírgyiévľevonatkozőan a helý önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vételę mellett _ önként vrállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkoľmráĺryzatta| töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében működési
pénnlgyi üímogatĺást biztosíthat' amelyről támogatottat elszámolasi, mig
hozzź$źtrallĺásként
tźmogatőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi ĺinkormĺĺnyzata|tal a nemzetiségi
önkoľmĺĺnyzat részéremfüiidési horuájźru|ásként nyujtható üímogatasi tisszegről
támogatĺási szeruódést kell kötni.
támogatĺís felhasznrálása sorián a nemzetiségi
önkormányzat a költséghatékonyság és költségtakaľékosság elve szeľint köteles eljĺĺmi.

A

*{,ł,*v

3. A

helyi önkormányzat által nyujtott mfüöđési hozzájarulas tekintetében Felek rögzítik'
hogy a nemzetiségi tinkoľmĺĺnyzatnemzetiségi ktizügyeinek elláüása céljából ĺámogaĺĺst
adhat kĺilső szervezeteknek, intézményeknekazza|, hogy
a. ebben az esetben is a józsefuiáľosi román nemzetiségi polgĺáľoknak részesülnitik kell a
tĺĺmogatott ktilső szerv álta| végzett tevékenységeľedményeiből,
b. elszĺímolási és beszámolási kötelezettség mind a tamogatott ktilső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormĺínyzatot terheli. A nemzetiségi
önkormĺĺnyzat elnöke köteles a kiilső szerv részéľőlbenyujtott _ a továbbadott
tĺímogatasfelhasználasaről sző|ő - elszímolási dokumentźrciőt' valamint a támogatási
cél megvďósulasáról szóló saját ĺyľlatkozatźÉ
a benyujtłást követő leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon belül a ľudapeśtFővĺíros VIII. kérület Józsefulíľo,řľo6.ĺ,-.śt",i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egysége
(továbbiakban: pénztigyi feladatokat ellátó szewezetiegység) részéreátadni.

4. A

helyi önkormĺányzat á|ta| nyujtott miĺködési hozzáiarulas tekintetében Felek rögzítik'
hogy a nemzetiségi önkormĺĺnyżat elnöke köteles tngyévet követő januĺáľ:r. napjeĺg
írásban beszámolni a mfüödési tĺímogatĺásfelhaszľrĺílasaľól.A Hivatal a pénztigyi
feladatokat ellátó szervęzeti egységen keresztiil köteles a működési t'ĺ-ogut'ĺ'
fę|hasná|ását ellenőľizni, amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot bekémi, valamint

jogosult az e|szátmolás kiegészítésétkéľni.

5.

A

helyi önkormányzat a nemzetiségi iinkormányzat kötelező és önként vá!|a|t
közfeladatainak e|Iź./rásźtt szo|gá|ő rendezvények megtaľtását költségvetési helyzetének
-

ťrgyelembe vétele mellett
a mindenkori költségvetésében elkülönített fonásból
pá|yaztatáts ritjłán vagy egyedi kérelem a|apjőn, támogatási szetződés kötése mellett
támo gathatj a, amel yrő l a tőtmo gatottat el számolás i kötel ezettség terhe li.

-

6.

A

nemzetiségi önkoľmányzat bevételeivel és kiadĺásaival kapcsolatban a teľvezési,
gazdálkodási, ellenőľzési, finanszírozási, adatszolgáltatĺási és beszamolasi feladatai
ellátasaról- az elnĺĺkközremfüödésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a helyi
szabá|yozźsokban, és utasítiísokban foglaltak szeľint a Hivatal gondoskodik.

7. A

nemzetiségi önkormányzat gazdä|kodźs rendjét szabźlyoző belső szabźiyzataiban_ a
szímviteli jogszabá|yok és az Avr., vďamint a Bkr. vonatkozó rendelkezései szeľinti
szabőiyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmrányzat eln<ike hagy
jővá.

8. A

támogatások felhasznźůásáxal kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult ellenőrzést
végezni.

II. A nemzetiségi önkoľmányzat mĺĺködésénekszemélyi és tärgyifeltételei,
működéssel kapcsolatos végľehajtási feladatok ellátása

1. Felek úigzítik,hogy a helyi önkotmányzat biaosítja a nemzetiségi ĺinkotmźnyzat
nemzetiségi köztigyeinek ellátásĺíhoz szükséges tárgyi, technikai eszk<izökkel felszeľelt
helyiség ingyenes hasznźůatált. A nemzetiségi önkormĺínyzatnak az irodai munka soľán
felmeľĹilt működési költségeit a helyi cinkormányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.

-;i.-i
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmźnyzatnak az ingyenes
helyiséghaszná|attal, a helyiség infrastruktúrájźxal kapcsolatban felmerülő
rezsikö'ltségeit, valamint karbantartási és fenntartási költségeit a helyi önkormányzat
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alőhbiak:

_

a. a villamos
b.

energia, meleg víz, ťutésdíja, valamint a víz-éscsatornadij, a kĺĺzös
költség, továbbá a szemétszállítási és kéményseprő díj;
a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges eszközök karbantartási díja,
lehetőség költségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
az inteľnet hozzźÉérési
önkoľmĺĺnyzati ügyekkel foglalkozó ugyintéző á|ta| igénybevett telefon
szo|gá|tatźtsának díja, kivéve a nemzetiségi önkormányzat testületi tagiainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atábő| eredő költségeit.

3. A helyi önkoľmaĺryzat aII.I. pontban foglaltak megvalósulĺása érdekébena Budapest VIII.
keriilet, Vajdahunyad u. 1./b, szám (ľľsz.:35604/N3) alatt talźůhatő |45,5 m'alapteľtiletű
iľodďlelýséget ingyenesen a Józsefuaľosi Bolgaľ, Gĺirög, Lengyel, Öľmény, Román,
Ruszin, Szlovák, Szerb, Ukrán, NémetNemzetiségi onkoľményzatközös haszná|atbaaďja
azzal' hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormányzat
szétmźramunka.íllomás biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan több részből
ál1ó helyiségcsoport, amely 4 irodahelyiségből, közlekedőből' galéľiából, mosdóbőL źL||. Az
ingatlan ak<tualiza|t forgalmi éľtékbecslésealapjĺínaz ingat|an forgalmi éľtékebruttó
44.160.000,-Ft.

A

nemzetiségi önkormźnyzat fudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszná|ata a
Józsefuĺĺrosi Lengyel onkormĺínyzattal kĺĺzösen tiiľténik. A nemzetiségi tinkormźnyzat
haszriílati joganak gyakorlásával a többi iľodďrelyiséghasnéiataľa jogosult nemzetiségi
önkoľmaĺlyzatokmunkájźtnemakadőiyozhatja.
4.

Az

irodahelyiség vonatkozásźlbarl a nemzetiségi önkoľmźnyzat részérekizárő|agosan,
valamint a többi nemzetiségi önkoľmanyzatta| közös hasznźiatba átadott táttgyi és
technikai eszkĺizök listája jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezĹ A
nemzetiségi önkoľmźnyzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget |ĺzérőlag
a|apfe|adatának ellátĺásahoz sziikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendęs és
ésszerĹígazdźůkodźtsszabályai szeľint, a jő gazda gondossőryáva| köteles kezelni, a
hasznźlat jogát a helyi önkoľmányzat érdekęit figyelembe véve gyakoľolhatja. Az
ingóságok hasnÉůatijogátmásra nem ľuhrázhatja źú.A helyi önkorményzat ahasznźůatba
adott báľmely ingóságot . a listán tiiľténő átvezetés mellett . báľmikor indoklás nélkĺil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlasa soráĺr nem
veszé|yeztethetianemzetiségiönkormaĺlyzatfeladatellátasát.

A

helyiséget a nemzetiségi ĺinkoľmĺányzathétköznaponként ľeggel 8 órától 20 ćráig
nemzetiségi ĺinkoľmĺányzatifelađatellátźlsćůlozhasználhatja. Az e pontban megjelölt
időrenden tul történő helyiséghasnlćůatra előzetes íľásbeli kérelem atapján a Hivatal
jegyzőjének írásbeli engedélye alapjan van mód. Az íĺasbelikérelemben meg kell jeliilni a
célt és az okot, amely miatt sziikséges a szokásos helyiség haszná|attől eltéľőidőszakban
töľténő bent taľtózkodás. Az eltérő időpontu helyiséghasnlěilat ĺíllandó vagy eseti jelleggel
adhatő.Indokolt kéľelemĺea helyiség e|tétőhasznźiata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltérő helyiséghasznźůatindokoltságźÍ a je|en együttműködési
megállapodas feliilvizsgźiatźwa| egyidejiĺleg meg kell vizsgálni, és amennyiben aĺra a
továbbiakban maľ nincs szĹikség, azengedélfi vissza kellvonni.
A nemzetiségi önkormźnyzat azingyenes helyiséghasznĺílat jogźúmástanemrvházhatjaőtt.
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Az ingyenes használatba
eszközölni

adott irodahelyiségen felújít"ást, áta|akitást, bánnilyenvéitoztatást
csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rogzítik, hogy az ingyenesen hasznőiatba adott irodďlelyiséget magancélú
hasznźlatra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosult. Amennyiben a
nemzetiségi önkoľmányzat az e pontban foglaltaktól eltér, úgy köteles a helyi

önkormányzat írĺĺsbelife|szőIításźna amagźncé|űhaszná|atot haladéktalanul megsziintetni,
valamint e magán célúhasználatból eredő költségeket a helyi önkormanyzat részéte

megtéríteni.

A

nemzetiségi önkormźnyzat fudomĺásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
hasznźiatba adott iľodďrelyiséget a rendeltetésszeľíĺhaszná|attől eltérőn veszi igénybe,
vagy Mt a másik nemzetiségi önkormanyzatok érdekeit ťrgyelmen kívtil hagyvahaszná|ja,
úgy a helyi önkormźnyzat által önként vállalt feladatként a nemzetiségi önkormőnyzatok
tészérenyujtott nemzetiségi önkoľmrínyzatitőmogatźlsi rendszeľb(5|klzárhatő.
A nemzetiségi ĺĺnkormányzatnak az źńadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkoľmányzattal egyetemleges elszámolási, visszaszolgáltatasi és káľtérítésikötelezettsége
áll fenn.

Az

ingyenesęn használatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľmźnyzat
a Hivatal portajan veheti fel, és ott köteles leadni az irodahelyiség
elhagyasakor. A nemzetiségi önkormźnyzatnem jogosult saját kulcs haszĺrźÄatfua.

képviselője
5.

A

helyi önkoľmĺányzat vá||a|ja' hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat

el:rátő

szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e||atő szewezeti egység)
vezet(5je felé benyújtott igénybejelentés a|apjáĺ - a nemzetiségi önkoľmźnyzat
feladatellátása során jelentkező szükséges méľtékig- a Hivata| álta|a biztosított
elhasználódott, leselejtezetĺ eszközök cseréjét,karbantaľtását, továbbá a ĺemzetiségi
feladatellátáshoz sziikséges irodaszerek ľendelkezéste bocsátását biztosítja.
6.

A

7.

A helyi önkoľmaĺlyzat a nemzetiségi önkormĺínyzat nagyobb szabású rendezvényeinek,

nemzetiségi önkoľmáĺyzat rendelkezésérebocsátott eszközök szĺímviteli
nyilvántartásáért a Hivatal pévÍigyifeladatokat ellátó szewezeti egység vezetője, míg
leltár szerinti hiĺánýalan ái|apotáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.
programj ainak megvalósításához

a)

b)

8.

9.

uĺ
o\

a Hivatal helyiségét - amennyiben ez aHivata| illetve a helyi önkormĺányzat egyéb
közfeladatainak e|Iátását nem
ideiglenesen, ingyenesen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal
a kért iđőpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyz(5jéhez.
a helyi önkoľmányzatvalamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak
közľeműködését, segítségétkéľheti,amennyiben ez
érintett szeľveknek
többletköltséggel nem j ár.

A
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nemzetiségi önkormányzat postakciltségéta
költségvetésének terhére - viseli.

helyi önkormányzat _ a Hivata|

A helyi önkoľmányzat- a Hivatalköltségvetésének terhére _ igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer

lnszná|atánakbiztosítasát,továbbászfü
.i

akadźiyozza

ségeseténtolmácsa|ka|mazásźlt.

10.

A helyi

önkotmźnyzat az jeLen megállapodasban meghatźtrozott költségeket a Hivatal
költségvetésénbeltil tewezi meg: a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal mfüödtetése költségvetési címeĺl"továbbá az
onkormanyzat költségvetésében a Polgármesteľi Hivatal és nemzetiségi önkormźnyzatok
épületeinek takarítĺísacímen
önkormźtnyzat biztosítja a nemzetĺségi önkormányzat
mÍĺködéséhezszükséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi

1l.Felek rcgzítik, hogy a helyi

önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban álló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keresztĺil a szervezési és
tigyviteli, töľvényességi, péluigyi, ellenőrzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szervezeti egységei látjĺák el.
12.

A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztľatív feladatai kiilönösen:

a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

13.

a testĹileti iilések előkészítésévelkapcsolatos feladatok, részvétęlaz u|ésekeĺ, az
tilé s ek j e g y zókoĺyv ezése,
a nemzetiségi önkoľmányzat elnökének, va1y tagjának infoľmációi alapján írásbeli
előterjesztések, döntések előkészítése,meghívók, foľgatókönyvek elkészítése
a beteľjesztésrealkďmasság vizsgálatának keretében a jegyzőkönyvek előzetes
megkĹildése a Hivatal törvényességi és pénztigyi feladatait ellátó szervezetí
egységei tészére,
jegyz(5 és a
kormányhivatal törvényességi észrevételeinek továbbítása
nemzetiségi tinkoľmanyzat elnöke felé,
a testületi és tisztségviselői döntéshozata|hoz kapcsolódó (1i. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postánźlsi feladatok ellátása,
a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok e||őúása,
gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszámolásokban részvétel),
nemzetiségi tinkoľmźnyzatelnökének felhata|mazźsa alapjźn Nemzeti
Jogszabáiýát Töľvényességi Feltigyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus
rendszer hasznźiata.

a

a

a

a

Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat ülésein - beleéľtve a zárt tilést is . a
jegyző.vagy a jegyzőve| azonos képesítésielőíľásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmány zat megbízásából és képviseletébenrészt v esz a nemzetiségi iinkoľm őnyzat
testiileti ülésein, és jelzi, amennyiben törvényséľtéstész|el.

III. A nemzetiségi łinkományzat kiiltségvetésével,gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1.

A

nemzetiségi önkormźlnyzat költségvetésével és gazdźúkođásávalkapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzíigyífęladatokat ellátó szewezeti egysége |átja e| az aléhbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáIkođásľólszóló hatérozat, a költségvetés tervezés,
annak évközi módosításának előkészítése,az e|emi költségvetés elkészítése,
b) a nemzetiségi <inkoľmĺínyzatköltségvetési e|ofuányzatok nyilvántartása, az éves
gazdälkodás és döntések során amennyiben sziikséges a nemzetiségi önkoľményzat
figyelmének felfu vása a költségvetés módosításra,
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c) a nemzetiségi önkoľmányzat łöltségvetésétmegalkotó

hatźnozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyaľ Áilamkincstárhoz ttĺrtenő benyújtásával kapcšolatos
feladatok el|átása,
d) a számviteli szabályok szerint a szátmvitęli-pénztigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-pétlzijgyi szakmai ellenőrzések e||źúása,
utalványrendeletek
kiállítása, a gazdasági vezető által kijelölt személyében az érvényesítésifeladatok
ellátása,
e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg
kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, aköte|ezettségvállalás és a tényleges kifizetési igény ktizött
eltérésesetén annak jelzése,
Đ a kifizetések teljesítése péĺ:ztán vagy banki átutalással,
g) havi pétuforya|mi jelentések, mérlegielentések, költségvetési beszámolók készítése
a jogszabá|yban megadott hatéridő betartásálval, a Magyar Államkincstárhoz
töľténő benyuj tásával kapcsolatos feladatok el látása,
h) a zźlrszámadás számszaki elkészítésea szö'veges részénekelkészítéséhezsegítség
nyújtása,
banki
és törzsadattári ügyintézéshez kapcsolódó feladatok ellátása (bankszámla.
Đ
szer zł5 dés mó do sítás a, v á|tozások bej e lenté se),
ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzítése,ÁÉ,ą.l.tĺ'u.való bejelentés,
k) támogatásonként (központi költségvetésből, telepiilési önkoľmányzattőI,
pályázatokból)
bevételek és azok terhéľehozott döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilviíntaľtása, mely segíti
nemzetiségi
önkoľmányzatokat
költségvetési döntések meghozata|ában' támogatások
elszámolásában,
l) támogatások felhasznźůásánakpénzügyielsziímolásiíhoz segítségnyujtás (szźmlźtk,
bizonylatok másolása, kimutatasok elkészítése),
m)pénziigyi,szélmvite|iszabáIyzatokakfu a|izáůása,
n) elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszámoló és zátszźtmadás honlapra
tiiľténő feltétele érdekében intézkedés.

az

a

j)

a

a

a

Iv. A nemzetiségĺtinko ľm ány zat ktilts égvetése

A

jegyző a pénzigyi feladatokat ellátő szetvezeti egység tltján az á||amháztartasrő|
szóló jogszabályok rendelkezéseiľe figyelemmel a költségvetési töľvényből adódó
ľészletesinformációk, valamint a nemzetiségi önkoľmĺínyzat elnökének kĺizľemiĺködéseés
adatszo|gźltatźsaa|apján hatĺáľidőben előkészíti a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatköltségvetési
hatźrozatźnaktervezetét, amelyet megkiild a nemzetiségi önkoľmźnyzatelnökének.

1.

2.

A

nemzetiségi önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatbarl
állapitja meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hataľozatźnakaz fuáĺyađő
jogszabályban meghatározott szerkezet, taľtalom szeľint kell tarta|maznia az
e|íĺfuányzatokat.

A

a
J.

nemzetiségi önkoľmányz'at költségvetési határozatát, elemi költségvetését, átmeneti
gazdálkodásról szőIó határozatźtt az elnök - annak elfogadását követő három
munkanapon belül - írásban megkiildi a pénzíigyifeladatokat e||źúőszewezeti
egységnek.

4.

A

nemzetiségi önkoľmínyzat elnöke a nemzetiségi önkormĺĺnyzat költségvetési
e|(iirźnyzatainak vźitoztatásźra irányuló előterjesztést a pénzigyi feladatokat et\átő
szerv ezeti egysé g közľemíiködésével készítielő.

gů.i

5.

Az

e|ófuźnyzatok módositásárő| a nemzetiségi önkormźnyzat képviselő-testĹilete
költségvetési határozatát mődosító - hatźrozatta| dtint. E hatérozat egy pé|dányźń,
történő
valamint az elóirźnyzat-módosítás részletezését(az e|őirźnyzat-ĺyí|vźntaľtáson
átvęzetés céljából) a nemzetiségi önkormányzat elnöke a dĺintéstkövető 3 napon belül
juttatja e| apénzigyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

6.

A

7.

A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatigazđá|kodźtsbiztonságáért

helyi önkormĺínyzat, valalrlint a Hivatal a nemzetiségi iinkoľmźnyzat ktiltségvetési
határozata tĺirvényességéért'
bevételi és kiadasi etoirényzatainak megálLapítasáért és
teljesítéséért,bvábbákötelezettségvalla|źsaiéľt és tartozősaiért nem felelős.
a testÍilet, a szabá|yszeľíĺségééľt

az elnök felel.

v. A nemzetiségi iinkoľm ányzat
1.

költségveÚésének végľehajtása

Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkoľmányzat onáI|őan dönt saját költségvetési
e|őirányzatainak felhaszná|źtsáľól. A nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési, pénzügyi

gazdälkodásának végrehajtása során a péĺlzÍigyifeladatokat e||átő szewezeti egységen

kereszttil az esędékes kifizetéseket a nemzetíségiönkormźnyzat forrásai terhére
készpélu,valamint átutalás foľmájában teljesíti a kĺiltségvetésébenmeghatározott
e|őirźnyzatok,illetveanemzetiségiiinkoľmányzatihatérozatokalapján.
2.

