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BUllAPEST FOVAROS X. KI~RULET KOBANY Al ONKORMANYZAT 

KÉ:PVISELÖ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
február 23-án megtartott ülésén, a Buclapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X. , Szent László tér 29. l. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
dr. Pap S<inclor, Radvcinyi Gábor, Weeber Tibor alpolgánnesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik 
András, dr. Mátrai Gábor Imre, Tóth Bahízs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Bányai Tibor Péter 
Patay-Papp Judit Vivien 
Somlyödy Csaba 

Távolmaradás oka 
hivatalos elfogla1tság 
betegség 

Elnök: Kovács Róbert polg<írmcster 

Eln()k: A képviselő-restiilet 1-l.fővel határo:::atképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Kúroly aljegyző 

külföldön való tartózkodás 

Belső Ellenőrzési Osztály Pándiné Csernák Margit 
llatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Humánszolgáltatási Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Jegyzöi Főosztály dr. Szüts Korinna 
Pénzügyi Főoszt<:Hy Rappi Gabriella 
Kőbányai Közterülct-felügyelet Fodor János 
Kőbányai Görög Önkormányzat Bajka Vasziliki 
Köbányai Szerb Önkorm{myzat Szabó Bogdán Árpád 
Kőbúnyai Roma Önkonmínyzat Halúsz Dezső 
l(őbányai Vagyonkezelő Zrt. Szabó László 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturáli s Nonprotit Kft. Morassi László 

MeghíYottak: 
Polgármcsteri Kabinet 
Jegyzöi Főosztály 
Gazdasúgi és Pénzüeyi Főosztály 

lfjó0Lf1jtt(-ta::rjcx
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Dobrai Zsuzsanna 
dr. Ács Viktória 
Binderné Bálint Beáta 
Bodnárné Bori Katalin 
FásiGábor 
Fébó Dorottya 
Győrkös Dóra 
Holicska Eszter 



Szilveszter Eszter 

Humánszolgáltatási 

Gábor 
dr. Szabados Ottó 
Nagyné 
dr. Aziz-Mnlak Nóra 
Korányi né Anna 

Köbányai Roma Önkormányzat 
Közbeszerzési tam1csadó 
Könyvvizsgáló 

Kulturá!is Nonprot]t 

Szarvasi Ákos 

Lászl ön é 

Adrienn 
dr. Printz János 

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak fontosabb cscményeirő[: 

Valéria 

A Köbányai Polgármcsteri llivatal új Ügyfélközpontja az utca 26. szám alatt 
megkezdte a müködését. együtt. hogy müemlék épületet megúj:ítottak, beépítettek 

foghíjtelket egy valóban korszerü tudtak cítadni. 
A Fővárosi Közgyűlés döntött a kezdeményezésükrőL két utcanév elnevezésót Az 

utca tekintetében az Operaház kérte, pedig a Bosch 
vezérigazgatója, hogy el utcát a Robert Boschról. A 
Fővúrosi döntött a utca azon szakasza, amely a Sibrik az 
Újhegyi Bosch nevét viseli, 

az Északi-Járműjavító belsö kerülö 
ennek a jövendö útnak utca az 

Atadták janu~r 19-én a Sportolója 2016 elismerő címe t, nagyon szép 
ünnepség keretében. gratuláltak Imre teljesítményéért 
Megrendezték a IL "Sütiversenyükef', Kalendárium. 



Az elmúlt időszakban sok Jölytattak különbözö ''"'"m"' 

iejlesztésekröl. napi rendszerességgel tárgyalnak ma múr 
uszoda sportcsarnok megépítése milyen ütemben haladhat Készül az 

amdy a döntést kövc!ően. ~ 2 milliürd 
önkormúnyzat a fejlesztés elökészítésére erre az évre. illetve a következö évre 
ütemezésben meg a fejlesztés forrásait 
Egyeztettek a Hungexpo képviselöível illetve a Finta T 
Hungexpo területén milliárd forintos beruházús keretében 
épülne a jövöben. mivel a beruházás 

majd mindezt, nagyon 
abban, hogyan zajlik majd ez a 

az 
milyen 

rvlegkezdték az egyeztetési a ···-··--·">" ügyében és teendő 
majd a Hivatalra. 
Tal<Hkoztak a Természettudományi Múzeum 
egyeztetéseket folytatnak arról, hogy a sörgy<lri területeken cl tudja-e 
T Múzeum működését 

tárgyahísokat 
Föigazgató úr a 

ElőrehaladoH állapotban van az a tárgyalássorozat amely egy új járóbeteg 
szakrendelő Köbányán új kerüljön zöldmezös beruházás keretében a Bajcsy-
Zsil Kórhúz a MagJódi út Lavotta utca sarkán. februárban fogja 
mindezt tárgyalni a de híznak abban, hogy rövidcsen megindulhat a 
konkrét azt követöen az 

müködik a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok hiszen rendezett a 
Darazsak kosárlabda csapata tornüt. Ebben a az ldösügyi 

ülését. 
Sokak számára emlékezetes este egy pénteken elmentek a Madách Színházba 

a Mamma elöadást a Hivatal, vaJamint az Önkormányzat intézrnényeinek 
munkavállalóL 
Sor került a KÖSZ[-ben a Pedag_(wus ..__,b Bálra. az jégpályája az 

sportnapnak adott helyet. 
Ebben a teremben megtartották a költségvetés az 
Ma 14 a Körösi Csoma Kulturátis Központban a 
gálaműsorát tehet megtekinteni. 58 jelentkezöje volt a vetélkedönck, meglehetősen profi 
elöadásokkal készültek az idösek. 

a Farsang 
Lctovicéböl mulatság 
Szombaton a III. sor a pinccrendszerben. sportnapok 
keretében a Sándor Sportközpontban folytatódik a hét fordulóból álló 
rendezvénysorozat, ahol az óvodások üsszemérik a felkészültségüket. 
Március 1 a ünnep alkalmából mindenki a a 
Konti Kápolnától elindulva a Magyar Oltárnál tartják meg a megemlékezést 18 Ha az 
idöjárús nagyon zord akkor a Súndor Köbányai Kultmfilis Központ lesz 
a rendezvény helyszíne. 
·Tájékoztat mindenkit, hogy két képviselö kivételével január 31 mindenki 
a vagyonnyi A két képviselő pótolta vagyonnyilatkozatok 
nyilvánosságra hozatala megtörtént az Önkormúnyzal honlapján. 
Ligyelmét, hogy a jövöben igyekezzék mindenki betartani a határidőL 

Bejelenti továbbá, 
benyújlúsra. 

a meghívóban l O. sorszámmal 

3 

előterjesztés nem 



10. 

L 

dr. Pap 

a meghívóban L 8-1 17. 

Budapesti 
kapcsolódó munkák 

közterület-használatára tekin tettel 

sza v azzanak az két 

módosítása (l l 1. szömú 

G<ibor alpolgármester 

M3 metrövonal rekonstrukciójához 

Róbert polgármester 

elfogadásáról a 

alpolgármester 

16. költségvetéséröl 
rendelet módosít<ísa számú előte1jesztés) 
Róbert 

három 
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Budapest Fövúros kerület Önkormányzat 
valamint önkonmínyzati rendeleteknek a 
módositásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (48. 
Előtet:jesztő: Róbert polgürmester 

5. rendelet (72. 

Elöterjesztő: dr. jegvző 

egyeztetés szabályairól szóló önkorm<ínyzati rendelet megalkotása 
előte1:jesztés) 

Előtet:jesztő: dr. Szabó Krisztián 

7. A kőbányai 

,,.."'u""' előterjesztés) 
Elöte1:jesztö: Radványi Gübor alpolgármester 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vcl kötött 16. 
4. módositása (l szám ú ) 
Elöterjesztö: 

9. Kőbányai Vagyonkczclö Zrt.-vel kötött 17. évi 
módositása {l szám ú előtetjesztés) 

polgármester 

!O. A 
előterjesztés) 

Elöterjesztö: 

Sportegyesülettel bérleti 

ll. Az Önkormányzat 
szóló 

elöte1jesztés) 
Előterjesztö: 

12. Esztergom-Budapesti 
számú elökr:jesztés) 
Előte1jesztő: 

Radviinyi Gábor alpolgármester 

és vagyonkezelési 

Kov(ÍCS Róbert polgármester 

számára 

Weeber Tibor alpolg(1rmester 

a 
tapodás módositása 

Szcrződés 

( 11l. 

jog (106. 

A kőbányai sportegyesületek 17. sportcélú támogatásáról 
(49. számú clöterjcsztés) 

Radványi Gábor 

14. Az óvodai, iskolai 
szám ú 
Előte1jesztö: 

táborok támogatásáról szóló 

Radványi 

számit Rád" szociális alapú tanulmányi 
elbírálása (59. számú elöte1jeszt6s) 
Előterjesztö: alpolg<1rmester 

5 

pályázat 



17. 

1 

2 L 

17. ~Svben tervezett kerületszépítö akciók 
Radványi Gábor 

1-VEKOP-16 

dr. 

Radványi Gábor alpolgármester 

ASP 
sz{unú 

Bölcsödék alapító okiratának módosHása 

W ee ber alpolgármester 

Központ alapító okiratának módosítása (71. 