A

J.

A

jegyz(5 a péľr;dgyi feladatokat e||átő szewezeti egységen kereszttil látja e| - a
nemzetiségi önkoľmányzat elnökének közremiiködése és infoľmációi alapjźn - a
nemzetiségi önkormányzat önálló ťlzętésiszźtmLa nyitásával, töľzskönyvi nyilvántartási
adatainak tĺirzskönyvi nyilvántaľtásban sziikséges módosításával, az adőszám
igénylésévelkapcsolatos teendőket. A nęmzetiségi önkormányzat tekintetében az
ađőszétmigénylése,valamint a törzskönyvi nyilvĺĺntaľtásbansztikséges módosítások
átvezettetése a megalakulást követően megtörtént. A nemzetiségi <inkormányzat önálló
fizeté s i szám|źw aI ľendelkezik.
nemzetiségi önkormányzat az á|Iamháztartási információs rendszeľhez a Magyar

Allamkincstáron keresztül

a

péruiigyi feladatokat ellátó szewezeti

egység

közreműkö dés ével az alábbiak szerint kap c solód ik :
a. Infoľmációszo|gźitatźtssal az elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szolgźitat az á||arĺńźľ;taftásinformációs rendszere

b.

szźtmá,ľa.

Időközi költségvetési jelentéssel: a ktiltségvetése végrehajtása során lebonyolított
péĺuforga|mával összeftiggésben eleget tesz az á||amháztartási infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszol géitatási kötelezettségének.

c. Időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel: a
d.

költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket összeállítja és biztosítja
adatait az áIlamhźztaľtási infoľmációs rendszeľ szźmfua.
Költségvetési elemi beszámoló készítésikötelezettséggel: k<iltségvetésének
végrehajtásával, gazđá|kodásával összeftiggésben eleget tesz az áůlamháEtaÍtási
informác i ó s ľend szeľe fel é irányul ó adatszo l gáItatźsi köte l ezetts é gének.
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4.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetést éńntő hatźrozatźnakelkészítésééľt,
valamint
az e|fogadĺást követő adatszo|gźitatźtsokhatáridőben ttirténő teljesítésééľta Hivatal
jegyzőjén kereszttil apénzíigyi feladatokat ellátó szetvezęti egység a felelős.

vI. A nemzetÍségi tinkorm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolásĺ
ktitelezettség
1.

A

nemzetiségi önkormétnyzat elnöke a nemzetiségi önkoľmźlĺyzat gazdäIkodásának
évęs alakulásáról a zárszámadás keretében számol be. A nemzetiségi önkormźnyzat
gazdźikodásĺának éves alakulásáról sző|ő zárszźtmadási előteľjesztést és a hatátozat
tewezętét a jegyzón keręsztiil a pénzligyi feladatokat e||éľ';ő szewezeti egység késziti
elő, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület elé teľjeszt úgy,
hogy az a képviselő.testiilet elé terjesztésétkövető harminc napon beltil, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáighatalybalépjen.

A

nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel tisszehasonlítható módon zźtrszámadźsihatfuozattal dönt.

vII.
1.

A nemzetĺségiłinkoľmányzatkötelezettségvállalásaĺval kapcsolatos
hatáskiiľłik

A nemzetiségi önkoľmźnyzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
hatásktiröket és az ellenjegyzési, érvényesítési,utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkľét kijeltilését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szeľvezeti és Mfüödési Szabźůyzatának mellékletét képező, a
nemzetiségi önkormányzat elntĺke, valamint a jegyző által kiadott közös utasítás

rendezi.

) A nemzetiségi ĺinkormálnyzat

ťtzetési számlátkizárő|ag a helyi önkormĺínyzat szám|áĺt
v ezetłĺpétlzintézetnélnyithat, v ezethet.

3.

4.

lľ3\Ą

A

nemzetiségi iinkormźnyzat gazdá|kodőtsával és pérue||átźlsával kapcsolatos minden
pénzforga|mált a nemzetiségi önkoľmanyzat fonásai teľhére a nemzetiségi tinkoľmányzat
ťlzetési szám|áj án bonyolítj a.

A helyi önkormányzat źůta|adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkoľmĺányzatkozötti szerződésben foglaltak szerint tiiľténik.A támogatás
elsődlegesen a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat működési és mfüödéshez kapcsolódó
beruhźľ:źsi(éven túl elhaszná|ódő eszközök, alkotások, stb beszerzése) kiiltségeinek
fedezetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmźnyzat a helyi önkormányzat
á|tal folyósított tĺĺmogatást külső szerveknek (pl.: táľsadalmi szervezetek,
alapítvźnyok' teľmészetes személyek részére,stb.) nyujtott pénzeszkilz átadás céljáľa
haszná|jafel, aneĺnzetiségi önkoľmányzat köteles akozpétuekbőlnyujtott támogatások
át|áthatősägátőI szőLő 2007. évi CLXXXI. töľvény, valamint a hatályos önkoľmányzati
költségvetési ľendelet szerint eljáľni. A nemzetiségi tinkoľmĺányzat a tłímogatott cél
megvalósulásáról sző|ő elszámolás elfogadásáról a pénzügyi fęladatokat ellátó
szerv ezeti e gys é get íľásbanköte l e s táj ékoztatni.

5.

A

kĺĺzpontiköltségvetési támogatásilpáIyázati igény benyújtásara, a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkorményzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

6.

7.

8.

A

helyi önkormányzat koteles a nemzetiségi ĺinkormĺĺnyzattészéreelektronikus

feltiletet (honlap) biztosítani annak érdekében,hogy a nemzetiségi önkormźnyzat
eleget tehessen az irtormációs önrendelkezési jogról és az iďormáciőszabadságról szóló
20t1. évi CX[I. törvényben foglalt kózzététe|i kötelezettségének. Jelen pontban
meghatiíľozott feladat eLlátźsáért - a II. fejezet 11. pontjában meghatźtrozott ugyintézó
adatszo|gáitatása alapjĺĺn_ aHívatal szewezési feladatait ęllátó szewezeti egység vezetóje
a felelős, mely az adatvédelméľőlés adatbiztonságáről, valamint a ktĺzérdekíĺadatok
megismeréséľeirányuló igények teljesítésénekrendjéről szóló jegyzői rendelkezései
szerint iľanyadók alapjan jaľ el.

a

A

nemzetiségi tinkoľmźnyzati választások évében nemzetiségi önkormźnyzat
rendelkezésére álló iinkoľmányzati fonásból biztosított előirányzatok felhasználásáľa,
az előirźnyzatok terhére kötelezettségek válla|ására naptán éven beltil a nemzetiségi
önkoľmányzati váÄasztások időpontjához igazítottan, időarányos iitemezés szerint
kertilhet sor.

A Hivatal a

nemzetiségi önkormźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkülönítetten vezeti, az adatszo|gźtltatás során közölt adatok valódiságáéľt, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való taľtalmi egyezóségé&t a
Hivatal jegyzőjén keresztĹil az adatszolgáltatási feladatokat e||őtó szetvezeti egység
vezetóje és a nemzetiségi ĺinkormányzat elnöke együttesen felel.

VIII.

osszeférhetetlenségĺszabályok

1.

A nemzetiségi önkoľmźnyzattekintetében aköte|ezettségvállaló

2.

Az

és apénziigyi ellenjegyző
gazdasági
nem
lehet.
tekintetében
azonos
személy
ugyaruzon
esemény

érvényesítőugyanazon gazdasźryi esemény tekintetébęn nem lehet azonos a

kötelezetts ég:łá||alźsra,uta|vźnyozasľaj ogosult és a telj esítéstigazolő személlyel.
J.

úa|ványozási és teljesítés
A kötelezettségvállďĺási, pénziigyi ellenjegyzési, éľvényesítési,

igazoláséra iľĺínyulófeladatot nem végezľretiaz a személy, aki ezt a tevékenységéta
Polgáľi Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény szeńnti közęli hozzźÍartozőja vagy
maga javaru |źtná e|. A pénzĹigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetóje a
el|enjegyzésre, teljesítés igazolĺásarą érvényesítésre,
kötelezettségyźůlalasrąpéĺlzĺlgyí
uta|vźnyozásľa jogosult személyekről és aláírás-mintĺjukľól belső szabáiyzataikban
foglaltak szerint naprakész nyilvantaľ&ást vezet.

Ix. A belső kontľollľendszer és a belső ellenőľzés

1.

A

ĺemzetiségiönkomlányzat belső kontrollrendszerének kialakítasźnáI ťtgye|embe kell
venni a Bkľ. előírasďt, továbbá az ćĺI|anhźztarIaséľtfelelős miniszter źůtalkłizzétętt
módszeľtani útľnutatókban leírtakat. A belső kontľollrendszet klalakitźtsércrta jegyzo a
felelős, a nemzetiségi iinkoľmźnyzat elnökének észrevételezésijogkörének figyelembe
vételével.

n

ý. Lł\
. \\J-

2.

A Hivatal

3.

A

integrált kockĺízatkezelésiés a szervezeti integľitast séľtő események kezelési
felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormőnyzat kockázatkezelését, a szervezeti integľitĺást
séľtő események lefolytatasát a kiadott szabályozások ďapjĺín.

Hivatal gazdasági szervezetének a vezetője a nemzetiségi <inkormőnyzat gazdasági

vezetője is.

4. A

nemzetiségi önkoľmźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkľ. és a be|ső
ellenőrzési vezętĺ| á|talkészített belső ellenőrzési kézikönyv szabźĺ|yozza.

5. A

nemzetiségi tĺnkoľmĺányzatravonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővá,
mely beépül a helyi önkoľmĺĺnyzat éves ellenőrzési tervébe. A jegyz(5 a jóíĺáhagyott
ellenőrzési tervet megkiildi a nemzetiségi önkormźnyzat elnökének a jóvahagýá'.a
vonatkozó jogszabá|yíhatÁndiĺtkövetően5naponbelül.

6. A

nemzetiségi önkoľmźnyzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyz(5 hagyja jővá,
mely beépiil a helyi önkormányzat éves jelentésébe. jegyző a jőváůlagyott -éves
ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkĹildi a nemzetiségi önkormanyzat elntikének a
jővźhagyásravonatkoző jogszabá|yihatándőtkövetően5naponbeltil.

A

7. A nemzetiségi önkorményzatokat éľintő külső

ellenőrzések nyilvántartását a belső
ellęnőrzési feladatokate||źńő szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a|áirása napján lép hatá|yba és határozatlan időre szól.

Ezze| egyidejiĺleg a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkoľmányzat köz(itt jelen
megállapođást megelőzően létrejött együttműk<ĺdési megállapodás, valamint
helyiséghasznźiati és fenntaľtatási szerződés a közös feltilvizsgálat és azok egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével_ hatá|yátveszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi cinkoľmźnyzat a jelen egytittmiĺködési
megállapodást20t7. március 3|. napjáig nem írja a|á,vagy az abbanfoglaltakat nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzat á|ta| _ önként vállalt feladatként _
biztosított támogatásban nem részesül.

3.

A helyi onkorĺľrányzat az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
ľendelkezéseirefigyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a nemzetiségi
önkoľmányzat miĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmeľiilő egyéb
feladatmegvalósítások során a vonatko ző jogszabá|yi e|őírások figyelembevételével
járnak el, kölcsönösen

segítve egymás munkáját.

5. Felek megállapodnak

toválbbá, hogy az egyĹittműködési megállapodást évente
legkésőbb január 31-ig, általános vagy időközivá/lasztźts esetén aza|aku|ő tilést követő
harminc napon beliil felülvizsgźĹjéů<,és szfüség esetén azt módosítjfü.

6.

\.,'lt,
łB

s6

Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekbenaz Äht,
Avr., Bkr., Mötv., Nekt. ľendelkezései,valamint az egyenlő bánásmódrő| és az
10

esélyegyenlőség előmozdítĺáśáról szőIő 2003. évi CXXV. törvény, illétve az egyéb
vonatkozó j o gszabályo k ľendelk ęzései az irány adő ak.

7.

Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példĺínybanmagyar nyelven késziilt,
Felek elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óvĺĺhagyólag aláírták.

Melléklet: Használatba adott targyi és technikai eszközĺik listája eszkclzĺik lelüára
Budapest, 2017.
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8.1. Fe|haszná|ói leltáľi rész|etező
Cikkszám:

Kĺlĺryveĺés
éve: 2016

-

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Cikkszám
1

31

Raktárkód Feĺhasználó

Megnevezés

28-9-09098

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out
120

Osszesen.'
1

31

yGÁ

31 28-9-09098

1

28-9-091 58

Ásus

1

31

28-9-091 93

Osszesen

13138-2-02002

Osszeselr
1

31

38-2-02003

Osszeserr.'

31

13138-2-02004

13138-2-02005

tsszesen:

13138-2-02007
Osszesen.'

1

1

31

1

1

1

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

8DB
BDB

120

Nemzetisé9i onkormányzatok

1DB

ĺriasztal

38-2-02003

GépírŐasztal

38-2-02004

38-2-02005

38-2-02007

0

38-2-0201 3

31

1DB
120

Nemzetiségi tnkormányzatok

lDB
lDB

120

NemzetiségĺÖnkormányzatok

C UIJ

Asztal vegyes

Asztal tárgyalo

5DB
120

Nemzetiségi Önkormányzatok

2DB
2DB

120

Nemzetiségĺonkormányzatok

9DB
9DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

4DB
4DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

7DB
7DB

120

N

Allvány, polc

CsiIIár vegyes

Állóĺogas

Forgószék
31

38-2-0201 7

Forgószék

Lampa vegyes
31

38-2-02024

13138-2-02031

1

s1 38-2-02031

Verzió:

2017 '1.1 '1

2DB
2DB

Nemzetiségĺtnkormányzatok

4DB
4DB

Nemzetĺségĺtnkormánpatok

4DB
4DB

Szekrény 2 ajtós magas
31

38-2-02032

Program : Raktár/Kész|et

Készítő: olahe

i on korm ányzato k

Re p rod u kc. ké pe k, rézka rcok

120
1

g

Reprodukc. képek, rézkarcok

13138-2-02032

Osszesen:

emzetisé

Lámpa Vegyes
120

Összesen:

1DB

A||ófogas

13138-2-02024

Osszesen.

38-2-02002

31 38-2-0201

13138-2-02017

Osszesen;

1DB

Számítógép Colnód officelV/l 397/08/C

Csĺ||ár vegyes

13138-2-02013

osszeseĺl.

|v|1397lozĺc

Nemzetiségi tnkormányzatok

Á|lvány, po|c

13138-2-02010

Osszesen:

28-9-091 93

397/08/C
120

|V/1

AsztaI tárgya|ó
31

1

Scanner (Canon Lide 25)

Asztaĺ vegyes
31

1

1DB
1DB

Nemzetiségi tnkormányzatok

GépíróasztaI

1

Osszesen.

1DB

íriasztaI
31

1

28.9-091 58

Szám ĺtógép Comód office

31

1

1DB

69600XT/TVD 128mb TV out CHIPE

Scanner (Canon Lide 25)

31

1

Készlet

Nemzetĺségi tnkormányzatok

120

Osszesen;

Gyáriszám

I

Szekrény 2 ajtos magas

2017 .01.31 9:31:52

1 .oldal

ű.,.{

ł a0
JÖ

Bp. Fov Vlll.ker. Józseívárosi tnkormányzat
c, A

Budapest,1082

u.'l. Fel|rasz||áloi |eltári rész|etező
' Cíkkszám: -

l(oľlyve|és éve. 20

|6

Fe|használo: 12o. .|20

Cikkszám
1

31

Raktárkód Fe|használó

Megnevezés

3B-2-02035

C)sszesen.'

Szekrény a|acsony zárhato 1 po|cos
120
31

1

38-2-02035

13138-2-02040

Nemzetiségi onkormányzatok

Szekrény alacsony zárható 1 polcos

31

1

38-2-02040

13138-2-02042

Szekrény kicsi

31

1

38-2-02042

13138-2-02050

NemzeÍiségi Onkormányzatok

lDB
Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény kicsi álló

1

31

38-2-02050

38-2-02069

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szék vegyes

s1 38-2-02069

1

13138-2-02071

28 DB
Nemzetiségi onkormányzatok

6DB
6DB

Nemzetiségi onkormányzatok

3DB
3DB

Nemzetiségi Önkormányzatok

1DB
IDB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB
1DB

tzu

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB

Szekrény aĺsÓ.felső 2 ajtós

Számítógépasztaĺ
120

Osszesen.

sr 38-2-02071

1

13138-2-02075

Számĺtigépasztal

Szekrény konyhai mosogatós

't20

Osszesen.

1

s1 38-2-02075

13138-2-02078

13138-2-02087

Osszesen

Szekrény konyhai mosogatós

HĹitőszekrény

'ĺ3138-2-02078

Osszesen

Hlitőszekrénv

Görgős konténer
31

1

38-2-02087

13138-2-02132

GorgŐs konténer

lDB

Szekrény 2 ajtos a|acsony
120

Osszesen:
1

31 38-2-02

31 38-2-021

1

1

59

32

13138-2-02240

59

Szekrény

31

1

38-2-02240

13138-2-02246

í ajtós

31

1

1DB

38-2-02246

31

Készĺtő: olahe

2017.1 .1

Nemzetĺségi Ön kormán;zatok

íDB
íDB

Nemzetĺségĺtnkormányzatok

1DB

Lámpa körfénycsőves
38-2-02258

Program: Raktár/Kész|et

Verzĺó:

Lámpa koffénycsőves

lDB
2017.01.31 9:31:52

2 .oldal
1

1DB
1DB

Boyler 50 l-80 L-ES
120

1

Nemzetiségi tn kormányzatok

Szekrény 1 ajtős alacsony

Boyler 50 l-80 L-ES

13138-2-02258

Osszesen

lDB

a|acsony

't20

Osszesen:

Nemzetiségi Ön kormányzatok

Asztalilámpa
120

Osszesen.'

z.

Aszta|i |ámpa

31 38-2-021

1

ur
2DB

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény 2 ajtis alacsony
120

Osszesen

28 DB

Szekrény aĺsó-felső 2 ajtós
120

Osszeserr.

7DB
7DB

Szék vegyes

31

1

1DB

á||ó

120

Osszesen.'

2DB
2DB

Szekrény vegyes
120

Osszesen-'

Készlet

Szekrény Vegyes
120

Osszesen.'

Gyáriszám

Í,

{)',ł! ."

o-TE
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Felhaszná|ói |e|tári rész|etező

éve: 2arc

Könyve|és

Cikkszám: Fe|hasznáĺo: 120 - 12o

Cikkszám
1

31

Raktárkód Felhasználó

Megnevezés

38-2-02363

Hütőszekrény Zanussi
120

tsszesen.'

1

31

13138-2-02408

38-2-02363

13138-2-02442

't3138-20575

38-2-02442

31

38-3-03165

38-20575

Szekrény 2

31

1

'l

31

31

31

38-5-05003

1

31

38-3-031 68

38-5-05003

Nemzetiségĺ tnkormányzatok

5DB
5DB

tzv

Nemzetiségi Önkormányzatok

3DB
3DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

1DB

Zászli

ZászlÓ

1DB

Ftiggönytartó rúd

31

38-7-07029

13138-7-07037

31

1

38-7-07037

1

3

1

1

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

1DB
1DB

120

Nemzetiségi onkormányzatok

2DB
2DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

2DB

Falitábla

Poro|tó kész.
31

38-7-07098

Poroltó kész.