()nkormányzat 2017. H-HL 

illetve a további 
számú előtetjesztés) 
Krisztián jegyző 

Köbánvai Önkormánvzat . . 
1. elötetjesztés) 

alpolgármester 

Fémipari 
szám ú clötet:icsztés) 

Kovücs polgármester 

igénylő 

ügyében benyújtott 

út 17. építmény közterület-használaU ügyében 
szi:ímú el öteijesztés) 

Kovács polgármcstcr 
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28. A Budapesti Zrt.-nek a budapesti metróvonal 
kapcsolódó munkák során igénybevételre kerülő kerületi 
közterület-használatára mélt<inyossúgi kérelme szánni 
előterjesztés) 

Elöterjesztö: Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A "Felnőtt háziorvosi ügyelet" tárgyú közbeszerzési el,járás megindítása, az eljárást 

meginditil felhivás a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

elmondja. ho,t,')' a 
alapján név surinti 
efjárás megindítá.,·a, 

eljúgmlá1.·a l 09. 

Szabó K:risztián: 
Bi::ottság tagjainak 

2012017. (lL 23.) KÖKT határozat 
a "Felnőtt háziorvosi ügyelet" t~irgyú k(izbesze:rzési eljárás megindítása, az 
megindító felhívás, a liözbesze:rzési dokumentumok a szerződésten'ezet elfogadásáról 
( 14 igen. szavazattal) 
i. Budapest Főváros a "Felnőtt 

mdléklet szerint 
A Képviselö-testület a "Felnőtt eljárás 

közbeszerzési dokumentumait a 2. jóváhagyja. 
3. A Képviselö-testület a .,Felnött háziorvosi ügyelet 
szóló 2015. CXLIII. törvény 113. § szerinli 
jóváhagyja. 
4. A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, hogy a 7-től 9-ig 
biztosítsa a felnött ellátásúhoz szűkséges fedezetet. 
Határidö: 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági Pénzügyi 
a Humánszolgáltatási Föosztály vezetöje 

(A I. mellékletének mi11denben a::: 

türgyalását lezárja. 
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napirendi pont: 
Főváros keriiit•t Kőbányai Önkormányzat 2016. évi kiiitségvdésé.rő! szúlú 

3/2016. (H. 19.) (inkonnányzati rendelet múdositása 
Előte:rjesztő: Kovács Rúbc:rt polgá:rmestc:r 

Elnök: nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a javaslatról. 

Rcndeletalkotús 

1. melléklete 
6. évi köhségvetéséröl 

szóló önkormányzati 

lezá1ja. 

napirendi pont: 
Budapest Fővá:ros Kőh1inyai Önkormányzat 

eredő 2017. évi ki'Htségvdést un•u><·n há:rom 

E Intik: nem senki, szavazzanak a döntési 

2 KÖKT 
a Budapest Főváros Önli:o:rmányzat ad(>sságot keletkeztető 

Feladatkörében 

l. 

A 

fizetési köh:iczettségének a 

szerint állapítja meg. 
azonnal 

és 

pont 

17. évi követő három 

Képviselő-testülete a Budapest 
valamint az 

a 2017-2020. évekre 

vezctöje 

u::: e!őrerjes:::té.'>'ben s:::erepl{fvel) 



4. napirendi pont: 
Budapest :Főváros X. 2017. kiHtségvetésérői, 

valamint egyes rendeieteknek a k(Htségvetéssel összefüggő Inódosít!isárúl 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előtcrjesztő: Róbert poigánnester 

Elnök: Megköszöni mindenki vett a költségvetés 
mindig hatalrnas feladat sokakat intézmények dolgozóit, 
munkatársait, az Önkormányzat sajüt a Polgármesteri Hivatal minden 
munkatárs<inak része van ebben, a Inittéradatokon közösen dolgozni uk. Nyilván a 

,,_,,,,«"'"~' és Főosztályon belül a Költségvetési Osztályra hárul a munka dandárja. 
amikor mindezt kell. (Jgy véli, hogy ez a több hónapig tartó munka megnyugtató 
eredménnyel zárulhat a StabiL kiegyensúlyozott, a 
is kellő mértékben vevő rendeleHervezetet tudtak a Képviselő-testület elé 
terjeszteni. Bíztat mindenkit a elfogadására. Kéri, akinek a rendelettervezettel 
kapcsolatban kiegészítése, észrevétele van, 

201 az képest a folyamatban 
meglehetősen egyszerűnek aminek több van. a gondos 

a Képviselö-testület az elmúlt években tanúsított, ezúton is szeretne 
mindenkinek megköszönni. A finanszírozási bevételi főösszege 

789 Y41 045 Ft, figyelembe kell venni. hogy ebben van milliárd forintos torzítás a 
célú értékpapírokat meg kell eredeti előirányzatként ha ezt az os~;zep:ct 

kivonják, akkor kapják meg a a Köbányai Önkormányzat 
költségvetésének. A finanszírozáson belül jelentös összegek 
pluszban összességében a gazdaságban azt mondják, hogy mínusz 

minimális csökkenés következett be a fimmszírozásukban. 
meghökkentö tétel, rendszeresen meg 

ingatlanértékesítés, ott megszokták, hogy egy-kéi tízmillió forint van, idén viszont 
ntos összeg , ebbe bele számolni azt a millió 

tavaly a Gergely utcában fognak 
évre várható. bevételeik, kiadásaik egyenlegében újdonság van. a 

megvás<irolt telkek törlesztörésze megjelent, minimális 160 millió 
reményeik nt ez a befektetés sokszorosan megtérül a kerülctnck. 
felhalmozási feladatok összege a 3 mill forintot 
elfögadásra kerülö zárszámadás során f()g, 
Kőbánya ft:j lesztésére. :tv1indenki előtt a millió 
parkolási övezet az Üllői úton és körnvékén. Kőbánva 

' . . 
László tér arculatának a megadüsa koncepciomihs, 

Iesztés meg fog tudni indulni idén mintegy 170 millió Jórint áíh 
Sándor innenső oldala arculatot kapni. Nagyobb 

511 OOO OOO a Polg<hmcstcri 
képezi az a felúj aminek a 
testület. a Polgármesteri állapotát mindenki 
halogatható tovább, hogy itt bizonyos elemi felújításokai elvégezzenek A felújítások 
valamelyest is a Hivatal, a l bejárata 
ügyfélbarátabb fogadótén·é alakul, ahol az ügyfélforgalom is sokkal 
átgondolt Nagy tétel a költségvetésben a lakásfclújít{tsi soron található l 
+ bruttó 140 millió forint Az önkormányzat lakásgazdálkod<ísa nagyon 
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a VEKOP-6.1.1-es 
ez nem menti őket az a Hős utcút 

és csökkenteni az ott lakók szárnát, és az ott 
új igények merültek amennyiben is a Bihari út 

tuiqjdonban 70 lakásos ház függöfolyosóiról 
kimutatta, Maga a 

a 

a költségvetésben, a régóta 
ennek az L üteme l 

azt állapítottük meg. hogy a különbözö 
reményeik szerill1 tudják ezeket a 
komoly szcrcpel közterületi 

milliö forintot terveztek erre 

ezeknek a beruházásoknak a 
Áthúzödó költségeket 

a Halom utca ahogy a 
tulajdonú lakóházé a Pongrác utca 19. orvosi rcndelö 
amelyen a dolgozni, 

szerint meg f(;gják a pénzügyi lehetöségdc kapnak 
fedezetéül szolg<U, akkor azt be fogjük tervezni. 

kapcsolatos 
mértékben nőnek 

a Zágrábi utcában 

van a 
az elözö évhez 

lUK{)Cltcss,eJ kapcsolatban sok 
nem részletezné. a 

az tötiénő 

feladatokig. Összességében az idei év 
ennek jó oka van. A. Közalkalmazotti 



Érdekegyeztetö T aná es ül é sén rendszeres 2 O I 0-20 14 köztHt egy amel y nek a 
lényeae az volt, houv bizonvos kérdéseket azért hárítottak el, előkészitők, mert az a ~ b b~ ~ 

szándék, hogy az Önkonminyzat stabil lábakra állítják 
fog jönni az a pi lianat azt, amit most nem adnak azt később 
az idöszak bekövetkezett tavaly a Érdekegyeztetö 
oldal képviselői úgy ;,Hltak fel a tárgyalóasztaltóL hogy a kéréseik túlnyomó többsége 
A Köbánvai Önkormánvzat bérkiadásai 50 l Ui ó forinttal nőnek ebben az évben, . . . 

természetesen az összegben szerepeinek a besorolásbéli előrelépések, amelyeket 
évben az önkonnánvzat köztisztviselöi munkaváHalóit ei!varánt 