2DB

Spirá|ozógép
120

I

31

38-8-08035

Program: Raktár/Készĺel

Részítíj:o|ahe

Verzió:

2017.1.1

1

1DB

Pénzkazetta

3138-7-07059

38-8-08035

Osszesen.'

'ĺ DB

Fa|itáb|a

3138-7-07098

Ôsszesen..

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

Ftigginytartó rúd

Pénzkazetta

13138-7-07059

1

lDB

120

120

1

1DB

Fĺjggony nylon

38-5-05064

31

13138-7-07029

Osszesen;

Nemzetiségi tnkormányzatok

Zász|o

1

Osszesen:

íDB
lDB

Mikrohullámĺ? sütő

3138-5-05009

38-5-05064

1

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

MikrohullámÚ stjtő

Zász|o

1

Osszesen.'

2DB
2DB

FÜggöny ny|on

38-5-05009

Osszesen:

Nemzetiségi tnkormányzatok

Mikrohu|lámÚ sritő

1

tsszeserr.'
1

38-3-031 65

120

Osszesen

Osszesen.'

lDB

Mĺkrohu||ámú sütcĺ

13138-3-03168

1

1DB

ajtis
120

3

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény 10 ajtós fakkos
120

1

Osszesen.'

1

3DB
3DB

Szekrény 2 ajtis

Osszesen
31

Nemzetiségĺ Öl lkormán1aatok

Fémpoh1aQX185X40 cm
120

1

1DB
1DB

Szekrény 1O ajtós fakkos

31

r

Nemzetiségi tnkormányzatok

Fémpo|c100X185X40 cm

13138-2-02408

Osszesen.'

KészIet

HĺJtőszekrényZanussi
1?0

Osszesen:

Gyáriszám

Nemzetiségi Önkormányzaĺok

Spirálozogép

1DB
1DB

2017.01.31 9:31:52
3 .oldal
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Bp

t.ĺu V|||.ker. Jozseívárosi onkormányzal

Budapest, 1 082

8.1 .

Felhasználói |eltári ľész|etező
' Cikkszám: -

Könyve|és

éve: 2016

Fe|haszná|ó: 12o - 12o

Cikkszám
1

31

1

31

13138-8-08277

31

3B-8_0s282

1

1

3 1

1

31

Nemzetiségĺonkormányzatok

1DB
1DB

120

NemzetiségĺÖnkormányzatok

1DB
1DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

ĺDB
lDB

Nemzetiségi onkormányzatok

lDB

DVD ĺró Lg 41638 oEM

38-8-08282

Papĺĺvágógép

Iratmegsemmisítő

3138-8-0829s

38-8_08299

lratmegsemmisĺto

Teĺefax

,ĺ3138-8-08299

Osszeselr

1DB

Papĺrvágógép

3 1 38-B-08295

Osszesell:

lDB

Nemzetiségi onkormányzatok

Számológép SHARP 26o7sHARP 2607

DVD ĺró Lg 41638 oEM

13138-8-08277

Osszesen..
1

38-8-08072

120

Osszesen.

KészIet

Számológép SHARP 2607SHARP 2607
120

Osszesen

1

Raktárkód Felhasznátó

Megnevezés

38-B-08072

120
Telefax

1DB

\f\1,,qY\
/o u\:\)

1\

Píogram:-RaK'ĺĄzĺeĺ
Készitő: o|ahe

Verzió:

2017.1 .1'1

2017 .01.31

9:3í:52

4 .oldal
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Bp. Fóv. VIIi;ker. JÓzseívárosi onkornlányzat

Konyve|és éve:

Budapest. l082

Táľgyi eszktiz k Iistája tartozékokkaI
Felh. vagy szem. kődja és neve

Gyártási /

heIyrajzi szám
000190-i11932 Telefondrj szám|á|Ó(insta||á|ássa|)
000680.1311922 Tárgya|őasztal fekete 2 db
001180-13i1912 Nyomtatd HP lJ ttOO
002008-1311922 Kamera rendszer kĺépítése

002639.131112 FénymásolÓgép Sharp Ar.5516NG

11 19

120

Nemzetiségi onkormányzatok

13 139

120

t3r29

rf0

ryemzetiségi onkormányzatok
Nemzetisé9i onkormányzatok

13139

r20

NemzetiśégiÖnkormányzator

L3T29

Lf0

Nemzetiségi onkormányzatok

C)sszesen: 5 db
Beá||ított szĹjrési fe|téte|ek:

Minden nem tcjrolt eszkÖz

( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok ) adott felhaszná|őná| |évó eszkozrjk

-\

O

tr
2017.01.31 09:33:49

Bruttő

.

zđĺo

értékÉrtékcsłjkkenésNettô

érték

vo zJv

9b

l5u

0

22 699

22 699

0

2000.12.15 rV/605/00

144 220

144 220

0

2004.04,fĹ

391 375

391 375

0

2010.06.f4

429 125

429 rZ5

0

I 083 669

I 083 669

2004.1 1.10

Bp. Fóv. V|l|.ker' Józsefuárosi tnkormánvzat

8.1 .

Budapest,1082

Felhaszná|ő. leltári rész|etező

Kcinyve|és

éve: 2016

Cikkszám: Fe|haszná|ó: 010 - 010

Cikkszám
1

31 I

Raktárkód Fe!haszná!ó

Megnevezés

8-07379

Memóriakártva 8 GB
0,ĺ0

tsszesen:

31 1 8-07379

1

131'.t8-7-07223

't3'128-09488

010

28-09488

31

1

13.ĺ28-9-09006

Osszesen

2B-9-09006

31

1

Akkutoltő /4 d b.oď

31 28-9-091

28-9-091 86

1

31

28-9-09251

31

4DB

Sz

á

m ĺtóg é p P 42. 6G

h

38-02436

1

31

31

1

Polc

38-07376

13138-07377
31

1

010

Román Önkormányzat

1DB
IDB

3-as irodai

Román tnkormányzat

13138-2-02024

1DB
1DB

Román tnkormányzat

.I DB

Lámpa vegyes

Lámpa vegyes

13138-2-02024

13138-2-02040

I L)r

Szekrény Vegyes
010

1

Román Önkormányzat

LCD képkeretdigitális
010

31

38-2-02040

3,ĺ 38-2-02050

13138-2-02050

Program: Raktár/Kész|et

Készítő: olahe

.1

Román tnkormányzat

Szekrény vegyes

Szék vegyes

,ĺ DB

lDB

Videokáńya B GB

38-07377

lDB
2DB
z UĽ,

LCD képkeretdigĺtá|ĺs

tsszesen:

2017 '1.1

Sz. gé p

1DB

Román tnkormányzat

010

Verzió:

RW

Videokártya 8 GB

Osszesen:

tsszesen.-

Ra m /40G B/DV D-

|V/,ĺ488i08c

010

010

1

1 2

Paraván

38-02437

38-07376

Osszesen:

z/5

Polc 3-as irodai

Összesen;

4DB

Román tnkormányzat

Paraván

13138-02437

tsszesen:

1DB

Pen Drive

31 28-9-091 86

38-02436

1

lDB

Román tnkormányzat

Scanner (Canon Lide 25)

58

SzámítógépP42.6Ghz/512Ram/40GB/DVt
010
Román onkormánvzat

1

tsszesen;

31

lDB

Pen Drive

13128-9-09251

Összesen:

1DB

Román tnkormányzat

fé n yké pezógéphez

010

1

1DB

Scanner (Canon Lĺde 25)

1

Összesen

1

Román Önkormányzat

1DB

010

Osszesen;

3

1DB
1DB

Pendrive USB

Akkutöltő /4 db-os/ fényképezőgéphez
010

13128-9-09158

1

Román Önkormányzat

MobilTELEFON

Pendrive USB

Összesen

3't

5DB
5DB

MobiITELEFON
31 1 8-7-07223

1

Kész|et

Román tnkormányzat

8 GB

Memóriakártya

010

tsszesen.

1

Gyáriszám

0í0

1DB
1DB

Román tnkormányzat

Szék vegyes

5DB
5DB

2017.02.16 12'.57 09

í 'o|da|

I

ĺ...ł.ł./
*
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Bp. Főv. V|||.ker. Józsefuárosĺ tnkormánvzat
Budapest, 1082

8.1. FeIhasználói le|táľi részletező

Cikkszám

Á|ló|ámpa
Román tnkormányzat

010

lsszesen;

3138-2-021

1

13138-2-02118

1

AsztaI kt]|önÍéle
3138-2-021

1

13138-2-02129

tsszesen

I

31

13138-2-02150

010

Román tnkormányzat

3DB
3DB

0'10

Román tnkormányza|

1DB

Polckonyves

Hősugázo
38-2-021 s0

31

1

13138-2-02258

lDB

Hősugárzó

Lámpa koŕénvcsőves
Román onkormányzat

010

tsszesen:
38-20885

Scanner
Román tnkormánvzat

010

Osszesen:

31

1

Vi||amos fóző|ap
Román tnkormányzat

010

tsszesen:

1

131384-04132

Dekopír fĹirész
Román onkormányza|

010

Összesen.

1

31

38-4-041 32

13138-7-07011

1

Fejha||gató
31

38-7-0701

13138-7-07156

Osszesen:

1

13138-7-07211
31

38-7-0721

1

MonĺtorSunshine
Román tnkormányzat

13138-7-07282

F

ťi l l h

alg

atóhoz

tá

peg ység (mobi ltel) U n i ro ss

Román Önkormányzat

010

Pľogram: Raktár/Kész|et

Verzió:

2017 '1'1

Akku +tot tő

fé nyké p

ezőg

ép h e

z

,ĺ DB

,I DB

lDB

íDB
lDB

2U7.A2.'16 12:57:09

2 .oldal

.1

RC

Akku+to|tó fényképezĺĺgéphez

13138-7-07282

lDB
lDB
1DB

Mikrofon csiptethetö

Fű|lhaIgatóhoz tápegység(mobiItel)Unĺross
010
Román tnkormányzat

13138-7-07258

KészÍtő: olahe

2DB

Mikrofon csiotethető

'ĺ313B-7-07249

13138-7-07258

tsszesen:

2DB

Román Önkormányzat

010

Osszesen;

Román lnkormánvzaÍ

MonitorSunshine

13138-7-07249

Összesen.

1DB
1DB

Telefon adapterRouterLinksys SPA21 02
010

1

Román tnkormánvzat

Fejhallgató

Telefon adapterRouterLinksys SPA2 1 02
010

13138-7-071 56

lDB
1DB

Dekopĺr fűrész
010

lsszesen:

.ĺ DB

lDB

Villamos fózőlap

31 38-3-031 94

IUĎ

1DB

Scanner

38-20885

13138-3-03194

Összesen:

1DB

lDB

Lámpa köĺ.fénycsives

3138-2-0225B

,ĺ

ĺDB
ĺDB
lDB

Asztal kÍjlrnféle

38-2-021 29

Kész|et

Román tnkormányzat

Polckönyves

1

Osszesen

1

Gyáriszám

1DB

Áilólámpa

6

0,ĺ0

Összesen:

010 - 010

RakĹłrkĺĺdFelhasználó

Megnevezés

13138-2-02116

31

éve: 2016

Cikkszám: Felhaszná|ó:

1

Könyvelés

//

l/ł!
ĺ
ž,/.
t/

LAl

Bp. Főv' V|l|.ker. Józsefuárosi tnkoĺmánvzaI
Budapest, í 082

8.í. Fe|haszná|ői leltári részletező
Fe|haszná|ó:

Cikkszám

31 38-7-07283

1

13138-7-07303

Me mória kártya

fényképezógépbe

Fényképezőgépá||vány

38-7-07304
31

1

38-7-07304

13138-7-07312

Osszesen:
1

ÍDB

Fé nyké pezógé pfe ldolgozá

shoz szg.beAS

1

31 38-7-0731

13138-7-07323

I

Megfigyelo kamera

3,ĺ 38-7-07339

Román onkormányzat

Román onkormányzat

010
31

38-7-07339

13138-7-0734Ą

1

Memóriakáńya 1 GB MicroSD
31

13138-7-07347

1

31

38-7-07347

13138-7-07350

1

31

1

31

38-7-07350

38-7-07360

1

Román tnkormányzat

31

38-7-07360

Te

Román tnkormányzat

010

13138-7-07381

Osszesen:

13138-7-07391

tsszesen:

Program: Raktár/Készlet

Verzió:

20.|7 ',|.1 .1

2DB
zUĎ

0'10

Román tnkormányzat

1DB
1DB

010

Román tnkormányzat

1DB

Trafi

Kamera

13138-7-07391

Készítő: o|ahe

Román tnkormányzat

Webkamera Genius

Trafó

13138-7-07381

íDB
1DB

lefon vezetékes (anallg)

Webkamera Genius

1s138-7-07361

7DB
7DB

Memóriakártya 4 GB

Te|efon vezetékes (ana|óg)

í 31 38-7-07361

Osszesen;

,I DB

4 GB

010

Összesen:

.I DB

lDB
010

tsszesen;

1DB

Román Önkormányzat

Laptoptáska

Memóriakártya

2DB

1DB
1DB

Laptoptáska
010

tsszesen:

1DB

Román Önkormányzat

Memórĺakáĺtya 1 GB MicroSD

38-7-07344

BK007

lDB

MoInárkocsi
010

Összesen:

1 :

1DB

Megfĺgyelő kamera

Molnárkocsi

1

lDB

2DB

Akku fényképezőgépbe

13138-7-07323

Összesen:

S EEEPC91

Román onkormánvzat

010

1

U

Akku fényképezogépbe
0,ĺ0

Osszesen:

lDB

Fé nyké pezőgép állványfej

31 38-7-0731 2

1

Osszesen:

Román Önkormányzat

FényképezogépfeIdo|gozáshoz szg-beASt
010
Román Önkormányzat

38-7-0731 B

31

lDB
lDB

Fényképezőgépá|ĺványfej
010

Osszesen

Román tnkormányzat

Fényképezögép áIlvány

13138-7-07303

Kész|et

5DB
5DB

Román lnkormányzaĺ

010

Összesen:

Gyáriszám

Memória kártya fényképezőgépbe
010

Tsszesen;

31

éve: 2016

0í0 - 010

Raktárkód Felhasználó

Megnevezés

13138:7Ą7283

1

Könyve|és

cikkszám: .

lDB

Kamera

2017-02.16 12:57:09
3 .oldal
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Bp. Főv. V|||.ker. Józsefuárosi

tnkormányzat

Budapest,1082

Cikkszám: .
Felhasználó: 010 .

cikkszám

Megnevezés

13138-8-08047

Összesen:

8.1. Felhaszná|oi leltári részIetező

't3138-8-08054

Raktárkód

Felhaszná!ó

0't0

Román Önkormányzat

Diktafon

ĺ3

1

13138-8-08054

3B-8-08063

tsszesen:

Román tnkormányzat

Összesen:
1

Összesen
1

3 1

1

38-8-08345

tsszesen:

2DB
2DB

010

Román tnkormányzat

1DB
1DB

Fényképezogépdigitá|is táskávalCanon Pĺ
010
Román tnkormányzat

,ĺ DB

p d i g itál i s

1DB

31 38-8-081 62

31

1

38-B-08341

Akku toltő

DiktafonPanasonĺc

F é n yké pe

z

óg

é

tá

skával

1

Program: Rak

Készítő: o|ahe

Verzió:

2017.1 .1.1

Powe rsh ot

íDB

DVD felvevő PhiIipsHDD 160 DVD3570H

1DB

Mikrofon
Román onkormánVzat

010

Osszesen.

Canon

DVD fe|vevő Phi|iosHDD 160 DVD3570H
0't0
Román tnkormánvzat
31 38-8-08345

'ĺ313B-8.08440

31

1DB

Román Önkormányzat

DiktafonPanasonic

31 3B-B-08341

1DB

010
13138-8-08063

1

Kész|et

1DB

Diktafon

Akku tö|tó

13138-8-08í62

Gyáriszám

1DB

Mikrofon
010

Összesen:

éve: 2016

0.ĺ 0

Mikrofon

13138-8-08047

Könyvelés

3B-B-08440

ĺDB
1DB

Mikrofon

20'17.02.16 12:57:09

4
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Egyĺittműködési megállapodás

ąmely létľejött egyrészről a Budapest x.őváros VIII. keľĺiletJózsefváľosĺ

on ko rm á ny zat (a továbbiakban: helyi önkoľmány zat)
székhely:
1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám:
15735715-2-4f
tötzsszźtm..
735715
statisztikaiszám: 157357|5-841l-32|.0|
bankszámlaszám: 10403387.00028570-00000000
képviseli:
dr. Kocsis Mätépolgármester

másrészrőI

a

önkormányzat)

Józsefvárosi Ruszĺn Onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi

székhely:
miĺködési hely:
adőszźlm:
töľzsszám:
statisztikai

szám:

1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b

169242|7-|-42
679|76

|69242|7-841 1.371-01
bankszám|aszám: 10403387.00028605.00000009
dľ. Szabó János elniik

képviseli:
között

(a továbbiakban együttesen: Felek) a ĺemzetiségekjogaiľól szóló 20||. évi

cLXXx.

törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezdésébenfoglalt felhatalmazás
a|apjźn, ťrgyelemmel az źillamhźľ;tartásről- sző|ő 20||. évi CxCv. törvény (a
továbbiakban: Aht.), az á||amhéztartásról szóló törvény végrehajtźlsĺírólszóló 368l20|t.
(XII. 3l.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), a költségvetési szervek belső
kontrollľendszeréről és belső ellenőrzéséľőlszóló 370/20t1. CxI. 31.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: BkI.), a Magyarorczág helyi önkormányzatairó| szóló 20||. évi
CLXxxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseiľe, az alu|ított
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I.

Preambulum

1. A

helyi <inkoľmĺányzat jelen együttrnűködési megállapodĺás (atovábbiakban: megállapodĺĺs)
keretében a nemzetiségi önkorményzat részérebiztosítja a nemzetiségi önkorményzatí
mfüödés személý és trĺrgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végľehajĹási feladatok e|IźúásárőL, ezze| segíti a ĺemzetiségijogszabĺílyokból adódó
kötelezettségek teljesítésétés a közcisen megfoga|mazott nemzetiségi köztigyek és célok
megvalósítĺását. Jęlen megállapodásban a Felek ezen fe|adatok részletes szabályait
határozzőtkmeg.

z. A

tźrgyíévre vonatkoznan a helyi önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett - önként vállalt feladatként _ a helyi nemzetiségi önkormĺányzatta| töľténő
elózetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében mfüödési
hozzájźru|ásként pénaigyi támogatást biztosíthat, amelyľől tłímogatotüat elszámolási' míg
tĺímogatót ellenőrzési kötelezettség teľheli. A helý önkormányzat éůtala nemzetiségi
önkormárryzat részere mtĺködési hozzajarúźskéntnyujtható tĺámogatĺási összegről
tĺámogatas felhasználasa sorĺĺĺra nemzetiségi
üímogatási szeruódést kell kötni.
tĺnkormrányzat a költséghatékonyság és kiiltségÍakaľékosságelve szeľint köteles eljĺĺrni.
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3. A helyi

önkormiĺnyzat źútalnyujtott működési hozzájarúas tekintetében Felek
riigzítit
hogy a nemzetiségi önkoľmányzat nemzetiségi kiizĺigyeinek ellátása céljából
támšgafu'adhat kiilső szervezeteknek, inténlényeknek a,', aI' ho gy
a. ebben az esetben is a józsefuĺírosi ruszin nemzetiségi polgaľoknak részesülniiik
kell a
tiímogatott kĺilső szerv á|tal végzetttevékenység
b. elszámolási és beszámolrási kötelezettseg-mind"."d.eoy"ibol'
a tĺímogatott külső szervezeteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi onkormźnyzatoř terheli. A
nemzetiségi
tinkoľmlínyzat elnöke köteles a kiilső szerv tészéről benyujtott
a
- továbbadott
tamogatás felhasználrásarő| sző|ő
elszĺímolási
dokumentaciot,
valamint a tímogatĺísi
cél megvalósulĺísáról sző|ő saját nyi|atkozatát a benyujtlíst kbvető leghamaľab-b,
de
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővłíros vlll. tertiiet Józsefuaľosi-Polgárm"śt",i
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) péruÍigyi feladatait e|Iátő szervezet| egysége
(továbbiakban: pénziigý feladatokat ellátó szervezeti egység)
részéľeátadni.