~ -~ 

benne van a minimálbér- és bérminimum-emelés komoly Ennek 
az 501 mill forintnak a jelcntös része egvszerű 
Önkormányzatban, intézményeiben és g<;;dasági 
szerint jól működö szellemi tökét tudják tartanL költségvetés 
egy kis felmérést, és konzult<Htak Budapest más Polg;írmesteri Hivatalaival, tekintettel arra, 

a köztisztviselői illetményalap 9 nem változott ·valamennyi önkormányzat az 
évben rúszünta arra, hogy forrásból az illetményalap összGgét mcgemeljG, az 
Önkormányzat ezt 45 OOO Ft-ra emelte a korábbi 38 650 Ft-róL a középmezöny teteje 
lettek Budapesten, de nincs olyan önkonminyzat, amely legalább 40 OOO ne emelte 

az illetményalapoL Tudomásul kell dolgozó szakembereknek van 
nemcsak h;:mem IS 

munkaadókénl, ha egyben tartani azokat az osztályokat 
amelyek a munkút minden a hivatalban, ezt kellell tenniük. 

a hivatalra terjed ki ez a béremelés, a 
részénél a Kormány az modellekcn keresztül elvégzett 
nem érintett azoknak 1s kiegészítö elemet a költségvetés. 

kelleu emelni a Köbányai VagyonkezeléS bi.-ben mert a hihetetlen 
mennyiségü. az országban folyó beruházás rendkívül van mérnökre mindcnhol 

a Köbányai VagyonkezeléS igen működik, hatalmas lenne 
a szürkeállománv eltávozzon. A KÖKERT Köbánvai 

~ . . ~ 

öket a minhmHbér és a garantált bérminimum 
bértömeg arányosan, bármelyik szervczetct, a 

létszámot hat év kormányzati. fővárosi 

köszönheHSen a munkanélküliség Köbányim folyamatosan 
csökken az igénvbe vehetö emberek akiknek közhasznú munkúi ajánlani a 
KÖKERT. A; ;lmúlt hat legmagasabb közmunka 
prognosztizálják betöltendö közmunka státuszban nyilván 
folyamatos, nem lesz Azt gondolja, hogy ez nagy 
pénz, ennek a fornisnak az allokálására és most szükség van ahhoz, hogy a megkezdett 
munkát az eddigi minőségben folytatni A szociális kiadásoknál 290 OOO Ft összeg 
áll rendelkezésre, hogy a köbányaiak tudnak. 
megtervezésre került a méltányossági nyílászárócsere 
természetesen a Köbánya Karácsonya 
320-330 millió forint között 
Megköszöni a Gazdasági Pénzügyi valamennyi a 
Költségvetési Osztály munkatársainak a költségvetés a 
rövid hatcíridők és a keretgazdák határidőkhöz változatos idomulása mindig 
iciőszakká ezt El keH mondja, az idei évi mind a 
cégvezetők, mind az intézményvezetök és a hivatal i '·""'''"'"' 

ez nagyban megkönnyHeHe a munküjukat. Kérdésre szívesen 

l 



mert azt mindig külön 
túmogatott bérlak<1s-használatot, 

urat 

közhatalmi bevételeknél jelentös 
mcnnyire indokolt. !'~rdcmcs 

a 4 

ho ov b, 

a teljesülésben 
ebben az évben 

Gratulál a összeáHít<1sához mindenkinek, aki az Önkormányzat 
'Vett Arra gondolt, hogy a kulturúl tenne 

Kü!sö szcreplőkkel vette a kapcsolatot és próbált velük egyeztcmL 
színesiteni. Ezek egy része nem tudott mostanra 
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izgalmas könyvtári órák megtartásávaL Ehhez egy 
munkatársa Cll\ erdőben találja magát, aki 
foglalkozáshoz szükséges eszközöket hogy 
szolgáltatásl tudjanak nyújtani a Rendszeresen szeretnének a kicsiknek 
mondókás, éneklös. mesés Ü;g!alkozást tartani, ehhez is van két 
finanszíroznának a támogatásokbóL ezeket a ftlglaikozásokat két heti 
rendszerességgel tartanL akkor ez plusz 180 OOO Ft-ot jelentene. 
csoportfoglalkozás a erdei termükben szeretnének egy 
Nyitvatartási idöben a családok, barúti összegyűlhetnek náluk 

szükségük lenne könnyű. esetleg összecsukható asztalokra. babzsákfotelekre 
sok társasjátékra az korosztálynak a telnőtt játékoki g. Kialakuina közösségi 

ennek köszönhetöen a könyvtárban. A Szent évvel kapcsolatban is készülnek 
gyógynövény bemutatóval, numizmatikai népi játékokkaL Szent napok 

nyitó rendezvénye Sinkó illusztrátor, kiállításának megnyitója. 
kiállítást dr. György István kormánymegbízott nyitja majd amit 
színvonalasan megrendezni. tervekből is hogy a javasolt összegből 

tudnának járulni a köbányai a napok színvonalának 
emeléséhez. emelnék Köbkínya szellemi és kulturális színvonalát túmogatnák a 
későbbiekben is megmaradó tcjlödő létrejöttéL 

Elnök: Ha minden kérelmezö kérelmét felol akkor igen testületi 
teljesítésre sorokat, 

az megközeliti idén is a jóval több 
tegnap (szerdán) 14 óra 53 . A 

költségvetés tartalmaz 
tudják teljesíteni. Ma már 

módosító javaslata, 
lS. 

tartalékokat, amelyből az ilyen a IS 

a szerenesés helyzetben vannak, hogy úrnak van is 
nyilván is tud, tudják oldani jelen 

\Veeber Tibor: A könvvtárban nagvon mvos 
~ ~~ 

közösségépítésének az egyik központja. ezért tudja 
társasjúték klub ötlete. Jegyzö úrral beszéltek róla, f(•ntos 
clcsábítsák a fiatalokat és a hagyományos 

ott játszhassanak. Kicsit másképp tervezték 
munkáját Polgármester úr tümogatja, hogy a költségvetési 
támogatás. 

Elnéik: Elmondja, hogy ez az 1 millió forintos módosftás 14 soron keresztül 
móclosításál jelenti a köJtségvetésnek. Jelzi. 
bárkinek ilyen típusú javaslata van nyitott m 
lehet a költségvetéshez mödosító javaslatot 
Működési Szabályzatban. Biztat mindenkit 
elött meg, hiszen ha iH lenne 30-40 
táblázatrendszert, amelyen keresztül ezt nekik 
ha ezt ilyen kell átvezetni. Mindcnkinek 
javaslatait. 

a költségvetés elkészítése októberben indul, 
arra. Szabályt nem 

lehetne tenni a 



Az előterjesztő 

a 
Ehhez másik 
nagyot 
hogy 

lejjebb ment 
nagymé1iékű fi5lfelé vúltozás. amit kicsit magasabbra 

min1 mcgfeteiőcn 

pénzmaradványt müjusban amúgy is szélosztanák ezt a 
ezt a szabad forrásokaL 

Polgármester úr mondott, csak 
a költségvetés összeál !ításába. 

Tanács 

meg, 
kapott 
hozzá 

képviselői naptür 

mert lassú a telefonja. 
is kapott meghívót Tóth 

is meghívást, 
. Az egész ütemtervet 

szóbeli ntúdositú 

bíztos abban, hogy az 
képviselő úr. illetve minden 

január 
a kollégái mindenkinek, 

ismerteti a 

07T', 
1 

OOO". 

1 "' 

a 509 
a .. 2 477 ORR 07T. 

341 152" 

Kőrösi Csoma 
a Szent László 1 millíö 

javasiatot 
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ElniJk: További hozzászólásni nem jelentkezik senki, a rendeletalkotási 
javaslatról a 48/L módosító figyelembevételével. 

Rendeldalkotás 
Budapest főváros Képviselő-testülete 12 igen 
szavazattaL 2 tartózkodással- a 48/L javaslat figyelembevételével- az 
l. mclléklete megalkotja a Budapest X. kerület l(őbányai Önkormányzat 
2017. költségvetéséröl, egyes önkormányzati rendeleteknek a 

módosítás<.íról önkormányzati rendeletet. 

Elniik: A napirendi pont tárgyalását 

napirendi pont: 
i\ s:.wdális elhitásokról szóló 3/2015. (lL 20.) (}nkormányzati rendelet módositása 

Előte:rjesztő: dr. Krisztián 

Elnök: nem jelentkezik 

Rendeldalkotás 
Budapest Főváros kerület 
szavazattal az clőte!:Jesztés 

ellátásokról szöló 
önkormünyzati rendeletet 

,,,..,,.".<!,., Önkonnányzat 

l. mcllékletébcn 
(II. 20.) önkorrmínyzati 

Elniik: pont türgyalüsál 

6. :napi:re:ndi pont: 
A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati renddet megalkotása 

wteru:~:n•n: dr. Krisztiá:n .iegyző 

Elutik: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, észrevétele van, 

Dr. Szab<) Az elöter:jesztésröl. illetve magáról a jogintézményröl szeretne néhány 
szót A partnerségi egyeztetés nem ismeretlen a 
illetve a településrendezési 
számüra. Ugyanakkor az elmúlt közcpén a szabályozásban egy 
amelynek sorún egy új törvényt alkotott az Országgyűlés a településkép védelméröL és 
folyomcínyaként legutóbb február 2-<:1n módosítoUa a végrehajt<1sárói szóló komuinyrendeletet. 
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Tóth Balázs: 

mégis 
szcrint A változás 

dokmnentum, 
településképi 

az úgynevezett arculati HM~'"''~"' a 
Budapcsten az clsök 

ezzel az új szabályozást. 
a 

Elfogadva, a1nit Jegyző úr 
Először a fenti 

a rendelet azt 
hirdctőfelü!eten, helyi lapban, 
történik. 
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Elnök: Tov<ibbi hozzászólásra nem 

Rendeletalkotás 
"-"'"V'-'·~· Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-tcstü1ctc 14 egyhangú 

az I. mel téldetében foglaltak sze ri nt a partnerség! 
egyeztetés szabályainak megúllapításáról szólö 

a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendeletalkotüsi 

22/201 (H. 23.) hahirozat 
a tdepiHésfcjlesztéssd a telepiHésrendezéssd összefüggő egyeztetés 
szabályainak megáHapításáról szóló 326/2013. 27.) KÜKT határozat hatályon kivül 

( 14 egyhangú szavazattal) 
l . Hatályát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

a településfejlesztéssel a településrendezéssei partnerseg1 
szabillyainak megMlapításáróJ szóló 326/2013. (VI. 27.) KÖKT határozata. 

a követő napon hatá!yba. 

Elnök: napirendi pont lezürja. 

7. napirendi pont: 
A nemzetiségi önkormányzatokkal a feltételek biztosításáról a 

gazdáUwdási feladatok ellátásáról kötc:ndő Együttműködési lVlcgáHapodás módosítása 
Előtcrjesztő: l~adványi Gábor alpolgármester 

Köszönti a megjelent nemzetiségi önkormányzatok wzetőit. Radványi Gábor 
alpolgármester úr írásban módosító javaslat nem kiván 
mert a szerveren A helyzet mindenképpen 
Egészségház fcjlcsztése, amely a közeljövőben reményeik szerínt fog indulni, 
az intézményhálózatukban egy jelentős átszervezést indukál. az ingatlant, 
müködik a Tanácsadó. Családsegí1ö fel kell e célra az ott 
intézménveknek kell máshol helvet keresniük. folvamatot 

q "' ' ,/ 

Hozzúszólásra nem jelentkezik 
javaslat figyelembevételéveL 

kéri, szavazzanak a 
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Előterjesztő irásbeH módositó 

L 

L 

4. 

I. 

u:: 
tulajdonúban lévő. 

tárgyi, 
Önkorm6n yzat hasznúlatába 

vezetnek." 

alapjún meghatározott '' rendelkezésekkel 
l. mellékletében az Együttmüködési Megállapodás 2. mel1ékletét 

3. pontjúban az "irodújúhoz" helyébe az " 

n. 
melléklctébcn az Együttműködési 

HL 

18 

a hus::nálú 
kárt. illetve 

~·) 

a ., / . a 

IVlcgúllapodús " 

mellékletét 
,.A KÖSZI 

a 

" irodáho::" 

a ., 7''. a "vezetőnek" 

a 



l. A határozattervezet mclléklctébcn az Együttműködési Megállapodás H. fejezet 
pontja a helyiség az feladatok ellátáshoz szükséges tárgyL technikai 
eszközökkel felszereH, a Felek a Lengyel Önkormányzat használatúba 
eszközökről, berendezési tárgyakról leltárt vezetnek." 
követően .. - Onkormány::at a:: helviséaben 

- b 

továbbá az Együttmüködési Megállapodás 
Önkormányzat esetén a:: Önkormún.vzat 

tulajdonában lévő. 
alapján 

A határozattervezet l. mclléldetébcn az 
Házirend 3. pontjában az ,. irodáho::,. 

3~ l~ n1elléklet:él-;en az Együ1t11rűködési 
képező Házirend pontjában a 14" helyébe a 
szövegrész a ,. ve::etőné!" szövegrész lép. 

4. A hatúrozattervezet 1. mellékletében az Együttműködési Megállapodás 2. mellékletét 
képezö 15. pontja helyébe a rendelkezés lép: KÖSZJ 

technikaifelszere!és'l.>ben a 

által oko:::oft 
megréríteni. ,. 

IV. 

a 
u 

ó/tal szervezett 
a 

L A határozattervezet 5. me!lékletébcn az Együttmülzödési 
a az önkormányzati feladatok ellátáshoz tárgyL 

eszközökkel felszerelt, a Felek a Német Önkormányzat haszmllatüba 
eszközökről, berendezési tárgyakról vezetnek." 

" - Onkonnány::at a:: 

továbbá az Együttrnűködési Megál'"'"'""""" 
igénye esetén a::: Önkormán.vzat raktároz(isi a 

Önkormány::at tulajdonában lévő. de használaton ingóságok 
e/{fzetcs egye::tetés alapján meghatározolt helyiségben " rendelkezésekkel 
A határozattcrvezet l. mellékletébcn az Együttmüködési 2. me!lékletét 
kópező llázircnd 3. pontjában az "irodájához" az " 

3. L lékletében az lékletét 
pontjában a ,.14'" ;·; a 

helyébe a ,. ve:::etőnél ,. lép. 
4. A hat<;1rozattervczet l. mellékletében az Együttműködési Megállapodás mellék letét 

képczö Házirend 15. ponlja helyébe a következő ,. "'1 
berende:::Jsébcn. technikai a lzas:::nú/ó által szervezet! 
rende:::vényen a a 
helvisJghasználó köteles· megtériteni. ,. 

v. 
L A határozattcrvezet 6. mellóklctébcn az Együttmüködési Megállapodás 

pontja a ,.A helyiség az önkormányzati ellátáshoz 
eszközökkel fc1szcrc1t, a Felek az Örmény Önkormányzat 



felszerelési 

-- a:: 

az Együttműködési 
az . .irodájához" szövcgrész 

az Együttmüködési 
4. pontjában a ., ] szövcgrész helyébe a ,. 7", a 

sz övegrész 
az Együttműködési 

pontja a 
technikai fels::erel.dséhen a 

által 
meglí:Jrileni. ·· 

V l. 

KOSZI 

a 

ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai 

az iroda helyis·égben 
Megállapodás 

az önkormányzati 
a Felek a 

haszmUatába átadott 

.,A KOSZI 

""'"'""''·"~·" szövegrészt 
biztosit ''. 

pon~ja .,A Román 



Onkormány::at igénye a::: 
Román Onkormány::at tulajdonában 
eliJzctcs egye:tetés alapján meghatározott he~viségbcn " rendelkezésekkel 
A határozattcrvezet I. melléklctébcn az Együttmüködési Megállapodás 2. melléklctét 

képező liázircnd 3. pontjában az "irodájához" az ,. 

szöveg lép. 
határozattervezet 1. melléklctében az Együttmüködési Megállapodás 2. me] '-··'"''"'''~' 

képező IIázirend 4. pontjában a helyébe a ., 7", a 
helyébe a ,. ve:etőnél ,. szövegrész lép. 

4. A határozattcrvezet ] . Jnellékletébcn az I·:gvüttműködési Megállapodás ~- ~ 

Házirend 15. pontja helyébe a következő rendelkezés 

berende:ésében. technikai a 
a 

köteles 

V HI. 
L A határozattervezet 9. mellékletében az Együttmüködési Megállapodás H. fejezet 

pontja a .. A az önkormányzati feladatok ellátáshoz tárgyL technikai 
eszközökkel a Felek a Ruszin Önkormúnyzat haszmílatúba 

berendezési felszerelési tárgyakról leltárt vezetnek.'" 

követöen ,. ~ Önkormány:::at n:: iroda ::árható 
továbbá az Együttmüködési Megállapodás IL fejezet " pontja 

igén:ve esetén a: Onkormán;vzat rakrározási 

Önkorrnány:at tulajdonában lévő. de lws:::ná!aton 
megharározott helyiségben. " 

I. mcllékletében az Együttmüködési Megállapodás 

bi:::tos'it a 

3. pontjában az "irodájához" az .. 

L mellékletében az Együttműködési Megállapodás 2. meHékletét 
pontjában a 4"' helyébe a ., r. a 

szövegrész helyébe a ,. ve:etőnél" lép. 
4. A határozattcrvezet L Inelléklctébcn az Együttmüködési Megállapodás 2. m.ellékletét 

L 

llázircnd 15. pontja a kö\·ctkező rendelkezés lép: ,. A 

herende:ésében technikai a a 
által oko:of! a 

hefvis,:ghasználó köteles megléríteni. ,. 

határozattervezet 
pontja a .. A 
eszközökkel 

IX. 
10. mclléklctébcn az Együttműködési Megállapodás IL 
az önkormányzati feladatok szükséges technikai 

a Felek a Szerh Önkormányzat használatába 

eszközökről, berendezési felszerelési tárgyakról leltárt 
követöen ,.A: Önkormány:::at a:: hezviségben 
továbbá az Együttmüködési Megállapodás lL fejezet 
Onkormány:::at igénye esetén a: Önkormán.vzat 

S::erb Onkorrnány:::at tulajdonában 
alupjá/1 ."..,;.oal/onL•'iV'/l'O"/J.tt 

21 



l. mellékletébcn az Együttműködési Megállapodás 2. meHékletét 
3. pon~jában az . .irodájához" szövcgrész az .. 