4. A

helyi önkormĺínyzat által nyujtott működési hozzájaru|ás tekintetében Felek
rögzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmiĺnyzat ęlnöke köteles tĺírgyévetkĺivető januĺár
31. napjáig
írásban beszĺĺmolni a működési tĺímogatĺĺs
felhaszrrálásrĺról. A Hivatal
pe,,ń,eřl
feladatokat e||átő szewezeti egységen keresztĹil köteles a műktidési
" t'ĺ-oeaT,á,
felhasználĺását e||en(inzJ.J.' amelyhez jogosult minden adatot, bizonylatot
bekéľni, valamint
jogosult az e|szźtmolás kiegészítésétkéňi

A

5.

helyi önkoľmĺínyzat a nemzetiségi önkoľmźtnyzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak e||átásátt szolgáló ľendezvények megtaľt ásőú _ költségvetési
helyzetének
figyelembe vétele mellett - a mindenkori költsěgvetésében ekřl<ĺnĺtett
fonásból
pá|yáztatás útjĺánvagy egyedi kéľelem alapján, támogatási szeruł5dés
kötése mellett
támogathatj a, amelyről a támogatottat elszámôlĺ'i l.ot.lé zettségterheli.

6.

A

nemzetiségi önkotmányz-at bevételeivel és kiadásaivď kapcsolatban
a tervezési,
gazdákodási, ellenőrzési, finanszítozási, adatszo|gáitatasi és beszĺímolási
fęladatai
e|látásaről_ az elnök közreműködésével _ a vonatkozó jogszabályokban,
valamint a helyi
szabá|yozésokban, és utasítlísokban foglaltak szerint u riĺuáta go,'aostoáĺn

7. A

nemzetiségi önkormrĺnyzat gazdá|kodás rendjét szabályoző belső szab
áIyzataiban _ a
szĺámviteli jogszablílyok és az Avr., valamint u gk.. vonatkozó ľendelkezései
szerinti
szabźiyzatokban - reĺdezi,amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkoľmányzat
elnöke hagy
jővá.

8. A

támogatások felhaszná|ásával kapcsolatban a Hivatal báľmikor jogosult
ellenőrzést

végezĺi.

II. A nemzetĺségi önkoľmányzat míĺkiidésének
személyi és tárgyifeltételeĺ,
mĺĺkiidésselkapcsolatos végľehaj tási feladatok enĺtĺsa

1. Felek Ňgzítik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat

nemzetiségi közügyeinek ellátásához sziikséges tárgyi, technikai eszkđzökkel
felszeľelt
helyiség ingyenes hasznälatát. A nemzetiség1 tinkormányzatnak az irodaimunka
során
felmeľtilt mfüödési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkoľmányzatnak aZ ingyenes
helyiséghasznáIaÍta|, a helyiség infrastľuktúrájźna|kapcsolatban felmeľülő
rezsiköltségeit, valamint karbantaľtási és fenntaľtási költségeit a helyi önkormányzat
a Hivatal költségvetésének terhéľe _ viseli, amelyek az a|źlbbiak:

_

a. a villamos
b.

energia, meleg viz, fütés díja, valamint a víz-éscsatornadij' a közös
költség, továbbá a szemétszállítási és kéménysepľődíj;
a nemzetiségi tinkoľmźnyzatműködéséhez szükséges eszközök karbantartási díja,
az internet hozzáférésilehetőség költségeinek biztosítása' va|amint a nemzetiségi
önkormányzati ügyekkel foglalkozó tigyintéző á|ta| igénybevett telefon
szo|gá|tatálsának díja, kivéve a fiemzetiségi önkoľmányzat testtileti tagjainak és
tisztségvi selőinek telefonhas znźiatábőI ęredő költségeit.

3. A

helyi önkormányzat a II.1. pontban foglďtak megvalósulása érdekébena Budapest VIII.
kerület, Vajdahunyad u. 1./b, szám (ľsz.: 35604|N3) alatt talrźtl'hatő 145,5 m, alapterületíĺ
iľodahelyiséget ingyenesen a Józsefuarosi Bolgaľ, Giiľög, Lengyel, oľmény, Román,
Ruszin, Szlovfü, Szerb, UkľáÍI, Német Nemzętiségi onkormźnyzatközös hasznźůatbaadja
azza|' hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minđennemzetiségi önkorĺľľLőnyzat
szźĺmáĺamunka.íllomás biztosított legyen. A fentiekben megjelölt ingatlan tiibb részből
á1ló helyiségcsoport, amely 4 iľodahelýségből, közlekedőbőI, ga|éiźlból, mosdóbő| á||. Az
ingatlan akn:a|izáIt forgďmi éľtékbecslésealapjrĺn az ingat|an forgalmi éľtékebruttó
44.160.000,-Fr.

A

nemzetiségi önkormĺányzat fudomasul veszi, hogy az irođahelyiséghaszná|ata a
Józsefuaľosi Szęrb és Szlovĺák Önkoľmĺányzattal közösen töľténik. A nemzetiségi
önkoľmrínyzathasnŕiati jogĺĺnakgyakorlasával a tiibbi irodahelyiséghasznéiatáľajogosult
nemzetiségi önkormlíny zatok munkáj át nem akadály ozhatja.
4.

Az irodahelyiség vonatkozźtsźtbaĺa nemzetiségi önkormźtnyzat részérękizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi tinkoľmányzattal közös használatba átadott tárgyi és

technikai eszkiizök listája jelen megállapodás elválaszthatat|an mellékletét képezi. A
nemzetiségi önkoľményzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget kizaľ.őlag
alapfeladatanak e||źúásźůlozszĹikséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeľíigazdálkodas szabályu szeľint, a jő gazda gondosságával köteles kezelri, a
hasznźůatjogát a helyi önkoľmányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasnlá|atijogát masra nem ruhĺízľratjaźú.A helyi önkormłányzat ahasnláiatba
adott báľmely ingóságot - a listĺán töľténő őúvezetés mellett - bĺĺľmikorindoklĺás nélkĺil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatj a azza|, hogy e joga gyakorlása során nem
v eszé|y eztetheti a nemzetiségi önkorm źnyzat feladatellátását.

A

helyiséget a nęmzetiségi önkormányzat hétköntaponként ľeggel 8 óľától 20 őráig
nemzetiségi önkormĺányzati felladatellőńźsáůloz hasznćůkntja. Az e pontban megielölt
időrenden tul töľténő helyiséghasznáiatra előzetes íľásbeli kérelem alapjan a Hivatal
jegyzójének íľĺásbeliengedélye alapjĺĺnvan mód. Az íľásbeli kéľelemben meg kell jelölni a
célt és az okot, amely miatt szĹikséges a szokásos helyiség hasznźiattől eltérő időszakban
történő bent taľtózkodás. Azeltéro időpontu helyiséghaszná|at állandó vagy esetijelIeggel
adható. Indokolt kéľelemĺea helyiség eltérő hasznźiata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított eltéľő helyiséghasznźiat indokoltságát a jelen egyiittrnűkiidési
megállapodás feliilvizsgálatĺíval egyidejíĺleg meg kell vizsglílni, és amennyiben aľľaa
továbbiakban mĺírnincs szfüség, az eĺgedé|yt vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkormĺányzat azingyenes helyiséghasznáIat jogát másra nemnlhávhatjaéÍ.
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Az ingyenes használatba
eszközölni

adott irodahelýségen felújítást,átalakítíást, bármilye
csak fulajdonosi dĺintéssellehet.

n

váůtoztatást

Felek Íi,gzítilľ'logy az ingyenesen haszná|atba adott irodahelyiséget magáncélú
hasnlálatra igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányz.at nem jogosult. Amennyiben
a
nemzetiségi ĺinkormányzat az e pontban foglďtaktól eltér, -úgy köteles ; helyi
<inkoľmányzat írłásbeli fe|sző|itźsara amagáncélri ĺasználatot haladéktálanul
megszĺintetń,
valamint e magán célúhasználatból eredő ktiltségeket a helyi tinkormányzat
részére

megtéľíteni.

Ą

nemzetiségi önkoľmányz-at tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
használatba adott irodahelyiséget a rendeltetésszeľíihismátattol álteron veszilgénybe,
vagy azt a mĺásik nemzetiségi önkormányzatok érdekeit figyelmen kívtil hagyvahaszná|ja,
űgy a helyi önkormźnyzat által önként vái|a|t felađatkéntä nemzetiségi önŔoľmglÍryzatok
ĺészérenyujtott nemzetiségi önkormĺínyzatitźmogaüási ľendszerbő|wzňnato.
A nemzetiségi önkoľmányzatnak az á/ĺadott vagyonnal kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormĺínyzatt'al egyetemleges elszámolĺási, vissżaszolgá|tatźsi és kĺłrtérítési
kötelezettsé;e
áll fenn.

Az ingyenesen hasznźiatba adott irodahelyiség kulcsát a nemzetiségi önkoľm ányzat
képviselője a Hivatal portajan veheti fel, éšoft köteles |eadnl áz irodahelyiség
elhagyĺásakor. A nemzetiségi tinkormĺányzat nem jogosult saját kulcs haszn
á|atára.
5.

A

helyi önkoľmányzat vái]'a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátó
szęwezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat e||átő szervezeti egység)
vezetője felé benffitott igénybejelentés a|apján - a nemzetiségi onl<ormnyžít
feladatellátása során jelentkező sztikséges
-e'temg . a Hivat a|"á|ta|a biztosított
e|haszná|ődott, leselejtezet1eszközök
cséréjét,kaľbantartását, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz szükséges irodaszeľek ľendékezésrebocsátását biztosída.

6. A.' nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátott eszközök

szĺĺmviteli
nyilvántartősáért a Hivatal pérnigyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
míg
|eltár szerinti hiánytalan á||apotáért a nemzetiségi iinkoľm ányzatelňóte-ľelel.

?. A

helyi önkormányzat a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat nagyobb szabású rendezvénveinek,
programj ainak megvaló sításához
a) a Hivatal helyiségét - amennyiben ez aĘivata|, illetve a helyi ĺinkormĺĺnyzategyéb

b)

kózfeladatainak el|átását nem akadáiyozza ideiglenesen, ingyeriesen
rendelkezésre bocsáthatja, azza|,hogy az eľre irányuló kéľetřret legalább iś
nappal
akért időpont előtt el kell juttatni a Hivatal jegyzőjéhez.
a helyi önkormányzat valamennyi költségvěte'i'ź"*ének, gazdaságitársaságainak

közremfüödését, segítségétkérheti, amennyiben

többletköltséggel

8. A

nem jĺár.

önkgrmányzat postaköltségét
-nemzetiségi.
költségvetésének terhére - viseli.

9. A helyi

a helyi

ez az

érintett szeľveknek

önkormányz

at _ a Hivatal

önkormányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére igény és előzetes írásbeli
bejelentés a|apján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
haszná|atÁnakbiztosítását,továbbászfü ségeseténtolmácsdka|mazásőft .
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10.

A helyi

önkormźnyzat az jeleĺ megállapodásban meghatźrozott költségeket a Hivatal
kiiltségvetésénbelül tervezi meg: a nemzetiségi önkoľmźnyzatok míĺködtetése
kiiltségvetési címen, és a hivatal múködtetése költségvetési címen, továbbá az
onkoľmanyzat költségvetésében a Polgáľmesteń Hivatal és nemzetiségi önkoľmányzatok
épületeinek takaríüísa címen

1l.Felek rogzítik, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi tinkoĺmźnyzat
működéséhez sziikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi

önkoľmányzat miikiidéséhezkapcsolóđó adminisztľatív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban źi|ő személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keľesztiil a szervezési és
ügyviteli, törvényességi, pénzÍjgyi,ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat ellátó
szewezeti egységei látják el.

t2. A Hivatallal jogviszonyban ál1ó személy(ek) adminisztratív feladatai kültinösen:
a. a testületi tilések előkészítésévelkapcsolatos feladatok, tészvételaz u|éseken, az
ülések j eg y zőkonyv ezése,
b. a nemzetiségi önkormźtnyzat elnökének, vaEY tagsának infoľmációi alapján írásbeli
előterjesztések, döntések előkészitése' meghívók, forgatókönyvek elkészítése
c. a beterjesztésre alkalmasság vizsgźiatának keľetébena jegyzőkönwek előzetes
megktĺldésea Hivatal töľvényességi és pénztigyi feladatait ęllátó szervezeti
egységei tészére,
đ. koľmaĺlyhivatal törvényességi észľevételeinektovábbítása a jegyző és a
nemzetiségi önkormrányzat elniike felé,
e. a testtileti és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó (pl. jegyzokönyvek)
ĺy I|v źntartás i, so kszo ro s ítás i é s p o stĺĺzási feladatok el l átása,
a nemzetiségi cinkormányzat miíködésével kapcsolatos nyilvźntaĺlásí,iratkezelési
feladatok ellátása,
g. gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelmének elkészítése,
elszámolásokban részvétel),
h. nemzetiségi önkoľmźnyzat elntikének fe|hata|mazása a|apján Nemzeti
Jogszabá!ýát Törvényességi Feliigyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus
ľendszer haszĺá|ata.

a

f.

a

a

13.

Felek rögzitik, hogy a nemzetiségi önkoľmanyzat iilésein - bęleértve a zálrt Íiléstis . a
jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítésielőíľásoknak megfelelĺĺ megbízottja a helyi
önkoľmányzat megbizźlsából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkoľmányzat
tęstiileti ĺilésein,és je|zi, amennyiben törvényséľtéstészlel.

III. A nemzetiségĺ önkormányzat kiiltsĘvetésével,gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1.

A

nemzetiségi önkormányzat kciltségvetésévelés gazdáůkodásénal' kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénzugyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|őtbbiak
szerint:
a) a költségvetésről, átmeneti gazdáLkodásľól szóló hatźrozat, a költségvetés tervezés,
annak évközi módosításának előkészítése,az e|emi kiiltségvetés elkészítése'
b) a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetési e|őirźłnyzatok nyilvĺíntartźsa,az éves
gazdáLkodás és döntések során amennyiben szĹikséges a nemzetiségi önkormźnyzat
figyelmének felhívása a költségvetés módosításra,
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c) a nemzetiségi önkoľmányzat költségvetését megalkotó

hatfuozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Államkincstáľhoz toteno benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátása,
d) a számviteli szabályok szerint a számvite|i-pénziigyi nyilvántaľtások vezetése, a
számviteli-péĺ:ľ'ugyiszakmai ellenőrzéseli e||áiása, az utalványrendeletek
kiá||ítása, a gazdasági vęzető által kijelö|t személyébenaz éľvényesítéši
feladatok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg

a

kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, aköte|ezettségvállalás éša tđnylegeskiťrzetési igeýközött
eltérésesetén annak jelzése,
a
Đ kifizetések teljesítése pé''táť'vagy banki átutalással,
g) havi pénzforya|mi jelentések, mérlegielentések, kĺiltségvetésibesziímolók készítése
a jogszabá|yban megadott határidő betaľtásával, u Mugyu, Áilamkincstarhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
h) a zárszlímadás számszaki elkészítésea szöveges részének elkészítéséhezsegítség
nyújtása,
Đ banki és töľzsadattári tigyintézéshezkapcsolódó feladatok ellátása (bankszłámla.
s.? etzó dé s mó do s ítása, v źitozások bej el enté
se),
i) ÁFA-bevallások, Szja bevallások kéšzíte'",Áŕłkörbe való bejelentés,
k) támogatásonként (központi költségvetésből, teleptilési
tinkorm ányzattőI,
pá|yazatokbőI)
bevételek és azok terhéľehozoit döntések, valamint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti
nemzetiségi
önkormányzatokat
költségvetési döntések meghoza7a|ában, támogatások
elszámolásában,
támogatások felhaszná|ásánakpénzugyi elszámolásához segítségnyujtás (számlĺík,
bizonylatok másolása, kimutatások elkészítése),
m)pénziigyi,szźlmviteliszabá|yzatokaktua|izá|ás,a,
n) elemi költségvetés és hatrírozat, költségvetési beszámoló és zárszámadás honlapra
töľténő feltétele éľdekébenintézkedés.

"

a

a

a

l)

Iv.A

l. A

jegyz('

nemzetÍségĺönkoľm ányzat költségvetése

a pénztigyi feladatokat e||átő szeruezeti egység tiján az

szóló jogszabá|yok rendelkezéseire figyelemmel

u

á||arnháztaĺtasrőI

l.tĺlt.eguäte.ĺtörvényből ađódó

ľészletes információk, valamint a nemzetiségi önkoľmányzat elńtĺkénekközremiiködése
és
adatszo|gát|tatasa alapjarlhatĺáľidőben előkészíti u n".""ii,égi önkormĺányzat
költségvetési
hatéttozatźnaktervezetét, amelyet megkĺild a nemzetiségi tinkorm ányzatéhokenek.

2. A

nemzetiségi önkormányzat a kĺĺltségvetését
önállóan, költségvetési hataro zatbaĺl
á||apítja meg. A nemzetiségi önkormĺányzat költségv etési határo]zatának az
irányadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, taľtaloň szęrint kell
tafta|maznia az
e|őirányzatokat.

3. A

nemzetiségi önkoľmĺányzat költségvetési hatźnozatát, elemi költségvetését,
átmeneti
gazdálkodásróI szóló hatfuozatát az elnök - annak elfogadásň követő
háľom
munkanapon belül - íľásban megküldi a pénziigyi felada:tokat e||átő szervezeti
egységnek.

4.
':.
ÁĄL* "l
,,

A

nemzetiségi önkormínyzat elnöke a nemzetiségi tinkoľmányzat köItségvetési
e|í5irányzatainak változtatásána irźnyuló előteľjesztést a pénzĺigyi feladatok at
e||átő
szerv ezeti egysé g közreműkcidésével készítielő.
6

5.

Az

e\oirźnyzatok módositźsátőI a nemzptiségi tinkormźnyzat képviselő-testiilete
költségvetési hatáĺozatźltmődosító - hatátozattal dönt. E hatźlrozat egy péIdźnyźú'
valamint az e|őirźnyzat-módositás részLetezését(az e|oirányzat-nyilvĺántaľtáson történő
átvezetés céljából) a nemzetiségi ĺinkormáĺyz.at elnöke a döntést kiivető 3 napon belül
juttatja el a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

6.

A

7.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdálkodĺás

helyi önkormanyz-at, valarlint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
hatźlrozata törvényességéért'bevételi és kiadási e|őirányzatainak megállapítasáéľt és
teljesítéséért,bvźlbbákötelezettségĺá|Lalásaiértéstaftozźsaiértnem felelős.
biztonságźrcľt a testiilet,

a szabá|yszeľíĺségéért

az elnök felel.

v. A
1.

nemzetiségĺ önkoľm ányzat kiiltségvetésénekvégľehajtása

Felek rogzitik, hogy a nemzetiségi önkormányzat önźů|őan dönt saját költségvetési
e|őirányzatainak fe|haszĺĺáiáĺsáról. A nemzetiségi tinkoľményzat kiiltségvetési, pénztigyi

gazdáIkodásának végrehajtása során apénzugyi feladatokateIIźúő szervezeti egységen
keresztiil az esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormźnyzat forrásai terhéľe
készpéĺ:z,valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatátozotí
eIőfu

2.

A

ą
J.