,,-w, .• ,..,_,,., az Együttmüködési Megállapodás me !l ék letét 
a ., I a ,. 7", a 

megtéritcni. ·· 

23/2017. (U. 23.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkai 
ga:z{hílknd4isi feladatok eHátásáról k<Hendő 
(!4 szavazattal) 
L 

lékletét 

KÖSZI 

a 

szövcgrész 

me l lékletét 
a ,. 7 ", a 

2. mcl!éklctét 
lép: .,A 

által szervc::e!t 

a 

Jebruá~jában tartott 

"'""~'"''· amely 

(66/L módositó ,javaslat) 

feltételek biztosításáról és a 
MegáHapodásn}J 

Képviselő-testülete a Budapest 
Bolgár között 



Budapest Föváros X. kerUlet Köbányai 
Föváros X. Köbányai Önkormányzat a 
kötendő Együttműködési Megál a 2. rndléklet 
3. Budapest X. kerület Kőbányai 

X. kerület Köhányai Önkormányzat 
Együttműködési Megállapodást a 3. melléklet 

Képviselö-testülete a 
Önkormányzat között 

tartalommal jóv<:1hagyja. 
Képviselő-testülete a Budapest 

Horvát Önkormányzat 
tartalommal jóvühagyja. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisdő-tcstülcte a Budapest 
Lengyel Önkormányzat között 
tartalommal jövúhagyja. 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
kötendö Együttműködési Megállapodást a 4. mellék!et 
5. Budapest Főváros X. kerület Köbúnyai 
Főváros X. kerület Kőbánvai Önkormánvzat ",! ,., .. 

Képviselő-testülete a Budapest 
Német között 

Együttműködési Megállapodüst az 5. melléklet szerinti tartalommal jövühagyja. 
6. Budapest Föváros kettilet Köbúnyai Képviselö-testülete a Budapest 
Fővúros X. kerület Önkormányzat és a Köbúnyai Örmény Önkom1ányzat között 
~""c"'-'V Együttmüködési Megállapodást a 6. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

7. Budapest Köhányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest 
X. kerület Köbúnyai Önkormányzat és a Köbányai Roma Önkormányzat 

kötendö Együt1müködési a 7. melléklet tartalommal jóváhagyja. 
8. Budapest Föváros kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest 

X. kerület Önkormánvzat és a Kőbánvai Önkormánvzat között . . . ol.. . ol . .-' 

kötendö Együttműködési Megállapodást a 8. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
9. Budapest Föváros kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Buclapest 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Ruszin Önkonnányzat között 
kötcndö Együttműködési Megállapodást a 9. mclléklet szerinti tartalor:nmal jóváhagyja. 
10. Budapest Föváros kerület Köb{myai Önkormányzat Képviselö-testülete a 
Föváros kerület Önkonm1nvzat a Kőbánvai Szerb 

~ . 
kötendö Együttműködési lapodást a l O. me l szerimi tartalommal jóváhagyja. 
ll. Budapest Főváros kertilet Köbányai Önkurmányzat Képviselö-testülete a Budapest 
Föváros X. Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Ukr{m között 
kötenclö Együttműködési Megúllapodást a ll. me!lékle1 tartalommal jóváhagyja. 
12. A felhatalmazza a az 1-ll. szcrinti 

azonnal 
Feladatkörében érintett: a H umánszolgáltatúsi 

a Gazdasági 
vezetője 

Pénzügyi Föosztály 

hatúrozar :?. me!léklete nlindenben megegve::ő az 

amely egyrészröl a 
Budapest X., Szent 
képviseletében 

l. nw/lék/et a 7 (l/_ J KÖKT 

EGYÜTTMÜKÖDtSIMEGÁLLAPODÁS 

Budapest főváros kertHet Kőbányai Önkonnányzat 
László tér PIR száma: adöszáma: 
Róbert polgármester (a tovübbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest 
tclcphelye: 1 Hl5 Budapest X, !húsz utca 26.) képviseletében 
továbbiakban: Bolgár Önkormányzat), együttesen: Felek 

Szent László 
Nagy István elnök 



L 

L 

201 L évi CLXXIX. továbbiakban: 

L Altalános rendelkezések 

. 2007. 05. 30. 

neve: OTP Bank Il - 16928008 
számlavezető bank neve: OTP Bank 

a) a jogairól szöló 20 ll. évi 
b) a helyi önkormányzatairól 

az szöló 1 L évi CXCV. 
d) az áHamháztarüísröl törvény végrehajtásáról szólö 31.) Korm. 

továbbiakban: Avr.), 
szárnviteléről szólö 4/2013. (I. ll.) 

előirásainak 

funkciók államháztartási szakágazatok 
13. (XIL 29.) 

készült 

működés feltéteh:inck 

a részére a 
valamint a hel yiséghaszn<Ílatot. 

lévő Budapest 
B iroda helyiségének 
l. me Hé kl ct szerinti '""~" ''H"'u 

az 
tc leümhasználatának 

kapcsolatos 

a Bolgár 
leltárt 

és 



A Bolgár Önkormányzat igénye esetén az Önkormányzat raktároziisi lehetöséget 
Bolgár Önkormányzat tulajdonában has:;_núlaton kívüli ingóságok 

alapján meghatározott 

Boloár Önkormánvzat igénve esetén a 
b ~· ~ 

lakossági fómm - megtartása érdekében az: Önkormányzat a 
rendelkezésérc mgycnesen, erre a célra 
m;;;ghatürozott -- helyiséget. 

közmeghallga tás, 
Önkormányzat 

egyeztetés 

4. a Bolgár Önkormányzat egyéb rendezvényeinek a megtartásához az 
Önkormányzat intéznlényének hclyiségét igénybe 
helyiségre vonatkozóan az intézményvezetőjével előzetcsen 

helyiséghasználatra a Budapest Föváros X. kerület Köbányai 
vagyonáról szóló . 30.) önkormányzati rendelet kdl megállapodni. 

5. Önkormányzat a Bolgár Önkormányzat működéséhcz (a testületi, tisztségviselöL 
képvisclöi ellátásához), 
a) a U\rgvi és feltételeket 

"-'../ ., 
b) a elöterjcsztések, hivatalos levelezés előkészítése. 
postázása), 
c) a testületi döntések elökészHését ( döntéshozatalhoz nyilvántartási, 
soksz:orosit<:1si, feladatok ellátüsa), 
d) a működésscl, kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását biztosítja. 

6. Önkormányzat részéröl a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztály nemzetiségi ügyekért felelős szervczeti egységének és nemzeliségi rcfcrense 

továbbiakban: referens) látja el az b) d) pontban meghatározott feladatokat. 

7. Az Önkormányzat (a jegyzö) 
képesítési előírásoknak megfelelö - a Föosztály 

······ a jegyzövel azonos 
'"'"·H~L'~" köztiszt visdöje az 

Önkormányzat képviseletében részt vesz a Önkormányzat 
testületi amennyiben törvénysértést észlel. 

8. önkormányzati vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével 
kapcsolatos ellátására a a Nemzetiségek és 
X. kcrül;;;t, Ihász u. 26. szüm alatt 2017. június 30-ig, 20 
Polgúrmestcri Hivatalban biztosítja a vagyonnyilatkozatok örzését 

Budapest 
július l-jétől a Köbányai 

9. vagvonnvilatkozatok nvilvántartásával ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásúról 
..__.... o/ ",' 

a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületc által képviselök 
nemzetiségi önkormányzat és működési 

költségvetés előkészítése és elfogadása 

L A Bolgár Önkormányzat költségvetési határozata 

l. L A Bolgár Önkormányzat bevételeivel és 
ellátásúról a Köbányai Polgármesteri 
továbbiakban: gazdasrígi 
Önkonnánvzat költségvetési . ~ 

25 

kapcso1atban a tervezési feladatok 
Gazdasági 

A referens 



az 
szervezct által 

a központi 
Országgyűlés a naptan nem el, a 

hatálybalépését követö negyvenötödik napig 

tartalmaznia kell a Bolgár 
a rnüködési bevételeket és 

államigazgatási fdadatok 
Önkormányzat költségvetéséröl a 

hat<:irozatban dönt 

a Bolgár Önkormányzat 
elöirányzatok megúllapításáért és teljesítéséért felelösséggel nem tartozik. 

eljárás során a 
felelősséggel nem tartozik. 

Önkormányzat az 

A költségvetési eU)ininyz:dok módosítása 

Önkormimyzat költségvetési kiadás 
a kiadási elöirányzatok közölti átcsoportosítilsról a Képviselö-testület 

dönt. 

költségvetési kiadásai 
Az elnök 

cllcnjegyzi. 

Önkurmúnyzat Képviselö-testülete az elsö 
legkésöbb az költségvetési De:;zallH<)JO elkészítésének határidejéig. 

módosítja a köllségvctési 

a Bolgár 

infonnációszolgálbltás 

J. A költségvetéssei összefüggő 

L L A gazdasági szcrvczct a 
a 

az 
az 



1.2. gazdasági szervezet az 1.1. pontban elemi a 
tervezet képviselö-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon beltil adatot 
be a Magyar Államkincstárhoz. 