A

źnyzatok,illetveanemzetiségiönkoľmźnyzatihatźrozatokalapján.

jegyző a pérľ'ij;gyi feladatokat e||źúőszervezeti egységen keresztül látja eI - a
nemzetiségi önkormanyzat e|ĺökének közremiĺkiidése és információi a|apján - a
nemzetiségi önkormányzatoĺźilő ťtzetési szálm|a nyitásával, törzskönyvi nyilvantaľtási
adatainak töľzskönyvi nyilvĺĺntaľtásbanszükséges módosításával, az adószĺłm
igénylésévelkapcsolatos teendőket. A nemzetiségi iinkormźnyzat tekintetében az
adőszálm igénylése,valamint a törzskönyvi nyilvĺántaľtásban szükséges módosítások
áNezettetése a megalakulást kövętően megtöľtént. A nemzetiségi iinkormźnyzat önálló
fi zetési szźtm|źpa| rendelkezik.
nemzetiségi iinkormźnyzat az áillamhá.ztaĺtási információs ľendszeľhez a Magyar

Ánamkincstaron keresztiil

a

pénzijgyi feladatokat ęIlrátő szervezeti

egység

közľemiĺkö dé sével az a|ábbiak szerint kap cs o l ódik :
a. Információ szollgźĺItatźtssalaz elemi költségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szolgá|tat az áůIamháztaľtás infoľmációs rendszere

b.

szőtmára.

Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péluforya|mával iisszeftiggésben eleget tesz az áI|amháztartási információs
rendszere felé irányuló adatszol gźĺItatásikötelęzettségének.

c. Iđőközi mérlegielentéssel, méľleg.gyorsjelentéssel:a költségvetése
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegjelentéseket összeállítja és biztosítja
d.

ađataitazőűlamháztaľtásiinfoľmációsľendszerszźtmára.
Költségvetési elemi beszĺímoló készítésikötelezettséggel: költségvetésének
végrehajtásával, gazdálkodźsőtva| összefüggésben eleget tesz az á||amhőLüartźLsi
infoľmációs rendszere felé iľĺányuló adatszolgáttatźsi kötęlezettségének.

/!i

u,

ł,,"i,Ą3

4. A

nemzetiségi önkormányzat költségvetést érintő hatfuozalźnak elkészítésééľt,
vďamint
e|fogadást követő adatszolgáltatasok hat.ĺľidőben töľténő teljesítéséért
a
Hivatal
jegyzőjén keresztiil apénziigyi feladatokat ellátó szervezetiegysei
a felelős.

az

vI. A nemzetiségi tinkoľm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kötelezettség

A

t.

nemzetiségi önkormźnyzat elnöke a nemzetiségi iinkoľményzat gazdá|kodásának
éves alakulásáról a zárszźtmadás keľetében számoi u". .q, nemzetiséli önkoľmĺĺnyzat
gazdáIkodásĺínak éves alakulásáról sző|ő zőrszźlmadási előterjesĺési
és a határozat
te-rvezetét a jegyzőn keľeszttil a pénzíigyi feladatokat ellátó sžervezeti
egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormĺányzat elnĺike a képviselő-testtilet ele-te4esa
ĺgy,
hogy az a képviselő-testiilet elé terjesztésétkövető łlanninc napon belül,
ae legtesolň'á
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatźůybal3pjen.

2.

A- nemzetiségi önkormányzat az éves költségvetési beszĺĺmolóalapján évente,
az
elfogadott kciltségvetésselösszehasonlítható móáon zźrszámadásihaáiőzaftal
dönt.

vII.

l.

A nemzetÍségÍiinkoľ mőnyzat kötelezettségváItalásaival kapcsolatos
hatásköľłik

nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos részletes
Ą
hatáskcĺröket és az ellenjegyzési, éľvényesítési,
utalványozĺsi' szakmai
^

teljesítésigazo|ősi feladatokat, továbbá a felelősók konkľét kijelöljsét a nemzetiségi
tinkormányzat Szeľvezeti és MÍĺködési Szabáiyzatának mellékletétképezo,
a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke, valamint a jěgyző által kiadott közös utasítás
rendezi.
2.

A nemzetiségi önkoľmźnyzat ťrzetésiszám!átkizárő|aga helyi
v

a
J.

4.

ezetłi pénzintézetnélnyithat, vezethet.

Ą|\,'

"n

at szá*;,źit

A

nemzetiségi ĺinkormźnyzatgazdátkodásálva| és pénzelléúźlsźtva;kapcsolatos minden
pél]rfotgalmáÍ a nemzetiségi önkoľmĺányzat foľrásaiterhére a nemzetiségi
önkormĺínyzat
ťlzetési szám|áj án b onyo lítj a.

A helyi önkoľmányzat á|ta| adott támogatás folyósítása a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi ĺinkormányzat közötti szerződésben foglaltak szeľinitöľténik.
A tiímogatás
elsődlegesen a nemzetiségi tinkormányzat mĺtodesi és működéshez kapcsolódó
beruházási (éven túl ęlhaszná|ődő eszkózök, alkotások, stb beszerzése) kĺiltségeinek
,öllkorményzat
fede.zetét biztosítja. Amennyiben a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat a helyi
áItal folyósított tĺímogatást külső s"e..o"knek (pl.: táľsadalmi szervezetek'
a|apítványok, természetes személyek részéte,stb.) nyujt ott pénzeszköz
átadás cé|jára
haszná|j a fel, a *ry9t1*9i önkoľmanyzat köteles a l<ózieruel<aő l
nyuj tott támogatások
át|őúhatőságáről' sző|ő 2007. évi CLXXXI. tĺirvény,valłnint ahatáiyős
önkormĺínyzati
költségvetési rendelet'szeľint eljárni. A nemzetiségi önkoľmanyzit a támogatott
cél
megvalósu|ásátőI szóló elszrímolás elfogadásáról
pénzĺgýifeladatokat ellátó
szew ezeti e gys é get írásban ktitel e s täj éko ztatru.

a

\.

önkormĺányz

5.

A

6.

A

központi költségvetési támogatásilpźńyázati igény benffitásáľa, a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásáért a helyi önkormányzat és a Hivatal
felelősséget nem vállal.

helyi önkormányzat kote|es a nemzetiségi önkormányzat ĺészéreelektronikus
felületet (honlap) biztosítani annak érdekében,hogy a nemzetiségi önkoľmányzat

eleget tehessen az informźrciós önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szóló
201I. évi CXII. törvényben foglďt közzététe|i ktitelezettségének.Jelen pontban
meghatarozott fe|adat e|Iátźsáért- a II. fejezet 11. pontjában meghatźrozott ĺjgyintéző
adatszo|gźitatása alapjĺán - a Hivatal szervezési feladatait ellátó szewezetí egység vezetője
a felelős, mely az adatvédelméről és ađatbiztonságarő|, valamint a közérdekű adatok
megismeréséľeirányuló igények teljesítésénekľendjéről szóló jegyzói rendelkezései
szerint iranyadók alapján jaľ el.
7.

a

A

nemzetiségi önkoľmźnyzati választások évében nemzetiségi önkoľmányzat
rendelkezéséľeá1ló önkormányzati fonásból biztosított előirányzatok felhasználásáľa,
az elóirźnyzatok terhére kötelezettségek vállalására naptĺĺľiéven belül a nemzetiségi
önkoľmányzati vźiasztások időpontjához igazitottan, időarányos titemezés szerint
kerülhet sor.

A Hivatal a

nemzetiségi önkoľmźnyzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elktilönítetten vezeti, az adatszolgálltatás soľán közölt adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és statisztikai ľendszerrel való taľtalmi egyezőségéérta
Hivatal jegyzojén keresztül az adatszolgźitatási feladatokat ellátó szewezetí egység
vezetője és a nemzetiségi önkormányzat

VIII.
1.

elnöke egytittesen felel.

Osszeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkorményzattekintetében

a kcitelezettségvallaló és a

pénzügyi ellenjegyző

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében źlzonos személy nem lehet.

)

Az

érvényesítőugyanzon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a

kötelezettségvźi|alása' utalványozasra jogosult és a teljesítést igazolő személlyel.
ą
J.

A kötelezettségvátlalasi, péĺlnigyiellenjegyzési, érvényesítési,utalvĺányozasi és teljesítés
igazo|áséra irłányuló feladatot nem végezľretiaz a szeméIy, akl ezt a tevékenységéta

Polgári T<irvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. ttirvény szerinti közeli hozzźúzľtozőja vagy
maga javźra látná eI. A pénzügyi feladatokat ellátó szetvezęti egység vezetője a
kötelezettségĺéi|alasra' pénnigyi ellenjegyzésľe, teljesítés igazolására, éľvényesítésre,
uta|vőnyozasra jogosult személyekről és a|źúras-mntajukÍólbelső szabá|yzatakban
foglďtak szerint naprakész nyilvĺíntartrĺstvezęt.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőrzés
1.

A

nemzetiségi iinkorményzat belső kontrollrendszeľének kialakítĺásanál figyelembe kell
felelős miniszter álta| közzétętt
venni a Bkľ. előírásait, továbbá az źilaĺnhźztaľtáséľt
kialakításáért a jegyzó a
A
belső
kontrollrendszeľ
módszertani ritmutatókban leírtakat.
felelős, a nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat elnökének észľevéte|ęzésijogkcirének figyelembe
vételével.

Ąt5

2. A

Hivatal integrált kockazatkeze!ési és a szervezeti integritrást séľtő események kezelési

felelőse biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kockĺízatkeze|ését,u
sértő események lefolytatását a kiadott szabőůyozások alapján.

3. A Hivatal
vezetője is.

gazdasági szewezetének a vezetője

a

","*",ěti

integľitast

nemzetiségi önkoml ányzat gazdasági

4. A

nemzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőľzési feladatait
ellátó szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eljárási rendet a Bkr. és a belső
ęllenőrzési vezető á|talkészített belső ellenőrzési kézikĺinyvszabá|yozza,.

5. A

nemzetiségi önkormányzata vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a jegyző hagyja jővá,

mely beépül a helyi tinkoľmányzat éves ellenőrzési tervébe. e
:eeížau jšiänłevott
ellenőrzési tervęt megki|{| a nemzetiségi önkormźnyzat ęlntiteňl. u
iő"uĺugya',u

vonatkozó jogszabá|yihatÁndőtkövetően5naponbeliil.

6. A

nemzetiségi önkoľmĺányzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a jegyző hagyja jővá,
".ĺves
mely beépül a helyi önkormĺínyzat éves jelentésébe, jegyztĺ ä
;ó".ĺr'agýôtt
ellenőrzési jelentést tajékoztatasul megkĹildi a nemzetiségi-onĹoľmĺĺnýzateřioyenek
a
jőváhagyásľavonatkoző jogszabá|yihatánďőtkcivetően5naponbelül.

A

7. A

nemzetiségi önkormźnyzatokat érintő külső ellenőľzések nyilvántartását a belső
ellenőrzési feladatokat e|Iźttő szervezeti egység végzi az elnök tájékoztatása alapján.

X. Zárő ľendelkezések

1. Jelen megállapodás annak a!áirása napján lép hatályba és hatźrozat|an időre

szól.

Ezzel egyidejtileg a helyi önkormányzat és a ńemzetiségi önkorm ányzat között jelen
megállapodást megelőzően létľejött együttműködési megállapodás, valJmint
helyiséghaszná'|ati és fenntaľtatási szerződéi a közös feltilvizsgät at és azokegyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésével hatĺílyáúveszti.
-

2. Felek ĺögzitik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a je|en együttműködési
megállapo dást 20|7 . máľcius 31 . napjáig nem írja a|á, vagy u, ibbun fóilaltakut
nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkoľmányzat éital _ ó*ent vállatt řeladatként
biztosított támogatásban nem részesül.

3.

A helyi

önkoľmányzat

az éves költségvetése tervezése során e megállapodás
' köteles eljárni, és biztosítani a

rendelkezéseire figyelemmel

''ě-""ti.égi

önkoľmányzat miĺködési feltételeit.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlatban felmerülő

egyéb

feladatmegvalósítások során a vonatko ző jogszabályi előírások figye1embevéteřjvel
jáľnak el, kcilcs<inösen segítve egymás munkáját.

5. Felek

megállapodnak továbbá, hogy az együttműködési megállapodást évente
legkésőbb január 31-ig, általános vagy időkö zi łźůasztäsesetén
- łurilo ülést követő
harminc napon beliil felülvizsgáljrĺk, és szfüség esetén azt módosítjĺák.

6.

i' \

'tilo

Felek rőgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabźl|yozott kérdésekbenaz Aht,.,
Avr., Bkr., Möt.o.,-N"kt. renáelkezései' valamint az ógyenlő bánásmódĺőI és az
10

esélyegyenlőség elómozditásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
j o g szabályo k rend elk ezései az ir ány ađőak.

vonatko zó

7.

Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példányban magyar nyelven késztilt,
Felek elolvasás és éľtelmezésutźtn, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyó lag aláírtźlk.
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Budapest, 1082

8.1. Felhaszná.|ói |eItári rész|etező
Cikkszám:

ikksz,ám
1

Raktárkód Feĺhasználó

Megnevezés

28-9-09098

31

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out
120

Osszesen.
1

28-9-091 58

31

1

28-9-091 93

31

58

Scanner (Canon Lide 25)

Számítógép Comód officeIV/1397/08/C

31

1

13138-2-02002
Osszesen.'
1

31

tv/1397/08/C
Nemzetiségi Önkormányzatok

31

38-2-02003

13138,2-02004

1

3 1

Osszesen:

1

31

38-2-02003

31 38-2-0201

13138-2-02013

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB
1DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

1DB

Gépíroasztal

Asztal vegyes

lDB
120

Nemzetiségĺ tnkormányzatok

5DB
5DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

2DB
2DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

9DB
9DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

4DB
4DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

7DB
7DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

2DB

Asztaltárgyaló

Áttvány, polc

0

Csillár vegyes

A||ófogas
31

38-2-0201 3

13138-2-02017

Osszesen.

120

Csĺl|ár vegyes

1

1

38-2-02005

38-2-02007

31

'13138-2-02010

Osszesen.

8DB
8DB

A||vány, po|c

1

tsszesen:

Nemzetiségi tnkormányzatok

ĺróasztal

AsztaI tárgya|ó

13138-2-02007

Osszesen:

tzu

Asztal vegyes

38-2-02005

Allófogas

Forgószék

1

31

38-2-0201 7

13138-2-02024

Osszesen

38-2-02002

'ĺ3138.2-02004

Osszesen

1

Forgiszék

Lámpa vegyes
31

38-2-02024

13138-2-02031

Lámpa vegyes

2DB

Reprodukc' képek, rézkarcok
NemzetiségĺÖnkormányzatok

4DB
4DB

Nemzetiségi tnkormánpatok

4DB
4DB

120

Összesen:

31

1

38-2-02031

13138-2-02032

Reprodu kc. képek, rézkarcok

Szekrény 2 ajtós magas
't20

Osszesen

1

31

38-2-02032

Frogram : Raktár/Kész|et

KészÍtő: o|ahe

Yerzió:

2017 '1.1.1

lDB

Szánĺtógép Colnód officelV/l 397/08/C

28-9-091 93

Gépíróasztaĺ
31

1

,I DB

ĺriasztaI

1

Osszeserr:

íDB
lDB

Nemzetiségi Önkormányzatok

120

Osszesen:

1DB
1DB

Scanner (Canon Lide 25)
31 28-9-091

1

ĺ

Nemzetiségi onkormányzatok

120

tsszesen;

Készlet

yGÁ Ásus 69600XT/TVD 128mb W out CHIPE

31 28-9-09098

1

-

120.120

Fe|használó:
e

KÖnyve|és éve: 2016

Szekrény 2 ajtós magas

2017 .01.31 9:31:52
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F,"" V|ĺ|'ker. Józsefvárosi onkormányzat

Budapěst' 'ĺ032

B. 1

. Fel|taszllálói |e|tári rész|etező

l(üľlyve|és Éve. 20

|6

Cikkszám: Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Cikkszám
1

Raktárkód Fe|használó

38-2-02035

31

Osszesen.'

Szekrény a|acsony záĺhato 1 polcos
120
31

1

38-2-02035

13138-2-02040

38-2-02040

13138-2-02042

1

31

38-2-02042

38-2-02050

1

31

31

38-2-02050

3B-2-02069
31

38-2-02069

13138-2-02071
31

38-2-02071

13138-2-02075

s8-2-02075

13138-2-02078

38-2-02078

31

31

38-2-02087

1DB
1DB

Nemzetiségi tnkormányzatok

2DB
2DB

Nemzetiségi on kormányzatok

1DB

Gorgős konténer

31 38-2-021

32

Szekrény 2 ajtós alacsony

Aszta|ĺ |ámpa

120
31 38-2-021

13138-2-02240

59

Asztalilámpa

lDB

Szekrény 1 ajtós a|acsony
120

31

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény 2 ajtós a|acsony

13138-2-02159

Osszesen;

1DB
1DB

120

1

Nemzetiségi onkormányzatok

Görgős konténer

13138-2-02132

Osszesen.'

1DB
1DB

Hljtőszekrénv
120

1

Nemzetiségĺ tnkormányzatok

Hűtőszekrény

13138-2-02087

Osszesen.'

3DB
3DB

Szekrény konyhai mosogatós
120

1

Nemzetiségi onkormányzatok

Számĺtógépasztal

Szekrény konyhaĺ mosogatós
120

31

1

Osszesen.'

6DB
6DB

Szekrény alsó-felső 2 ajtós
120

1

Nemzetiségi onkormányzatok

SzámítógépasztaI

1

Osszesen:

28 DB
28 DB

120

Osszesen

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szék vegyes

Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtos

1

Osszesen:

7DB
7DB

Szék vegyes

1

Osszesen:

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény kicsi áIló
120

Osszesen

1DB
1DB

Szekrény kicsi á|ĺó

31

1

Nemzeti sé gi Önkormányzatok

Szekrény vegyes
120

Osszesen:

38-2-02240

13138-2-A2246

Nemzetĺségi Önkormányzatok

Szekrény 1 ajtós alacsony

31

1

38-2-02246

13138-2-02258

1DB

Boyler 50I-80 Ĺ-Es

1

31

38-2-02258

Program: RaktáriKész|et

'Készítő: olahe
Verz

ió:

2017 .1.1 .1

íDB
1DB

Lámpa körfénycsőves
120

Osszesen.'

1DB

Boy|er 50 ĺ-80 L-Es
Nemzetĺségi tnkormányzatok

Osszesen;

2DB
2DB

Szekrény alacsony zárhato 1 potcos

Szekrény Vegyes

31

1

Készlet

Nemzetĺségi onkormányzatok

120
Osszesen.'

Gyáriszám

Nemzetiségi tnkormányzatok

Lámpa korfénycsőves

1DB
1DB

2017.01.31 9:31:52
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Bp FPy VlIl.keÍ Józsefvárosi onkoÍmányzat
o
Budapest,

1082

A
Ü.1.

Felhasználói leltári rész|etező

Könyveĺés éve: 2o16

Cikkszám: Fe|használó: 120 - 120

Cikkszám

Raktárkód Felhasználó

Megnevezés

38-2-02363

31

1

HÜtciszekrény Zanussi
120

Osszesen

38-2-02363

38-2-02408

31

1

31

1

Nemzetiségi onkormányzatok

Hütőszekrény Zanussi

31

1

38-2-02408

13138-2-02442

1

31

1

38-2-02442

.'

I

ĺ

13138-3-03165

Jr-zU,

/

5

s1 38-3-031

1

65

Osszesen

13'138-5-05003

Osszesen

38-5-05009

tsszesen.'