2. A költségvetési beszámoló 

l. A Boluár Önkormánvzat költségvetésének b ~ ~/ 

határozat az elnök közreműködésévc! a 
képviselö-testület úgy, hogy az a 

de legkésöbb a költségvetési 
zárszámadási 
nyújtani a ellenőrzése keretében a 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

zárszámadási 
az elnök tetjeszti a 

követö harminc napon 
hatályba A 

tájékoztatásul be kell 
önkormányzat 

2.2. A Bolgár bevétekivel és kiadásaival kapcsolalban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatúsi bcszúmohisi feladatok ellátásán:_'ll a "'"'''--U"'l'"'i"'' 
szcrvczct gondoskodik A gazdasági szcrvezet vezetője az elnök hiztosí~ja a Bolgár 
Önkormányzat éves költségvetési beszámolójának elfogadásához adatokat 

Adatszolgáhatási kötelezettségek 

l. A gazdasági szervezct a Bolgár Önkormányzat az 
elöírt a Allamkincstár 

nyomtatványkitö l tő 

az Avr. valamint az Áhsz. 
biztositott 

segitségéveL 

Önkormányzat 

a) 
b) 
c) 
d) 

költségvetésről, 

beszámo1órö1, 
költségvetési jelentésróL 
mérlegjelentésröl. 

3.3. gazdasági szervezet teljesíti a kormányzati szervek szolgúltatott 
infórmációkat a központi intézkedésektól Higgöen, amelyben az elnök közreműködik. 

V. A k(Htségvetés végrehajtása 

költségvetés végrehajtása a 
a) az Önkormányzat 

önkormányzatok. valamint a 
a Polgármesteri 

szervezettd nem rendelkezö 
szerveknél a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a 

az utalványozás továbbá 
az Önkormányzat jogi személy a Polgármesteri Hivatal, a "~H·L-~ 
önkormányzatok, a gazdasági költségvetési 
továbbá az állami fenntartás 
értékkezelésének szabályzatáról 

a mindenkor hatályos bclsö utasítások szerint 
megismerhetőségét, elérhetöségét az Önkormányzat '-''LA'--'c" 

szabályzatok megismerésének tényét megismerési nyilatkozat 
a nemzetiségi ...,..,,~V"""4" 

köte1es igazolni. 

VI. A vagyongazdálkodás rendje 



LA 

Vagyoni és 

kezelést• 

Önkormúnyzat vagyontárgyairól a 
a megalakulLisakor vagyont 

dokumentumokat az elnök 
u,__._,v,'v'"''-' bizonylatok szolgáltatják. 

a gazdasági szcrvczet 
folvamatosan a 

~ 

való a Bolgár 
haíúrozatnak megíelelöen történik. 

lebonyolítása a hatályos polgürmesteri 
történik, amelynek hatálya a Bolgár is kiterjed 

közreműködik. 

számviteli nyilvántartásait az 
hogy a 

az értékelési szabályzat 

valödiságáért, a 

Törzslzönyvi nyilvántartás és 

kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok 
míg az ehhez adatszolgáltatásért a 

Önkonm1nyzat a s~LL"·''"'"'v'•«·J•<~ 
aia.szlon szám 1avczetönét nyitott 

bonyolítja, amelyet a 
az elnököt az ültala meghatalmazott 
- illeti meg. 

szervezet biztosítja. 
bevétele, 

ezzel az 

hogy a számviteli 
és pénzmaradványa 

gazd<ilkodás feltételéL 

tánwgatását a költségvetési törvényben 
gazdasági szervezet a 

az állami hozzájáruhís 
belül továbbutalja a Bolgár 
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Készpénz a Bolgür Önkormiinyzat házipénztúrán keresztül Iizethetö ki, az 
a kitizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, 
szándékát a gazdasági 

pénzforgalom és a pénzkezelés szabályait "'a 
jegyzői közös utasítás amelynek hatúlya a 

önkormányzatokra is kiterjed. 
6. cHenőrzés 

6.1. Az Polgármesteri szcrvezetén belül müködik a belsö ellenőrzés, 
a Belsö E:J Szabályzat az munkaterv alapján végzi teladatát A belsö 

ellenőrzésre vonatkozó szabályok a Bolgár Önkormányzat gazdálkodására is kiterjednek. 

6.2. belső ellenörzés a Bolg<:1r Önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben tett 
megállapítások végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések az elnök feladata 

egyben kötelessége tájékoztatni a Önkormányzat Képviselő-testűletét a 
megállapításokról és a tett intézkedésekróL 

7. Leltározás 

amelynek 
intézmények 

8. Selejtczés 

telesleges vagyontárgyak hasznoshúsára és 
felesleges hasznosításának, 
polg<irmeste ri utasítás szabályozza. 
Polgármesteri Hivatalra, a helyi nemzetiségi 
müködö költségvetési szervekre tetjed ki. 

se lej tezésének 
hatálya 

önkormányzatokra, 

vn. rendelkezések 

] . A Bolgár Önkormányzat a költségvetés tervezése 
szerint köteles eljárni. 

során e megállapodás 

2. A szerződő felek a jelen együttműködési meg;:;1llapodást határozott időre, a nemzetiségi 
önkormányzat megbízásának idejérc kötik, azzaL hogy a megállapodásban foglaltakat a 
minden év január 31 általános vagy esetén az alakuló ülést 
harminc napon belül felülvizsgülják szűkség mödosítják. 

jelen megállapodás 6 eredeti példányban, - a megállapodás elválaszthatatlan 
képező ·- mellék!ettel készült amelybö! l -l pld.-t a Budapest Főváros X. kerület 
Köbányai Önkormányzat polgármestere, a Köbúnyai Önkormányzat a 
Főváros X. kerület Köbányai Ünkonm1nyzat jegyzője. a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri lIivatala gazdasági szervezcte, valamint ··p-e,.~,.".,~ 
az Irattár. 



4. 
el egyielejűleg a 

15. 19.) határozatávaL és a 

Megállapodás 
Képviselő

Képviselő-
testülete 15. ll.) határozatával 

L 

Megállapodást Budapest Önkormúnyzat 
Önkormányzat .. ./2017. (IL .) hatúrozatávaL a 

.. ./2017. (. .. ... ) határozatával hagyta 

nyitvatartási ideje 
helyiséghasználó n 

, illetve 
önkormányzat 

hétvégi helyiséghasználat 
meghatározott feladataira 

Nagy 
elnök 

jogtanácsos 

l. me/lék! et u::: egyiitfműködési megúllapodásho::: 

Civil 
Hl'izircndje 

(ll 
X. kerület 

Budapest 
nemzetiségi 

feltételeket 

utca a 
Hivatal 

Kőbányai 

önkormányzatok működéséhez 

elnökeire 

órától 
az irodájúhoz önálló 

A helyiséghasználatot 
rcferensnek. 

a önkormánvzat törvénvben 
,./ .; 

Húzban kiépített kamerarendszer van, a 
a Biztonsági Szolgálat 

kűldenek a civil 
riasztó berendezést a 



önkormúnyzat elnöke vagy az általa kijelölt személy 
rendeltetésszerűen haszmilni. kell győződni 
tartózkodik-c még valaki. Amennyiben nem, abban az 
kapcsol ni. 

4. Rendezvén:.·ekre, fórumokra egyéb helyiséget előzetes 

irásbeli bejelentés alapján legalább 5 nappal az esemény rendezése a civil 
nemzetiségi referensnéL állami és ünnepek alkalmáhöl elrendelt 
munkaszüneti napokon. valamint az ünnepekhez egybefüggő 

munkaszüneti napokon a Hciz tart 

5. nemzetiségi önkormányzat a a a nyitvatartási 
kívül évente két alkalommal díjmentesen használhatja. felül a 
kívüli rendezvény esetén helyiséghasznúlali kell fizetni külön 

A rendezvény elmaradása eseién az igénylés lemondcísát 3 nappal az 
előtt haladéktalanul kell jelentcnL ellenkező esetben a helyiséghasználati 

téríteni. A nyitvatartási idön kívüli rendezvény a nemzetiségi 
önkormányzat megtéríti a gondnok túlóradíjának köHségét 

6. !lázban a nemzetiségi önkonnányzatok képviselőin kívül csak az 
adott nemzetiségi önkormányzat jelenlétében tartózkodhat. 

7. A H<izban poliiikai rendezvény nem tartható! 

8. helyiségek kötelesek saját irodújukaL 
tartani, a szemetet a bejáratnál elhelyezett 
kivinni. A rendezvények után a kötelesek a 
helyiségekben és a kertben egyaránt. 

a közös rendben 
szelektiv szeméttárolóba 

rendet helyreállítani a 

A nemzetiségi önkormánvzatok közös használatában lévö 
~ " 

minden esetben be kell vezetni az erre füzetbe. 

HL llibabejclentő füzetben kell a külön a közös helyiségekben észlelt technikai 
hibákat, melyet jelezni kell a civil nemzetiségi referensnck, a 
problémá1 a Kőbc1nyai Vagyonkezelő illetékes munkatársc1nak. 

ll. A használóit, bérlőit az irodáikban feldősség 
terheli, pénzt csak a saját felelösségükre tárolhatnak a helyiségekben. 
területén csak a szervezetek részére adott, illetve leltárúban lévő 
szabad tárolni. 

1:2. A Házban dohányozni, szeszcs italt élő állatot bevinni és valamint 
a keriben gépjármüvel parkolni tilos! Dohányozni csak az ana kijelölt helyen a 
kertben, illetve a bejáratától 15 m-rc 

A Házbm1 működik. 
alagsorban is jelez. lláz kertkapuját 
becsukni és azt napközben is zárva 

31 

használóinál, a 
a főbejáratot mindenki 

az 



A rendjének, tisztaságának 
környezetvédelmi minden használónak 

kell tartani tűzkazctta 

helyiséghaszmiló elhelyezi a sajüt irodájának kulcsát is-- a gondnoknál 
elhclyezésre. 

helyiséghasználök 
Nemzetiségek 

állagát 
maximálisan 

a 
okoznak, azt 

veszik, és magukra nézve 
Szervezetek házirendjét. 

tekimetben óvni, az 

ismerik el a 
A használök kötelesek a 

l felszerelésében történt k;\rokozüst, a javítás 
a helyiséghasználó köteles megtérítenL Rendezvény ideje alatt történt 

esetén a felelős a !láz helyiségében megtérítéséért 

2. mcllt'k!et a::: mególlopodás·hoz 



7. A 

Az 

10. technikai 

tartani 

A berendezésében. technikai felszerelésében a használó 
szervezett rendezvényen által 
helyiséghaszmHó köteles megtéríteni. 

3. a 23/2{}17. 23.) határozathoz 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

am d y egyrészröl a Hi város X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 1102 
Budapest X., László tér 29., PIR sz<1ma: 735737, adószüma: 735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészröl ~t Kőbányai Önkormányzat ( 1102 Budapest 
telephelye: 1105 Budapest Ihász utca 26.) képviseletében FHipovics 
továbbiakban: Önkormányzat), együttesen: 

tér 
Máté elnök (a 



LA 

2. A 

f) 

2011. továbbiakban: 

L ~Általános rendelkezések 

. 12. 

neve: O'TP Bank Nyrt.ll -- 16927564 
bank neve: OTP 

szabályainak kialakítása 

szóló 201 L évi 

c x ev. 
végrehajtásáról szö1ö 

államháztartási 
(-8!'1()-1"' ·xrii '1C)) 
) -' - ,) . (. . - . 

és 

A feltételeinek biztosítása 

biztosi*1 a Horvát Önkormányzat részére a 
a hel viséghasználatoL 

.' ~ 

Korm. 

osztályzás i 

Önkormányzat tulajdonában 
Civil 

Ihász lL 26. 

a Felek a Horv;h 
leltárt 

rezsiköltségeket 
testületi tagjai 



Horvát Önkormányzat igénye esetén az Önkormányzat raktározási lehetöséget biztosít ······ a 
Horvát Önkormányzat tulajdonában lévő, de hasznülaton kivüli részére-
egyeztetés alapján meghatározott helyiségben. 

A HorviiL Önkormiinvzat ioénye 
" b • 

fórum - megtart::ísa 
rendelkezésére mgyencsen, erre 
meghatürozott- helyiséget 

a közcélú rendezvények 
az Önkormányzat a 

4. Amennyiben a Horvát Önkormányzat 
Önkormányzat valamely intézményének hclyiségét 

vonatkozóan 

az 

a 
helyiséghasználatra 
vagyonáról szóló 

a Budapest Fövóros kerület Köbányai Önkormányzat 
. 30.) önkormányzati rendelet szerinl kell megállapodni. 

5. Önkormányzat a Horvát Önkormányzat müködéséhez (a testületi. tisztségviselői. 
képviselöi ellátásához), 

szemé l yi feltételeket, 
ülések előkészítését (meghivók, clötcrjesztésck, hivatalos levelezés clökészítése. 

c) a testületi döntések dökészítését ( döntéshozatalhoz kapesolódó nyilvántartási, 
sokszorosít::ísi. post::ízüsi feladatok ellüü1sa), 

a működéssd, kapcsolatos nyi!vántartásL iratkezdési feladatok ellátásót biztosítja. 

6. Az Önkormánvzat részéröl a Köbónvai Hivatal Humánszolgáltatási . . 
Főosztály ügyekért felelös szervezeti egységének civil és nemzetiségi referense 

látja el az b)- d) pontban meghatározott feladatokat 

7. Az Önkormánvzat 1. euvzÖJ. e (a továbbiakban: ) vauv az ··· a J. egvzövel azonos .,.,. ~ b .. ' . -.,; ........ .,.,. 

képesítési elöírásoknak megfelelö - a Föosztály meghatalmazot1 köztisztviselője az 
Önkormányzat megbízásából és képviseletében vesz a ll01·vát Önkormányzat Képviselő-

jelzi, amennyiben észlel. 

8. A nemzetiségi önkormúnyzaü képviselö 
kapcsolatos feladatok ellátására a jegyzö a Nemzetiségek és 

kerület, Ihász u. szüm alatt 2017. június 30-ig, 2017. július 1-jétöl a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban biztosítja a vagyonnyilatkozatok 

9. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
a nemzetiségi önkormányzat által képviselők a 
nemzetiségi önkormányzat fiJglaHak 

HI. A költségvetés előkészítése és elfogadása 

1.1. Horvát Önkormányzat bevételeivel kiadásaival kapcsolatban a tervezési feladatok 
ellátásáról a Kőbányai Po!gánnesteri Gazdasági 



2. A 

dönt. 

gondoskodik. A referens tájékoztatja az elnököt a Horvát 
vonatkozó határidőkről. 

a költségvetési 
Önkormányzat 

az 

majd az elnök az 
elé 1\z 

az a naptári a 
törvény hatólybalépését követő 

tartalmaznia kell a Horvát 
kiadási előirányzatait, a 

clőirányzatokat, kötelező, önként vál!a!t és államigazgatási 
elkülönítetten. A l a 

Képviselö-testülete 

Önkormányzat költségvetési hatürozatának 
megá!lapításáé11 

a tartozásaiért az 

költségvetési megjelenő hevétel 
előirányzatok közötti átcsopm1osításró1 a Képviselő-testület 

költségvetési kiadásai kicmclt előirányzatain a rovatok 
Az elnök intézkedését a eBenjegyző 

Képviselö-testületc - az 
iegkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, 

mödosítja a 

foglalt clőirányzat-mödosítást és átcsoportosítást a szcrvczct 

adats:.wlgáUatás 
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Önkormányzat előirányzatainak 
nem tartozik. Az 

a Horvát 



1. L A gazdasügi 
közreműködésével 

jóváhagy. 

szervezet a nvomtatvánv2:amiHirúk felhasznülásával az elnök 
.,1 ./<...J 

a Horvát Önkom1ányzat elemi költségvetését, amelyet az 

A gazdasági szervezet az L L pontban meghatározott elemi költségvetést a 
tervezet képviselö-testület elé teljesztésének határielejét követő napon belül 
be a Magyar Államkincstárhoz. 

A költségvetési beszámoló 

2. L Horvát Önkormányzat 

képviselö-testület 
de legkésöbb a 

zárszárnadás i 
nyújtani a a 
költségvetési beszámolójúval kapcsolatosan eikészHeH jelentését. 

tájékoztatásul be 
önkormányzat 

2.2. A Horvát Önkormányzat bevételeivel kapcsolatban a 
ellenőrzési, adatszolgáltatási feladatok a gazdasági 

szervezet gondoskodik. gazdasági szervezet az elnök biztosí~ía a Horvát 
Önkormúnyzat költségvetési beszámolójúnak elfogadás<i11oz adatokaL 

3. Adatszolgáltatási kötelezettségek 

3.1. gazdasági szervezet a Horvát Ünkormányzal részére az Aht., az Avr. valamint az Ahsz. 
előírt adatszolgáltatást teljesíti a Magyar Al!amkincstár 

elektronikus űrlapole elektronikus nyomtatványkitöltő programok 

3.2. gazdasági szervezet adatszolgáltat:1st a Horvát Önkonminyzat 

az költségvetésről, 

b) az költségvetési beszümolóröl, 
idöközi költségvetési jelentésröl, 
időközi mérlegjc!entésről. 

A gazdasági szervezet teljesiti a részére szolgültatott évközi 
információkat a központi intézkedésektől iliggően, amelyben az elnök közreműködik. 