1

1DB

38-3-031 68

31

38-5-05003

120

Nemzetiségi onkormányzatok

5DB
5DB

3B-5-05009

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

3DB
3DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

lDB

Zászló

Zászló

1DB

FÜggönytartó rúd
120

31

38-7-07029

13138-7-07037

1

31

38-7-07037

3

1

1

3138-7-07059

1

31

38-7-07098

o|ahe

V

2017 .1'1 .1

erzió:

120

Nemzetiségĺtnkormányzatok

1DB
1DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

2DB
2DB

120

N

emzetiségi tnkormányzatok

2DB
2DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

íDB

Pénzkazetta

Falitábla

Poro|tó kész.

Spĺrá|ozógép
31

38-8-08035

Program : Raktár/Kész|et

Részitő..

lDB

Poro|ti kész.

38-8-08035

Osszesen.'

tur

Fa|itábla

3138-7-07098

Osszesen
1

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Ftĺggónytartó ĺúd

Pénzkazetta

3,ĺ 38-7-07059

Osszesen.'

1DB

Fúggony nylon

38-5-05064

31

1s138-7-07029

1

1DB

Zász|o

1

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

MikrohullámÚ sĺ,jto

Zász|o

3B-5-05064

1

1DB

FÜggony nylon
31

1

Osszesen

Nemzetiségi tnkormányzatok

Mikrohu||ámÚ sütő

31

1

Osszesen:

2DB
2DB

Mikrohullámú süto
120

Osszeselr.'

Nemzetiségi tnkormányzatok

MĺkrohuIlámú stito

ĺ3138-3.03168

31

1DB
1DB

Szekrény 2 ajtós
120

Osszesen.'

1

Nemzetiségĺ tnkormányzatok

Szekrény 10 ajtós fakkos
120

31

3DB
3DB

Szekrény 2 ajtos

Összesen'.

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Fémpolcl00X185X40 cm

Szekrény 10 ajtós fakkos

38-20575

31

1DB

lDB

120

Osszesen

Készlet

Fémpolc,|00X1B5X40 cm
120

Osszesen.'

anszam

Spirálozógép

1DB

2017.0'1.31 9:31:52
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Bp' F'őv. V|ll.ker. Józsefvárosi onkormányzat
f
Budapest,1O82

B.1. FeIhasználói le|tári részletező

.

Konyve|és éve: 2016

Cikkszám: -

Fe|használo: 120 - 120

Cikkszám

Megnevezés

13'138-8-08072

R'aktárkód Felhaszná|ó
120

Osszesen

1

31

DVD

1

31

31

38-8-08277

38-8-08282

1

3

1

1

31 38-8-08282

1

3

1

3B-8-08299

1

lDB
1DB

Iratmegsemmisĺtcĺ
31 38-8-08295

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB
1DB

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB
1DB

lratmegsemmisítő

Telefax
120

Osszeselr.'

Nemzetiségi Önkormányzatok

Papĺrvágigép
120

1

1DB
1DB

Papĺrvágógép

3B-B-08295

Osszesen:

Nemzetiségi Önkormán1zatok

DVD ĺró Lg 41638 oEM
120

Osszesen

1DB

íri Lg 41638 oEM
120

1

lDB

Nemzetiségi onkormányzatok

Számológép SHÁRP 2607šHARP 2607

38-8-08072

13138-8-08277

Osszesen.'

Készlet

Számoĺógép SHARP 2607SHARP 2607

31 38-8-08299

Teĺefax

,^
/\

(,ľ...qď
Program:

Raktár/Kész|et

Verzió:

2017.1.1

Készitć5: o|ahe

.1

\

2017.01.31 9:3'l:52
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Bp. Fciv. VIII.ker. Jőzsefuárosi
onkornlányzat
Budapest, lOB2

ľárgyi eszk

z

k tistája tartozékokkaI

Felh. vagy szem. kődja és neve
000190.111932 Te|efondíj

s.;'lĺląin'tJuiĺ,illl

000680.1311922 Tárgya|őaszta| fekete
2 db
001180-13i1912 Nyomtatő HP |J 11oo

002008-1311922 Kamera rendszer kiépítése

002639-131112 Fénymáso|Ógép Sharp
Ar-5516NG

Osszesen: S db
Beá|lított

sz

1119

r20

1?1?O

Nemzetiségi tnkormányzatok

r20

Nemzetiségi onkormárryzatok

1.

1

BruttÓ

0

értek

YO I5U

96 250

0

22 699

22 699

0
0

720

Nemzetiségi tnkormányzatok

2000.12.1 5

Nemzetisé9i onkormányzator

144 220

2004.04.f7

144 220

Nemzetisé9i onkormányzatok

391 37s

20

10.06.24

391 375

0

429 125

429 125

0

083 669

I 083 669

13129

120

rv/60s/00

I
) adott fe|haszná|őnál |évó eszkozok

P
\

2017.1.1.5

érték ÉrtékcstikkenésNeľtÓ

r20

t.t)

-E

2004.1

Gyártási /
he|yrajzi szám

13139

.-:>

oláh Éva

Uh' éve

éve: zđro

1?17q

rési fe|téte|ek:

Minden nem tor lt eszk z
( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok

Program:
Készító:

Konyve|és

2017.01.3I 09:33:49

1ofĺ

Bp. Fóv. V||l.keĺ' Jozsefvárosi onkoĺmanyzat

BudaPest, 1082

Megnevezés

Cikkszám
31

1

31

1

31

31

28-9-091 86

31 3B-8-08063

1

Osszesen

1

31 38-B-08349

í/^\

Program: Rał<íárlKészleř' \

Verzió:

2017.1

.1 '1

Felhasználó

011

Ruszin tnkormnyzaĺ

011

Ruszin tnkormnYzat

011

Ruszin tnkormnyzat

DVD Felvevő Sony

Gyáriszám

Készlet

1DB
1DB

1DB
1DB

1DB
1DB

n

t.ŁĄ\s.\

Készitcj: olahe

0í 1

Akku tolto

DVD Fe|vevő Sony

3B-B-08349

Raktárkód

01 1 -

Pen Drive

Akku tö|to

3B-B-08063

Osszesen:
1

Pen Drive

28-9-091 86

Osszeselr:

éVe: 2016

Cikkszám: Fe|haszná|ó:

'),'

1

Könyve|és

8.1. Fe|haszná|ói |e|tári rész|etező

2017 .01.30 9.28"12
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gyiittműktid ési megállapodás

?.mely létrejiitt egyrészrő|
onko ľm á ny zat (a továbbiakb

s.an.{

a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ

helyi tinko rmány zat)
székhely:
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszám:
157357|5-2.42
törzsszźtm: 7357|5
statisztikai szám: 157357|5-84t1--32I-01
bankszámlaszám: 10403387.00028570-00000000
képviseli:
dr. Kocsis Máté polgármester
an :

másľészről a Józsefváľosi Szeľb Onkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkoľmányzat)

székhely:
hely:
adószĺím:
tötzsszźtm

működési

5tatisztikai

1082 Budapest, Baross u. 63.67.
l082 Budapest, Vajdahunyad u. l/b

|5780|86-|-42
780188

szélm: 15780186-841 |-37I.0|

bankszĺímlaszám: 10403387.00028606-00000008

tépviseli:

Szabó János elnök

(a továbbiakban egyiittesen: Felek) a nemzetiségek jogairól szóló 20||. évi
CLXXIX. tiiľvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bękezdésébenfoglalt felhatalmazás
alapján, ťrgyelemmel az źi|aĺrŕnáztartć.srő1' szóló 20t|. évi CXCV. töľvény (a
továbbiakban: Áht.), az źilrarŕľrávlaľtásľólszóló ttirvény végrehajtźlsáról szóló 368l20|t.
(xII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávľ.), a költségvetési szeľvek belső
között

kontrollrendszeréró| és belső ellenőľzéséről szóló 37012011. CXII. 31.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: BkÍ.), a Magyarország helyi önkormányzatahőI szóló 20|t. évi
CLxXxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseire, az a|u|írott
napon és helyen, aza|ábbi feltételekkel.

L

Pľeambulum

1. A helyi

önkormányzat jelen együttrniĺködési megállapodĺás (a továbbiakban: megállapodás)
keretében a nemzetiségi önkoľmányzat részétebiztosítja a nemzetiségi önkormćnyzati
mfüĺidés személyi és tríľgyifeltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végľehajtasi feladatok e||áttźsáĺől, ezze| segíti a nemzetiségi jogszabályokból adódó
kötelezettségek teljesítésétés a közösen megfoga|mazott nemzetiségi közügyek és célok
megvalósíĹását. Jelen megállapodásban a Felek ezen feladatok ľészletesszabályait

határozzák.meg.

2. A

táľgyi évre vonatkozőan a helyi önkormźnyzat költségvetési helyzetének figyelembe
vétele mellett _ ĺinkéntvállalt feladatként - a helyi nemzetiségi önkormĺányzattal töľténő
előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési ľendeletében mfüödési
hozzajara|asként péĺlzjgyitłĺmogatĺástbiztosíthat, amelyről tĺímogatottatelszímolasi, míg
tĺámogatót ellenőrzési kötelezettség terheli. A helyi önkormĺínyzat źlta| a nemzetiségi
<inkoľmĺínyzattészétemtĺködési hoz.záĄálru|ásként nyujtható tamogatĺási összegről
tamogatas felhasználása során a nemzetiségi
tĺámogatĺási szerz(5dést kell kömi.
önkormĺányzat a költséghatékonyság és kiiltségtakarékosság elve szeľint köteles eljĺárni.
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3. A helyi

önkormĺĺnyzat által nyújtott működési hozzajaru|ás tekintetében Felek ri5gzítik,
hogy a nemzetiségi önkoľmĺínyzat nemzetiségi kĺiziigyeinek ellátása céljából tĺnčgaú,sí
adhat kiilső szervezeteknek, intézrrrénye knek azza|, hogy

a. ebben az esetben is a józsefuarosi szeľb nemzetiségi polgĺĺroknak részesiĺlniiikkell a
tiímogatott kiilső szerv źlta]- végzetttevékenységereámenyeibol,
b. elszrímolĺási és beszĺámolasi kötęlęzettség minĺl a támägatott l.ĺĺl'oszeľvozoteket,
intézményeket, mind a nemzetiségi önkormányzato{ terheli. A nemzetiségí
cĺnkoľmiínyzatelnĺike köteles a kiilső szerv részéről benyújtott _ a továbbadott
tamogatas fe|haszná|ásáľól szóló _ elszámolási dokumentźrciót,-va|amint a tamogatási
cél megvalósulásĺĺról szóló saját nyi|atkoz-atát a benyujtlást kbvető leghamaľabb, de

vľl. téruiet Józsefuĺĺľo'iľolgĺ.-"śt",i
Hivatal (továbbiakban: Hivata) pénztigyi feladatait e|látő szervezętĺ egysége
legkésőbb 30 napon belül a Budapest Fővaros

(ovábbiakban: pénzügyi feladatokat ellátó szsrvezetiegység) részéreátadni.

4. A

helyi önkoľmĺányzat á|ta| nyujtott mfüödési hoz-zájaru|as tekintetében Felek rögzítik,
hogy a nemzetiségi tinkormĺányzat elnöke köteles tźlrgyévetkövető januĺĺr3|. ĺ|apjáig
írásban beszímolni a műkĺĺdésitímogatas felhasználásĺĺĺól. A Hivatal a pen,íieř,
feladatokat e||átő s^zewezeti egységen keľesztül köteles a mfüödési tä,,,ogu:tá'
felhasználrását el|enőnni, alne|yhezjogosult minden adatot, bizony1atot
bekérni, valňint

j

5.

6.

ogosult az elszźlmolĺás kiegészítésétkéľni.

A

helyi önkoľmĺányzat a nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként

vál1alt

közfeladatainak ę|látását szo1lgźůő rendezvények megtartásőú _költségvetési helyzetének
figyelembe vétele mellett _ a mindenkoľi l.tilt.eguetésében elkřlonĺtett foľľásból
páIyźntatás útjĺánvagy egyedi kérelem a|apjźn, táňogatási szerződés
ktĺtésemellett
támogathatj a, amelyről a tĺĺmogatottatelszámolási ki'teĚ zettségterheli.

A

nemzetiségi önkormĺnyzat bevételeivel és kiadrísaival kapcsolatban a tervezési,
gazdźikodźsi,ellenőrzési, ťlnarĺszírozźsi'adatszo|gá|tatísi és beszĺĺmolasi feladatai
ellátasĺĺról _ az elnök közremiikcidésével _ a vonatkožő
1ogszabályokban, valamint a helyi
szabźiyozátsokban, és utasítiísokban foglaltak szerint a Hivatal gondoskodik.

7. A

nemzetiségi önkormáĺyzat gazdá|kodáts rendjét szabźiyoző belső szabźlyzataiban _
a
szĺímviteli jogszabályok és az Ávľ., valamint a tskľ. vonatkozó rendelkezései szerinti
szabźiyzatokban - rendezi, amelyeket a jegyző és a nemzetiségi önkormányzat elnöke
hagy
jővá.

8. A

tźlmogatások felhasznáůásźlval kapcsolatban a Hivatal bármikor jogosult
ellenőrzést

végezni.

II. A nemzetĺség!önkoľmányzat működésének személyĺés tárgyifeltételei,
mĺiködéssel kapcsolatos végľehajtásĺfeladatok ellĺtĺsa

1. Felek rögzítik, hogy a helyi önkotmźnyzat biztosítja a nemzetiségi önkoľmányzat

nemzetiségi köziigyeinek ellátásához szükséges táľgyi, technikai eszkđzökkel felszěľelt
helyiség ingyenes haszná|atáú. A nemzetiség1 tinkormányzatnak az irodai munka
soľán
felmerült mfüiidési költségeit a helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének
terhére _ viseli.
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2. Felek megállapodnak, hogy a nemzetiségi önkormźnyzatnak az
helyiséghasznáIatta|, a helyiség infrastruktűrájával kapcsolatban

ingyenes
felmeľtilő
rezsiktiltségeit, valamint karbantaľtási és fenntaľtási költségeit a helyi önkoľmányzat _
a Hivatal költségvetésének terhére _ viseli, amelyek az alábbiak..

a. a villamos
b.

Ą

J.

energia, meleg viz, futés díją valamint a viz-és csatoľnadij, a közös
költség, továbbá aszęmétszállítási és kéményseprő díj;
a nemzetiségi iinkorményzat működéséhez szfüséges eszközök karbantartási dija,
az interĺęt hozzáÉétésilehetőség kĺiltségeinek biztosítása, valamint a nemzetiségi
önkormĺányzati Ĺigyekkel foglalkozó ugyintéző á|ta| igénybevett telefon
szolgá|tatásanak díja, kivéve a ÍIemzetiségi önkormányzat testiilęti tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhas zná|atáből eredő kciltségeit.

A helyi iinkormányzat aII.|. pontban foglaltak megvalósulása érdekébena Budapest VIII.
kerulět, Vajdahunýad u. 1./b,.szźlm (hrsz.: 35604lN3) a|attta|á|hatő |45,5 fiŕ ďapteľiileťú
iľodahelyiséget ingyenesen a Józsefuarosi Bolgár, Görĺig, Lengyel, oľmény,Román,
Ruszin, Szlovĺík,Szerb, UkÍán, NémetNemzetiségi Önkormányzatközös használatbaadja
azza\, hogy a helyiségeket úgy kell elosztani, hogy minden nemzetiségi önkormźnyzat
szźĺnźramunkaálomĺĺs biztosított legyen. A fentiekben megielölt ingatlan tiibb részből
álló helyiségcsopoľt, amely 4 iĺodďrelyiségből, közlekedőbő|, gaIéiából, mosdóbőI źL|I. Az
ingatlan a|<EJaliza|t forgalmi éľtékbecslésealapján az ingat|an forgalmi értékebruttó
44.160.000,-Ft.

A

nemzetiségi iinkotmźnyzat fudomásul veszi, hogy az irodahelyiség haszmlata a
Józsefuaľosi Szlovák és Ruszin onkoľmányzattal kĺizösen történik. A nemzetiségi
cinkoľmáĺryzathasnlá|ati joganak gyakorlasával a többi iľodahelyiséghasznźůatnajogosult
nemzetiségi tinkoľmĺĺnyzatok munkáj át nem akadályozhatja.
4.

Az

irodahelyiség vonatkozásában a nemzetiségi önkormźtnyzat tészérekizárólagosan,
valamint a többi nemzetiségi önkormányzatta| köztis hasznáůatba éúadotttargyi és
technikai eszközö'k listája jelen megállapodás e|vá|aszthatatlan mellékletét képezi. A
nemzetiségi cinkormźnyzat a lista szerinti eszközöket és helyiséget klzárőLag
alapfeladatának ellátasĺához sziikséges méľtékbenveheti igénybe, azokat a rendes és
ésszeríĺgazdálkodĺás szabá|yai szerint, a jő gazđagondosságával köteles kezelni, a
hasznźiat jogát a helyi önkoľmanyzat érdekęit figyelembe véve gyakorolhatja. Az
ingóságok hasnlá|ati jogźľ-másľa nem ruhiázhatja át. A helyi önkormányzat ahasnńiatba
adott bármely ingóságot - a listĺíntörténő áfiezetés mellett . bĺírmikor indoklás nélkiil
visszaveheti, visszavonhatją módosíthatj a azzal, hogy e joga gyakorlĺísa során nem
veszé|yeztethetiaĺemzetiségiiinkormźnyzatfeladate|látźsźÍ.

A

helyiséget a nemzetiségi ĺinkormĺányzat hétköznaponként reggel 8 órától 20 őrug
nemzetiségi önkoľmĺányzati feladate||átásőůloz hasznéiłntja. Az e pontban megieltilt
időrenden tul töľténő helyiséghasnlőůata előzetes írásbeli kérelem a|apján a Hivatal
jegyz(ijének írasbeli engedélye alapján van mód. Az írásbeli kérelemben meg kell jeliilni a
célt és az okot, amely miatt szfüséges a szokásos helyiség hasznźlattől eltéľő időszakban
történő bent taľtózkodas. Az eltéľő időponfu helyiséghasnlá|at állandó vagy eseti jelleggel
adható. Indokolt kérelemĺea helyiség e|této hasnn|ata állandó jelleggel is biztosíthatő. Az
állandó jelleggel biztosított ehtérő helyiséghaszná|at indokoltságát a jelen együttműködési
megállapodĺás feliilvizsgźiatźxa| egyidejűleg meg kell vizsgálni, és amennyiben aľra a
továbbiakban mĺíľnincs sziikség, azengedé|ý vissza kell vonni.
A nemzetiségi önkoľményzat az ingyenes helyiséghasznáIat jogźúmźsa nem ruhźrhatja źi.
/'ř
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Azingyeĺes haszrálatba adott irodahelýségen felújítast, átalakitást, báľmilyenvźltoztatást

eszközölni

csak tulajdonosi döntéssel lehet.

Felek rögzítik, hogy az ingyenesen hasznőlatba adott iľodahelyiséget magancélú
használata igénybe venni a nemzetiségi önkoľmányzat nem jogosutt. ł-"o"ýĺbena
nemzetiségi önkoĺmĺányzat az e pontban foglaltaktól eltér, ĺgy köteles á n"lyĺ
ĺinkoľmányzat íľasbelife|sző|ítasfuaa magĺíncélúhasznrílatot haladékálanul megszĹintetni,
vďamint e magán célrű hasznźiatból eredő költségeket a helyi tĺnkoľmányzat részére

megtéľíteni.

A

nemzetiségi önkormźnyzat fudomísul veszi, hogy amennyiben az ingyenesen
haszniílatba adott iľodahelyiséget a rendeltetésszerű haszná|attil ôlteron veszi -igénybe,
vagy azt a másik nemzetiségi tinkoľmínyzatok érđekeitfigyelmen kívĹil hagyva haszná|ja,
űw a helyi önkormźnyzat által önként vĺítlaltfeladatként a nemzetiségi iinĹoľmanyzatou
részérenyujtott nemzetiségi önkormányzati támogatási rendszerb a|klzarhatő.
A nemzetiségi <ĺnkormźnyzatnak az źúadottvagyonnď kapcsolatban a többi nemzetiségi
önkormĺáĺryzattal egyetemleges elszĺĺmolĺísi,visszaszolgáltatłási és káľtéľítési
ktitelezettséfe
áll fenn.

Az

ingyenesen használatba adott iľodďrelyiség kulcsát

képviselője

a

a

nemzetiségi önkoľm ényzat

Hivatal portĺjan veheti fel, és ott kĺiteles teadru áz iľodahelyiség

elhagyrísakoľ. A nemzetiségi cinkormĺĺnyzat nem jogosult saját kulcs hasznőůatźra.
5.

6.

7.

A

helyi önkormányzat vá||a|ja, hogy a Hivatal belső ellátási feladatokat ellátő
szervezeti egység (továbbiakban: belső ellátási feladatokat ellátó szervezeti egység)
vezetője felé benyujtott igénybejelentésa|apján . a nemzetiségi onkorr'nyžít
feladatellátása során jelentkező szfüséges méľtékig- a Hivata| á,|ta|a biĺosłtott
e|használődott, leselejtezett eszközök cseréjét,karbantartásźú, továbbá a nemzetiségi
feladatellátáshoz sziikséges irodaszerek rendelkezésrebocsátását biztosítja.

A

nemzetiségi önkormányzat ľendelkezéséľebocsátott eszközök számviteli
nyilvántartásáért a Hivatal péĺw.iigyifeladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, míg
leltĺírszerinti hianytalan źi1lapotáért a nemzetiségi önkormźnyzatelňóte ľelel.
A helyi önkormányzat anemzetiségi önkoľmĺínyzat nagyobb szabású rcndezvénveinek,

nak me gv a|ő sítésához
a Hivatal helyiségét - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi önkormiínyzat egyéb

pľo gľamj ai

a)

b)

közfeladatainak e|Iáttását

közľeműktĺdését,segítségétkérheti, amennyiben

többletktiltséggel nem
8.

9.

A

nem akadźiyozza ideiglenesen,

j ĺáľ.

nemzetiségi önkormányzat postaköltségét
költségvetésének terhéľe_ viseli.

a helyi

ez az

éľintett szerveknek

önkoľmányzat
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Hivatal

A helyi önkoľmányzat _ a Hivatal költségvetésének terhére - igény és előzetes írásbeli
bejelentés alapján biztosítja a jelnyelv és a speciális kómmunikációs rendszer
használatĺĺnakbiztosítésát,tovźbbászfü ségeseténtolńácsa|ka|mazásźt.

ii,ĺ':i i

Ęyenesen

rendelkezésre bocsáthatja' azzal,hogy az erre irányuló kérelmet legalább 15 nappal
a kért időpont előtt el kelljuttatni a Hivatal jegyzőjéhez.
a helyi ĺinkormányzatva|amennyi költségvetési szervének, gazdaságitársaságainak

10.

A helyi

önkormźnyzat az je|en megállapodasban meghatározott költségeket a Hivatal
költségvetésénbeltil tervezĺ meg: a nemzetiségi önkoľmanyzatok mfüödtetése
költségvetési címen, és a hivatal működtetése kiiltségvetésicímen, továbbá az
onkormanyzat koltségvetésébena Polgáľmesteľi Hivatal és nemzetiségi önkoľményzatok
épüIeteinek takaríüísa címen

1l.Felek rcgzitik, hogy a helyi önkormźnyzat biztosítja a nemzetíségi önkormányzat

mfüödéséhez sziikséges alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a nemzetiségi
önkoľmányzat miĺködéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatallal
jogviszonyban átló személy, illetve a Hivatal jegyzőjén keľesztiil a szervezési és
ügyviteli, törvényességi, pétuiigyi, ellenőľzési és a belső ellátási feladatokat e|Iátő
szervezeti egységei látják el.

|2.

A Hivatallal jogviszonyban álló személy(ek) adminisztľatív feladatai kiilön<isen:

a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

13.

a testtileti ülések előkészítésévelkapcsolatos feladatok, részvételaz tiléseken, az
ü1é sek j egy zőkóĺyv ezése,
a nemzetiségi cinkoľmźĺĺyzatelnökének,vagy tagiĺínak információi a|apjén írásbeli
előterjesztések, döntések előkészitése, meghívók, forgatóktinyvek elkészitése
a beteľjesztésrealkalmasság vizsgá|atának keretében a jegyzókönyvek előzetes
megküldése a Hivatal törvényességi és pénzügyi feladatait ellátó szervezeti
egységei részére,
a kormányhivatal törvényességi észrevétęleinektovábbítása a jegyzó és a
nemzetiségi önkoľmányzat elnöke felé,
a testületi és tisztségviselői d<intéshozata|hoz kapcsolódó (p|. jegyzőkönyvek)
nyilvántaľtási, sokszorosítási és postĺízásifeladatok ellátása,
a nemzetiségi önkoľmőnyzat mÍiködésével kapcsolatos nyilvántartási, iľatkezelési
feladatok e||átása'
gazdasági feladatok (ellátmányok, előlegek kérelménekelkészítése,
elszámolásokban ľészvétel),
a nemzetiségi önkoľmźnyzat elnökének fe|hatalmazása a|apján a Nemzeti
Jogszabá|ýár Töľvényességi Feliigyelet Írásbeli Kapcsolattaľtás elektronikus
ľendszer hasznźiata.

Felek ňgzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésein - beleéľtve a zárt iilést is - a
jegyző vagy a jegyzove| azonos képesítésielőírásoknak megfelelő megbízottja a helyi
önkoľmány zat megbízásából és képviseletébenrészt v esz a nemzetiségi tinkorm źnyzat
testületi ülésein, és jelzi, amennyiben töľvényséľtéstész|e|.

III. A nemzetĺségi önkormányzat kiiltségvetésével,gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása

1.

A

nemzetiségi önkoľmźnyzat költségvetésévęl és gazdáIkodźsáva| kapcsolatos
feladatokat a Hivatal pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egysége |átja e| az a|ábbiak
szeľint:
a) a költségvetésľől, átmeneti gazdáĺIkođásról szóló hatźtrozat, a költségvetés tervezés,
annak évközi módosításának előkészítése,az elemi kĺiltségvetéselkészítése,
b) a nemzetiségi önkormĺányzat költségvetési e|ófuényzatok nyilvántartása, az éves
gazdźikođásés döntések soľán amennyiben sztikséges a nemzetiségi önkormźnyzat
fi gyelmének felhívása a költségvetés módosításra,

(^r-
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c) a nemzetiségi <ĺnkoľmányzat aöltségvetését megalkotó

határozatban foglaltak
szerint a költségvetés Magyar Áĺamkincstárhoz torteno benyujtásával kapcsolatos
feladatok ellátása,
d) a számviteli szabályok szerint a számviteli-pénzügyi nyilvántartások vezetése, a
számviteli-pélrŹjugyi szakmai ellenőrzések e||áiása,- az utalványrendeletek
kiĺĺllítása,a gazdasági vezető által kijelĺilt személyében az érvényesítéśi
f.ludutok
ellátása,

e) költségvetési fedezetellenőrzéssel egyidejűleg

a

kötelezettségvállalás
nyilvántaľtásba vétele, a kötelezettségvállaiás éśa tđnylegeskifizetési
igény közĺitt
eltérésesetén annak jelzése,
Đ a kifizetések teljesítése pét.o,tátivagy banki átutalással,
g) havi pétuforga|mi jelentések, mérlegielentések' költségvetési beszámolók készítése
a jogszabályban megadott hatĺíĺidőbetaľtásával, u Mugyu, Államtincstárhoz
töľténő benyúj tásával kapcsolatos feladatok ellátása,
h) a zárszámadás szźtmszaki elkészítése,a szöveges részének elkészítéséhezsegítség
nyújtása,
Đ banki és törzsadattári ügyintézéshezkapcsolódó felađatokellátása (bankszrímlaszerzőđésmódosítása' věůtozások bejelentése),
ÁFA-bevallások,
Szja bevallások kéšzíte.",
i)
köľbe való bejelentés,
k) támogatásonként (központi költségvetésből, települési
tĺnkoľmźnyzattőI,
p-á|yázatokbő|)
bevételek és azok terhére hozoit döntések, valńint a
felhasználások analitikus nyilvántaľtása, mely segíti
nemzetiségi
önkormányzatokat
költségvetési dĺintésekmeghozata|álban, támogatások
elszĺímolásában,
tĺímogatások felhaszná|źsźnakpévugyi elszámolás źthoz segítségnyujtás (számlźk,
bizonylatok másolása, kimutatások elĹészítése),
m)pénztigyi,számvíte|iszabźl|yzatokaktua|izá|ása,
n) elemi költségvetés és hatáľozat, költségvetési beszrímoló és zérszétmadás honlapra
tĺiľténőfeltétele érdękében intézkedés.
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Iv. A

n

emzetis égĺiinko ľm ány zat kiilts é gvetés e

1. A j:gy" a pénzigyi feladatokat e||átő szervezeti egység túján az
szóló jogszabá|yok rendelkezéseire figyelemmel

u

á||anhaztartásrőt

ttiltJeguéte.ĺ törvényből adódó

részletes információk, valamint a nemzetiségi tinkoľmányzat elńokének
közreműkcidése és
adatszo|gát|tatźsa alapján hataridőbęn elokésżítiu n"-'"ii,égi önkorm
ányzatköltségvetési
hatźnozatánaktewezetét, amelyet megküld a nemzetiségi önřorm źnyzatélnĺikenek

2. A

nemzetiségi önkorm *,y^t a költségvetését önállóan, költségvetési hatáľo
zatbarl
ál|apítja meg. A nemzetiségi önkoľmanyzat költségvetési határo|zaftnak
az
irźnyadő
jogszabályban meghatározott szerkezet, tartaloň szerint kell
taftalmaznia az
e|őirányzatokat.

3. A

nemzetiségi cinkoľmányzat költségvetésihatfuozatźú,e|emi költségvetését,
átmeneti
gazdálkodásról szóló határozatát az elnök - annak elfogadásít követő
három
munkanapon belül - írásban megküldi a pénzíigyifeladaiokat ellátó szervezeti
egységnek.

4.
!i,,. i

r
i]
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i
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A

nemzetiségi önkormínyzat elnöke a nemzetiségi önkormĺínyzat k<iltségvetési
előirźnyzatainak vźitoztatźsánahányuló előterjesztést a péruugyi feladatok
at e1,átő
szew ezeti egység közľemiĺkö désévelkészítielő.

5.

6.

e|őfuźnyzatok módosításáról a nemzpttségi önkoľmanyzat képviselő-testiilete
költségvetési határozatźi mődosító . hatźrozatta| dönt. E hatźrozat egy pé|dányát,
valamint az elóirőnyzat.móđosítas részletezését(az e|óirányzat-nyilvĺíntartáson töľténő
átvezetés céljából) a nemzetiségi iinkormźnyzat elnöke a dtintést követő 3 napon beliil
juttatja el a pénziigyi feladatokat ellátó szervezeti egységhez.

Az

A

helyi önkormányzat, valamint a Hivatal a nemzetiségi önkormźnyzat költségvetési
bevételi és kiadási előirrínyzatainak megállapítĺásáértés
hatźlrozata t<iľvényességéért,

teljesítésééľt,
továbbákötelezettségvállalĺásaiért
7.

A nemzetiségi önkoľmźnyzati gazdálkodas

és tartozásaiértnem felelős.

biztonsźryáÉľta testiilet,

a szabáIyszeľíĺségééľt

az elnök felel.

v. A

nemzetĺségitinkorm ányzat köItségvetésének végrehajtása

l. Felek rogzítik, hogy a nemzetiségi tinkormányzat önéil.őan dönt saját költségvetési
előirányzatainak fę|hasnlźiátsĺĺról.A nemzetiségi önkoľményzat ktĺltségvetési,pénzügyi

gazdźůkodásĺáĺrakvégrehajtása során a péĺ:.z'ld;gyifeladatokat ell'źńő szervęzeti egységen
keresztĹil az esędékes kifizetéseket a ĺemzetiségiönkormźnyzat forrásai terhére
készpélu,valamint átutalás foľmájában teljesíti a kĺiltségvetésébenmeghatározott
elofu ány zatok, i l l etve a nemzeti s é gi ö nkorm źny zati határ ozatok al apj án.

A

jegyzó a péľľ:ldlgyifeladatokat el|átő szervezeti egységen keresztül látja e| - a
nemzetiségi iinkoľmányzat elnökének közremiiködése és infoľmáciői a|apjźn - a
nemzetiségi önkormanyzat önáilő fizetési szám|a nyitásával, törzskcinyvi nyilvántartási
adatainak törzskönyvi nyilvántaľtásban sztikséges módosításával, az adőszám
igénylésévelkapcsolatos teendőket. A nemzetiségi önkormźnyzat tekintetében az
adőszźlm igénylése,valamint a törzskönyvi nyilvĺántaľtásban szfüséges módosítások
éttvezetĺętésea megalakulást követően megtöľtént. A nemzetiségi önkormźnyzat tinálló
ťrzetési szźtm|źxal rendelkezi k.
J.

A

nemzetiségi önkotmźnyzat az á||amhź.zľartásí infoľmációs rendszerhez a Magyat

a

pél:ľ:ngyifeladatokat ellátó szervezeti egység
közremíĺkö désévelaz a|ábbiak szeri nt kap c s o l ó dik :
a. Infoľmációszolgáůtatźlssal az elemi ktiltségvetésről: éves költségvetéséről annak
elfogadását követően adatot szo|gźůtataz á|Iarĺhaztartás információs rendszerę
számźra.
b. Időközi költségvetési jelentéssel: a költségvetése végrehajtása során lebonyolított
péluforya|mával tisszefüggésben eleget tesz az á||arnhźvtartź.si infoľmációs
rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének.
költségvetése
c. Időközi méľlegielentéssel,méľleg.gyorsjelentéssel:
végrehajtásával összeftiggésben a mérlegielentéseket iisszeállítja és biztosítja
adataitazáLlamháztaľtásiinformációsrendszerszźlmáta.
d. Költségvetési elemi beszámoló készítésikötelezettséggel: költségvetésének
. végrehajtásával, gazdźůkodőtsával összefüggésben eleget tesz az źů|amháztartási
infoľmációs rendszere felé iľányuló adatszo|gźlltatási kötelezettségének.
Ánamkincstĺáron keresztiil

a
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4. A nemzetiségi önkoľmányzat költségvetést érintő hatźrozaÍźnakelkészítésééľt,
valamint
az e|fogađástkövető adatszo|gá|tatĺások haüáľidőben tĺiľténőteljesítéséérta Hivatal
jegyzőjén keresztül apénzťigyi feladatokat ellátó szeruezetiegység
a felelős.

vI.A nemzetiségĺtinkorm ányzatok gazdálkodásával kapcsolatos
kiitelezettség

1.

2.

beszám olásĺ

A

nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi ĺĺnkoľmányzatgazdá|kodásĺínak
éves alakulásáról a zátszámadás keretében sziĺmoĺbe. A nemzetiséli ĺinkorm ényzat
gazdá|kodásának éves alakulásáról szőIő zźrszámadási előterjesztesi es
a hatá,,ozat
tervezetét a jegyzőn keresztiil a pénzÍigyi feladatokat et|átő sžęrvezeti egység készíti
elő, melyet a nemzetiségi önkormrínyzat elnö,ke a képviselő-testiĺlet elélbrjesĺrigy,
hogy az a képviselő-testĺilet elé terjesztésétkövető harminc napon beltil, de legkésőbb-a
költségvetési évet kĺivető i'tödik hónap utolsó napjáig hata|ybalépjen.

A

nemzetiségi önkotményzat az évęs költségvetési beszámoló alapján évente' az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadásihatáiőzaftal dönt.

vII.

A nemzetĺségĺłinkoľmányzatktitelezettségvátlalásaĺval kapcsolatos
hatásktirtĺk

1.

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos ľészletes
hatáskĺiröket és . az ellenjegyzési, érvényesítési,utalvänyozási, szakmai

teljesítésigazolá.si feladatokat, tovźtbbá a felelősök konkĺétkijelölését a nemzetiségi
önkoľmányzat Szervezeti és Működési Szabáiyzatának mellékletétképezo, a
nemzetiségi cinkoľmányzat elnöke, valamint a jegyzí; által kiadott közös utasítás
rcndezi.

2. A

nemzetiségi <inkoľmźnyzat fizetési szám|átkizfuő|aga helyi önkoľmanyzat szám|áit
v ezetíĺpéĺuintézetnél
nyithat, v ezetbet,

3. A

nemzetiségi önkoľmźnyzat gazdátkodásával és pérue||źúásávalkapcsolatos minden
péĺlzforga|mźúa nemzetiségi önkoľmanyzat fonásai terhére a nemzetisegi önkoľmĺínyzat
ťtzetési számláj án b onyo ítj a.
1

4. A helyi

önkoľmányzat á|ta| adott tĺímogatásfolyósítása - a központi k<iltségvętési
tĺámogatás kivételével- a helyi önkoľmányzat és a nemzetiségi öntorményzat řtĺzcĺtti

A

a

szerződésben foglaltak szerint történik.
támogatás elsődleges en
nemzetiségi
önkormányzat műkĺidésiés miĺködéshez kapcsolódó beruhrĺzási (éven túl elhaszn á|ődó
eszkcizök, alkotások, stb beszerzése) kĺiltségeinekfedezetét biziosítja. Amennyiben a
nemzetiségi önkormĺányzat a helyi önkormányzat által folyósított támo gatást kiilső
szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, a|apitványok, természetęs szeméýek tészére,
stb.) nyujtott pénzeszkoz átadźts céljĺáľahasná|ja fel, a nemzetiségi tinkormányzaí
kilzpéĺuekbő| nyujtott tiímogatások- át|áthatóságáról {z65 2007. évi
CLxxK. töľvény, valamint a hatályos önkormányzati költsegvetési ľendelet szerint
eljárni.
nemzetiségi önkormáľryzat
támogatott cét ňegvalósulásáľól szőIő
elszámolás elfogadásĺáró| a pénziigyi feladatokai ellátó szervežeti egységet írásban
köteles tájékoztatni.

!9Ń' a
A

o,

i

I .i

'-

a

5.

A

kĺizponti költségvetési támogatásilpáIyázatí igény benyújtására a nemzetiségi
önkormányzat jogosult, annak elmulasztásá&t a helyi iĺnkotmźnyzatés a Hivatal
felelő ssé get nem v źů|a|.

6.

A

helyi önkoľmányzat koteles a neÍrzetiségi tinkormányzat részéreelektronikus

felületet (honlap) biztosítani annak érdekében,hogy

jogól

a

nemzetiségi tinkormźnyzat

és az infoľmźrciőszabadságľól szóló

eleget tehessen az irtotmációs önrendelkezési
201|. évi CXII. törvényben foglďt közzététę|i kĺitelezettségének.Jelen pontban
meghatarozott fe|adat el|átźsźrcrt- a II. fejezet 11. pontjában meghatáľozott ugyintézo
adatszolgźtltatasa alapjan - a Hivatal szervezési feladatait ellátó szewezeti egység vezetóje
a felelős, mely az adatvédelméről és adatbiztonsźryźxőI,valamint a közérdekíĺadatok
megismerésére iľányuló igények teljesítésénekrendjéről szóló jegyzóí ľendelkezései
szerint iranyadók alapjan jĺĺrel.

nemzetiségi onkormányzati választások évébena nemzetiségi önkoľmányzat
rendelkezéséľeál1ó önkoľmányzati fonásból biztosított e|óirényzatok felhaszĺźiźsźra,
az előirényzatok terhéľektitelezettségek vállalására naptári éven beltil a nemzetiségi
tinkoľmányzati vźůasztásokidőpontjához igazítottan, időarányos titemezés szerint
kertilhet sor.

7.

A

8.

A Hivatal a

nemzetiségi önkorményzat vagyoni, számviteli nyilvántaľtásait
elkiĺlönítetten vezeti, az adatszolgáitatźs során köztilt adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszeľľel való tartalmi egyezőségéérta
Hivatal jegyzojéĺkeresztiil az ađatszolgźitatősifeladatokat ellátó szervezeti egység
vezetóje és a nemzetiségi önkormányzat

vilI.
1.

elnöke egyiittesen felel.

OsszeféľheÚetlenségĺ szabályok

kötelezettségvállaló és a péĺlr;jlgyie|Ieĺjegyző
ugyanźVon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

A nemzetiségi önkoľmányzattekintetében

Az

a

érvényesítőugyanzon gazdaságí esemény tekintetében nem lehet azonos a

kötelezettségvállalásľa, utalvaĺryozasra jogosult és a teljesítéstigazoló személlyel.
ą

J.

A kötelezettségvállďási, péĺlnigyíe||enjegyzési, éľvényesítési,utalványozási és teljesítés
igazo|ásáĺa irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységéta

Polglári Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. törvény szeľinti kcizeli hozzáúartozója vagy
maga javára |źúnáe|,. A pénziigyi feladatokat ellátó szewezeti egység vezetője a
kötelezettség:lá|Ia|ása" pérnigyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolĺásźlra,éwéĺyesítésľe,
utalvĺányozasľa jogosult személyekľől és aláíras.mintajukról belső sz-abźiyzataikban
foglaltakszeľintnaprakészĺýIvántartastvezet.

Ix. A belső kontľollrendszeľ és a belső ellenőľzés
I'

A

nemzetiségi önkoľmźnyzat belső kontľollrendszeľének kialakítĺľiánétfigyelembe kell
venni a Bkľ. előírasait, tovőbbá az á|laĺnháztartasért felelős miniszter źital kijzzétett
módszeľtani útmutatókban leíľtakat.A belső kontrollľendszer kialakítiĺsáérta jegyző a
felelős, a nemzetiségi önkormányzat elnökének észrevételezésijogköľének figyelembe
vételével.

9
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2.

A Hivatal

3.

A Hivatal

integľált kockazatkezelési és a szervezeti integritĺást sértő események kezelési
felelőse biaosítja a nemzetiségi iinkormźnyzat kockĺázatĚze|ését'a szervezeti
integľitast
séľtő események lefolytatĺĺsát a kiadott szabá|yozasok alapjĺán.
vezetője is.

gazdasági szeruezetének a vezettije

a

ĺemzetiségi önkormźnyzat gazdasági

A

4.

nęmzetiségi önkormźnyzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőrzési feladatait
el|átő szervezeti egysége végzi. A belső ellenőrzési eliárási rendet a Bkr.
és a belső
ellenőrzési vezető á|talkészítettbelső ellen(Srzésikézikönyv szabáůyozza.

5.

A

nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőľzési teľvet a jegyző hagyja jővá,
mely beépiil a helyi önkoľmányzat éves ellenőrzési tervébe.
:eeíia a jdiáhagyott
ellenőľzési tervet megkĹildi a nemzetiségi önkormźnyzat elntircňá< a jdvzhagýásra
vonatkozó jogszabályi hatĺíridőt követően 5 napon beltil.

6.

Anemzetiségi önkoľmőnyzatravonatkozó éves ellenőľzési jelentésta jegyzőhagyja jővĄ
mely beépiil a helyi ĺinkormányzat éves jelentésébe.e'
1"gy,a ä iĺvahagyott éves
ellenőľzési jelentést tajékoztatasul megkĺildi a nemzetiségi-oní<oľmrínýzatelnökének
a
jővá,Jnagyasra vonatkoző jogszabźllyi haĹĺridőt
követően 5 napon beliil.

ĺ

7. A nemzetiségi önkormányzatokat érintő kiilső ellenőrzések nyilvĺíntartását a

belső
ellenőrzési feladatokate||átő szetvęzetiegység végziaz elnök tájékoztatásaa|apján.

X. Zárő rendelkezések

1. |elen megállapodás annak a|áłításanapján |ép hatáIyba és hatźnozatlaH időre szól.

Ezze| egyidejiĺleg a helyi önkormányzat és a ńemzetíségi önkorm ányzat között jelen
megállapodást megelőzően létrejtĺttegyĹittműködési megellapodás, valámint
helyiséghasznőiati és fenntaľtatási szerződéía közös feliilvizsgä.lat és azok
egyesítése
eredményeként - jelen megállapodás hatályba lépésévet _hatč|yát veszti.

2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkoľmányzata jelen együttmiĺködési
megállapo dást 20|7 . március 3 1. napjáig nem íľjaa!á, va[y u, ibbun fóglaltakat
nem
teljesíti abban az esetben a helyi önkormányzit átta| önként vállalt feladatként _
biztosított támogatásban nem részesül.

3.

A helyi

ĺinkoľmányzat az éves költségvetése teľvezésesorán e megállapodás
ľendelkezéseirefigyelemmel köteles eljárni, és biztosítani a ,,ě-".ii.égi
tinkoľmányzat műkĺidésifeltételeit.

4.

megállapodnak abban,
u gyakorlatban felmeľülő
|9lek
.hosľjogszabáIyi
feladatmegvalósítások során a vonatkoző
járnak el, kölcsönösen

segítve egymás munkáját.

egyéb

előírások ťrgyelembevételével

5. ľ"l-"k megállapodnak továbbá, hogy az egyiittmiĺködési megállapodást
jaruúr

évente

legkésőbb
31-ig, általános vagy időköziłá|asztás esetén az a|akulő ülést követő
harminc napon beliil feltilvizsgźiják, és szükség esetén azt móđosítják.

I

"i
UJ

'\ł

^33

l0

j"

o.

.

Felek rcgzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbeĺ az iłht.,
Ávr., Bkr., Mötv., Nekt. rendelkezései, valamint az egyenlő bánásmódrőI és az
esélyegyenlőség előmozdításźről szóló 2003. évi CXXV. törvény, illetve az egyéb
vo

7.

natkozó

j o g szab

ályo k rendelk ezéseíaz ĺr ány adő ak.

Jelen megállapodást, amely 11 oldalon 6 eredeti példĺĺnybanmagyar nyelven késziĺlt,
Felek elolvasás és értelmezésután, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
jóvahagyó|ag a|áírtź.Jľ^.

Melléklet: Használatba adott tárgyi és technikai ęszkozök listája
Budapest, 2017.

kerĹilet
onkormźnyzat
képviseli:
dľ. Kocsis Máté

Józsefuaľosi Szeľb onkormányzat
képviseli:
Szabó János
elnök

Budapest Fővaros VIII.
Józsęfuĺíľosi

polgáľmester

Fedezet:

........Dátum: Budapest,20|7.

Pénziigyileg ellen$ egyzem
PĺĺrisGyulané
gazdaságivezeto
Jogi szempontból ellenjegyzem
Danada-Rimĺín Edina
jegyző
nevében és megbízasából

dr. Mészaľ Erika
aljegyzó
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8.1. Felhaszná|ói |eltáľi rész|etező
Cikkszám:

Ktinyve|és éve: 2016

-

Fe|haszná|ó: 120 - 120

Cikkszám
1

Raktárkód Feĺhasználó

Megnevezés

28,9-09098

31

VGA ASUS 69600XT/TVD 128mb TV out
120

Osszesen.

yGÁ

31 28-9-09098

1

13128-9-09't58

Ásus

Nemzetiségi onkormányzatok

69600XT/TVD 128mb TV out CH\PE

Scanner (Canon Lide 25)
120

Osszesen.'

3128-9-091 58

1

.13128-9-09,ĺ

93

Osszesen:

13138-2-02002
Osszeserr.

13138-2-02003

1

1

1

31

38-2-02004

31

38-2-02005

31

38-2-02007

1

1

31

1

1

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB
1DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

1DB
1DB

120

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

5DB
5DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

2DB

Gépíróasztal

Asztal vegyes

Asztal tárgyaIo

Áltvány, polc

2DB
Nemzetiségi onkormányzatok

9DB
9DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

4DB
4DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

7DB
7DB

120

Nemzetĺségi onkormányzatok

2DB
2DB

Reprodukc. képek, rézkarcok
120

Nemzetiségi Önkormányzatok

4DB
4DB

Nemzetiségi Önkormányzatok

4DB
4DB

0

Csilĺár vegyes

AIIófogas

Forgószék
s1 38-2-0201 7

Forgiszék

Lámpa vegyes
31

38-2-02024

13138-2-02031

Összesen

8DB
8DB

120

38-2-0201 3

13138-2-02024
Osszesen.'

Nemzetiségi Önkormányzatok

A||ófogas

13138-2-02017

Osszesen.

120

Csi||ár vegyes

13138-2-02013

Osszesen

31

38-2-02031

13138-2-02032

Lámpa vegyes

Re p rod u kc. kép ek, rézka rcok

Szekrény 2 ajtós magas
120

tsszesen:

't

3138-2-02032

Program: RakláÍ/Kész|et

Készítő: o|ahe

Verzió:

20'|7 .1.1 .1

1DB

A|lvány, po|c

31 38-2-0201

1

lDB

AsztaI tárgyaló

13138-2-02010

Osszesen:

tvt1397t08tc

Nemzetiségi tnkormányzatok

Asztal vegyes

13138-2-02007
Osszeserr.

IO8ĺC

íróasztaI

38-2-02003

31

13138-2-02005

Osszesen

lDB

GépĺroasztaI

13138-2-02004

Osszesen

1DB
1DB

1DB

Szánĺtogép Comid ofÍicelV/l 397/08/C

38-2-02002

31

1

Scanner (Canon Lide 25)

93

Készlet

íróasztaI

1

Osszeselr

Nemzetĺségi onkormányzatok

Szám ítógép Comód oÍfice|Y ĺ 1397
120

31 28-9-091

1

artszam

ĺ

Szekrény 2 ajtós magas

,{i'

2017.01.31 9:31'.52
1 .oldal
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Fe|lraszrrálói |e|tári rész|etező

::.::J'ľ]:::r.JózseívárosiÔnkormányzat B.1.

Cikkszám:

l(olĺyve|Ús

Éve. 20 |6

-

Fe|haszná|ó: 120 - 12o

Cikkszám
1

31

Osszesen..

31 38-2-02035

1

Szekréný Vegyes

31

1

38-2-02040

13138-2-02042

Szekrény vegyes

Szekrény kicsi

31

1

38-2-02042

38-2-02o5o

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Nemzetiségi on kormányzatok

Szék vegyes

1

31

38-2-02069

13138-2,02071

38-2-02071

13138-2-02075
Ősszesen..

38-2-02075

13138-2-02078

Szekré n y ko nyh

ai

13138-2-02087

38-2-02078

31

13138-2-02132

38-2-02087

lDB

13138-2-02159

32

Szekrény 2

13138-2-02240

59

38-2-02240

13138-2-02246

31

38-2-02246

Boyler 50l-8o

Verzio:

o|ahe
2012.1.1

.1

Nemzetiségi tnkormányzatok

ĺDB
lDB

Nemzetíségi onkormánpatok

1DB

Ĺ-Es

Lámpa körfénycsőves
38-2-02258

Program: Raktár/Kész|et

Készitő:

íDB
lDB

Szekrény 1 ajtis alacsony

120
1

Nemzetiségi Ônkorrnányzatok

Boyler 50 l-80 L-ES

13138-2-02258
Osszesen.'

ĺDB
1DB

120
31

1

Nemzetiségi onkormányzatok

Asztalilámpa
120

Osszesen:

2DB
2DB

Szekrény 1 ajtós a|acsony

31

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

ajtis alacsonv
120

Osszesen.'

1DB
1DB

Aszta|i |ámpa

31 38-2-021

1

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

Gorgős konténer
120

Osszesen.

1DB

Szekrény 2 ajtós a|acsony

31 38-2-021

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Görgcĺs konténer

1

ośszesen:

lDB
lDB

Hlitőszekrény
120

Osszesen.'

Nemzetiségi onkormányzatok

Ht'itciszekrény

31

1

3DB
3DB

mosog atós

120

Osszesen

Nemzetiségi onkormányzatok

Számítógépasztaĺ

Szekrény konyhaĺ mosogatós
120

31

1

28 DB

6DB
6DB

SzámítógépasztaI
31

1

7DB

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény alsó-fetső 2 ajtós
120

Osszesen

íDB

28 DB

Szekrény a|só-fe|ső 2 ajtós
120

Osszesen.'

2DB
2DB

7DB

Szék vegyes

3B-2-02069

KészIet

á||ó

Szekrény kicsi áItó

s1 38-2-02050

aľtszam

1DB

120

tsszesen
31

Nemzetiségi Önkormányzatok

120

Osszesen.'

1

Nemzetiségi Önkormányzatok

Szekrény alacsony zárható 1 polcos
120

Osszesen;

31

Fe|haszná|ó

Szekrény alacsony zárható 1 polcos
120

13138-2-02040

.ĺ

Raktárkód

Megnevezés

38-2_02035

Lámpa korfénycsőves

lDB
2017.0'1.31 9:3't:52
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V|||.ker. Jozsefvárosi

Budapěsĺ'

onkoĺmányzat

1082

o .| r^tt
o..l.
Felhaszná|ói lettári rész|etező

Könyveĺés éve: 2016

Cikkszám: Felhaszná|ó: 120 - 12o

Cikkszám
1

31

HÜtőszekrény Zanussi
120

Ôsszesen..

31

1

38-2-02363

13138-2-02408

1

31

38-2-02408

38-2-02442

13138-20575
31

13138-3-03.165

68

31

65

31

38-5-05009

31

38-3-031 68

38-5-05003

31

Nemzetiségĺ Önkormányzatok

5DB
5DB

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

3DB
3DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

lDB

Fĺ.iggony nylon

38-5-05009

Zászló

38-5-05064

Zászló

1DB

31

38-7-07029

1

31

31

1

1

1

38-7-07059

31

31

38-7-07098

ĺ 31

Program:

Raktár1Kész|et

Verziő:

2017

Készítő: o|ahe

'1.1 .1

120

Nemzetiségi Önkormányzatok

2DB
2DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

2DB
2DB

120

Nemzetiségi tnkormányzatok

íDB
lDB

Falitábla

Poroltó kesz

Spirá|ozógép
38-8.08035

1DB

lDB

Poro|tó kész.

3 í 38-8-08035

Osszesen..

Nemzetiségi Önkormányzatok

Pénzkazetta

Fa|itábla

'13138-7-07098

Osszesen

38-7-07037

1DB
1DB

Pénzkazetta

38-7-07059

Osszesen

Nemzetiségi Önkormányzatok

Fúggonytaftó rud
120

1

1DB

FÜggcinytartó rúd

13138-7-07037

Osszesen.-

lDB

120

120
1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Mikrohullámú sütó

Zász|ó

13138-7-07029

Osszesen;

1DB
1DB

Zász|ó

38-5-05064

1

Nemzetĺségi Önkormányzatok

MikrohullámÚ stjtő

FÜggöny ny|on

1

tsszesen.'

2DB
2DB

Szekrény 2 ajtis

120

1

Nemzetĺségi tnkormányzatok

Mikrohu||ámÚ sütő

31

1

Osszesen
1

31 38-3-031

31 3B-5-O5oO3

3 1

1DB
1DB

Mĺkrohuĺlámúsütő

1

Osszesen.'
1

38-20575

120

Osszesen

1

Nemzetiségi tnkormányzatok

Szekrény 10 ajtós fakkos
120

Osszesen

3DB
3DB

Szekrény 2 ajtós
1

1

Nemzetĺségi Önkormánpatok

Fémpolc100X185X4O cm
120

osszeseĺr

1Dts

1DB

Szekrény 10 ajtós fakkos

ĺ 31

31 3B-3_03

Nenrzetiségĺ tnkormánpatok

Fémpo|c100X185X40 cm

13138-2-02442

Osszesen

KészIet

Htĺtőszekrény Zanussi
120

Osszesen..

1

Raktárkod Felhasznátó

Megnevezés

38-2-02363

Spirálozogép

2017.01.31 9:31:52
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Bp

FPy. V|||.keĺ. Jozsefvárosi Önkormányzat
Budapest, l082

8.1 .

Felhasználói leltári részletező
'

Kcĺnyve|és éve: 2016

Cikkszám: -

Felhaszná|ó: 120 - 12o

Cikkszám
1

31

Megnevezés

38-8-08072

Raktárkód Felhasználó
120

Osszesen;

1

31

13138-8-08277

38-8-08072

DVD

1

31

131 38-8-08282

1

3 1

1

38-8-08277

13138-8-08299

31 38-8-08282

Készítő: olahe
Verzió:
2017.1

1

ĺDB
lDB

Nemzetiségi onkormányzatok

1DB

Papĺruágógép

lDB

Iratmegsemmisĺtcĺ
31

38-8-08295

Nemzetiségi tnkormányzatok

ĺDB
lDB

Nemzetiségi tnkormányzatok

1DB

Iratmegsemmisítő

Telefax
120

Osszesen

Nemzetiségi onkormányzatok

DVD ĺró Lg 41638 oEM

120
1

31 38-8-08299

lDB

Telefax

2017.01.31 9:31:52
.1.1

lDB

Papírvágógép

3B-B-08295

Osszesert:

1DB

Nemzetiségi onkormányzatok

ĺri Lg 41638 oEM

120

Osszesen;

Készlet

Számologép SHARP 26079HARP 2607
120

Osszesen

anszam

Számológép SHARP 2607SHARP 2607
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Bp. Fciv. VIII,ker. JÓzsefuárosi
Budapest, l082

onkornlányzat

Felh. vagy szem. kődja és neve
000

1

90.

11

000680-13

1

1

932

Telefondíj számlálo1instila lássäfi

i922 Tárgya|őaszta| fekete 2 db

001180-1311912 NyomtatÓ HP U 11oo
002008-1311922 Kamera rendszer kiéoítése

002639.131112 Fénymásolőgép Sharp Ar-5516NG

sz

rési feltéteIek

Gyártási /

heIyrajzi szám
1119
L5

LJ9

t20

Nemzetĺségi Önkormányzatok

r20

Nemzetiségi tnkormányzator

Bruttő

nyve|és

éve: zđro

érték ÉrtékcstjkkenésNettÓ
96 2s0

96 250

0

22 699

22 699

0

!tv

I20

Nemzetiségi onkormányzatok

1f0

2000.12.1s rv/60s/00

Nemzetiségi onkormányzatok

144 220

r44 f20

0

2004,04.21

120

Nemzetiségi onkormányzator

391 375

391 375

f010.06.f4

0

4fg 125

429 125

0

I 083 669

I 083 669

13129

:

Minden nem torÖ|t eszkciz

( 120 . Nemzetiségi onkormányzatok adott
fe|haszná|őná| |évö eszkoz k
)

(Ń

ta

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

ot. "t
2017.1.1.5

érték

1?1?O

r3

Osszesen: S db
Beál|ított

K

TáEyi eszkcizĺik listája taľtozékokkaI

2017.01.31 09:33:49

lofl

-p. Fóv' Vl|l.ker. Jozsefvárositnkormányzat
3udapest'

1082

8.í. Felhaszná|ói |e|tári rész|etező
Cikkszám:

Konyvelés éve: 2016

-

Felhaszná|ó: szERB - SZERB

]ikkszám
1

31

Vĺzforrali

38-3-03076

lsszesen.

1

31

38-3-03076

vl

\j
P

rog ram : Raktár/Készlet

Készítő: olane

Verzió:

2017

,1

,1.1

SZERB

Szerb tnkormányzat

Vízforraló

2017.01.3O

1DB
1DB

i:'

9134-.48

,ĺ .o|dal

ĺ^

'z.'!:: ł
'ĺ//

Ąuĺ'0