V. A költségvetés végrehajtása 

A költségvetés végrehajtása során a Horvát Önkormányzat köteles: 
az Önkormányzat jogi személy és telephelyei, a Polgármesteri 
önkonnányzatok. a gazdasági nem rcndelkezö 

a kötelezettségvállalás, a ellenjegyzés, a teljesHésigazolás, az 
érvényesítés és az utalvánvozás szabálvozásáról, tovübbá . "' ' 

az Önkormányzat jogi személy telephelyei, a Polg<1rmesteri Hivatal, a H'-'.<HLA· 

önkormányzatok, a gazdasági nem rendelkező 
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alá kerűlt pénz és 

elérhetőségét az Önkormányzat biztosítja. a 
megismerésének megismerési nyilatkozat 

A vagyongaz<hiHwdás 

1.1. A Horv:ch Önkormúnyzat vagyontárgyairól a a gazdasági szervezet 

2. 

a megalakulásakor juttatott vagyont a vagyonváltozást 

Törzski)nyvi 

Bankszámlarend 

és dokumentumokat az elnök 
bizonylatok szolg<1ltatják. 

a 

vagyontival való gazdálkodás a Horvát Önkormányzat 
határozatnak 

lebonyolítása a mindcnkor hatályos polgármesteri 
amelynek a is kiterjed 

közremüködik. 

vagyoni, számviteli nyilvántartásait az 
hogy a polgármesteri 

szúmvitcli politika és az értékelési hatálya a 

adatszolgáltatás 
statisztikai 

adószám 

adösz<ím igényléssei kapcsolatos. a 
T~C"QPYT a az 

a felelős. 

a gazdálkodásával összefüggö pénzf()rgalmat az 
nyitott ömílló költségvetési elszúmolcísi 
amelyet a szcrvczct kezeL 
az általa meghatalmazott 



4.2 A szervezet biztosítja, a számviteli analitikai nyilvántartüs 
Horvát Önkormúnyzat bevétele, kiadúsa és pénzmaradv<1nya elkülönítcHen 

megteremtve az önálló gazdálkodás feltételét. 

Pénzellátás 

5.1. Horvát Önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési 
meghatározottak veszi igénybe. gazdasági szervezet a Horv;H 
meoilletö. az éves működési támogatás összegét az úHami b . ...... .._, 

száml~íjtín számított (it munkanapon továbbutalja a 
Önkormányzat költségvetési elszúmolási sz<imlájára. 

a Önkormányzat házipénztúrán keresztül Jizethetö ki. ha az 
1cljesítéséhez szükséges dokumentumokat ( szerződés. számla) bemuta1ja. 

a gazdasági szervczctnck 

a pénzkezelés szabályait "a SzabályzaC o A pénzforgalom 
polgármesteri és 
önkormányzatokra is kiterjed. 

utasítás szabályozza, amelynek hatálya a 

Belső ellenőrzés 

1 . Az Polgármcsteri 
amely a Belső Ellenőrzési 
ellenörzésre vonatkozó 

Ilivatala szervczetén belül működik a belsö 
az munkaterv alapján feladatát A 

Önkormányzat gazdúlkodására is kitetjednek. 

Önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben tett 
megállapítások 

egyben 
meg~íllapitásokról 

a szükséges megtétele az elnök 
a Horvát a 

7. Leltározás 

A lclt<1rozásra és leHárkészitésre vonatkozó szabü ly okat eszközök és ft>rrások lelt:irozási 
és leltárkészítési szahályzatá''-ról szóló polgármesteri jegyzői utasítás szabályozza, 
amelynek hatálya a Polgármesteri IIivatal valamennyi az önállóan müködö 
intézmények szervezeti egységeire, a helyi nemzetiségi önkormányzatokra ki. 
8. Sele,jtezés 

A vagyontárgyak hasznosítására 
felesleges vagvontáravak hasznosításának, , ~~ b~ . 

polgúrmesteri és szabályozza. 
Polgármcsteri Hivatalra. a helyi önkormányzatokra, valamint 
működö költségvetési te~jcd ki. 

1. A Horvát Önkormányzat a költségvetés 
szerint kötdes eljárni. 

végrehajtása során c 



együttmüködési megúllapodást 
megbízásúnak idejére kötik. azzaL hogy a ''""·""'""'tJ~·~· 

időszakos 

6 eredeti péld:1nyban, l - a 
amelyből 1-1 pld-t 

a Kőbányai 
Önkormányzat jegyz(~je. a 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági 

Szakmai 

megállapodnak abban, 
a Budapest Föváros 

(II. 19.) 
15. on. 11.) határozatával cl 

2017 .. , 

Ko v <les 

Megállapodást 
17. (II. 

17. ( ... 

ipovics 
elnök 

az Irattár. 

Önkormányzat 

. Szabó Krisztián dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

L 

I. az 

Nemzetiségek és Civil Szern:zetek 
Házirend,je 

és Civil 
Ház:) a Budapest 

álló létesítmény. A 
a Házban hiztosftja a nemzetiségi 

jogszabályban meghatározott feltétekket 

vonatkozik a nemzetiségi 
programokon megjdenö 
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betartatásáért az adott nemzetiségi önkormányzat '"""'"'
ki1erjed az épület minden részére. illetve az épületet 

Házirend 

3. A Ház nyitvatartási ideje naponta hétfőtől - péntekig 08.00 órától 20JIO órúig tart. 
Minden helyiséghasználó a Házhoz az irodájához önálló kóddal rendelkezik. 
amelyet nyitáskor, illetve távoz:iskor köteles használni. A hétvégi helyiséghaszmilatot 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles jelezni a referensnek 
A hétvégi helyiséghasználat kizárólag a nemzetiségi önkormányzat törvényben 
meghatározott feladataira terjedhet ki. Házban kiépített kamerarendszer van. a 
mecrfinvelést. a J. árőrszolg. ~Hatot a túvfelüuveletet a Bohus Biztonsúni Szolg<1lat 

b b.... " ............ b .. ' b ._. 

látja cl. Riasztás esetén azonnal nwbiltelcfonon küldenck a 
nemzetiségi referensnek. A Házban müködő riasztó berendezést a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke vagy az általa kijelölt kötdes érkezéskor 
rendeltetésszerűen használni. Távozáskor meg kell győződni 
tartózkodik-e még valaki. Amennyiben ncrn. abban az esetben a 

kapcsol ni. 

Rendezvényekre, fórumokra egyéb eseményekre helyiséget igényelni előzetes 
írásbeli bejelentés alapján lehet legalább 5 nappal az esemény rendezése előtt a civil 
nemzetiségi referensnéL Az államí ünnepek alkalmából elrendelt 
munkaszüneti napokon, valamint az ünnepekhez kapcsolódó egybefliggö 

munkaszüneti napokon a Ház zárva tart. 

A nemzetiségi önkonnányzat a helyiségcit, illetve a kenjét a nyítvatmiási időn 
kívül két alkalommal díjmentesen használhatja. felül a nyitvatartási időn 
kívüli rendezvény esetén helyiséghasználati díjat kell külön megállapodás 
alapján. A elmaradása az igénylés lemondását 3 nappal az esemény 
előtt haladéktalanul jelenteni. ellenkező esciben a helyiséghasználati díjat meg 

kell téríteni. A nyitvatartási időn kivüli a 
önkormányzat megtéríti a gondnok túlóradíjának költségét. 

A !lázban a nemzetiségi önkonnányzatok képviselőin 
adott nemzetiségi önkormányzat képviselőjének 

7. A Házban politikai rendezvény nem tartható! 

idegen 
tartózkodhat. 

az 

8. A helyiségek használói kötelesek sajút irodájukat, valamint a közös konyhát rendben 
tartani, a szemetet a hejáratnál elhelyezett közös, illetve szelektív 
kivinni. után a kötelesek a rendet helyreúllítani a közös 

9. A nemzetiségi önkormányzatok közös használatában 
minden esetben be kell vezetni az erre szolgáló füzetbe. 

10. Ilihabejelentő füzetben kell a külön a közös 

fénymásoló működtetését 

hibákat, melyet jelezni kell a civil nemzetiségi 
problémát a Kőbányai Vagyonkezelő illetékes munkatársának. 

ll. A helyiségek haszná!óit, bérlőit az irodáikban elhelyezett tárgyakért 
terhelL étiéket csak a saját felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. A Ház 
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l 

tilos~ Dohányozni 
15 m-re lehet 

A !lázban kaputelefon működik, mely a helyiségek 
is A Ház kertkapuját és a 
azt napközben is tartani, 

illetve 

rendjének, tisztaságának 
minden használónak 
munkavédelmi 

vagy az 

tárgyakat 

az 

a vagyonvédelmet 

HL berendezésében, technikai felszerelésében történt 
a helyiséghasználó megtéríteni, Rendezvény alatt 

felelős a !láz helyiségében 

·; 

Kuitu 
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10. H 
kell az 

helyiségben a 
adott nemzetiségi 

rendezvény nem 

irodát 

önkonnányzatok 
kell vezetni az erre 

dohányozni, szeszcs 
az arra kijelölt 

észlelt 

15. A KÖSZI berendezésében, technikai felszerelésében a 
szervezett rendezvényen által kárt, illetve a 
helyiséghasználó köteles megtéríteni 
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által 
költségeit a 



között 

-l 

a Budapest Főváros 

Sze nt 

KÖKT határo:::atho::: 

Önkormányzat (11 
739-2-42) 

a Kőbányai Lengyel Önkormányzat ( 1 X., Szcnt tér 
. 1 Budapest Ilulsz utca 26.) képvisclet6ben \Vygocki Richárdné (a 

Önkormányzat). együttesen: Felek 

jogairól szóló 11. törvény 
§(2) foglaltak alapján. 

l. Lengyel Önkormányzat 

2. A 

a 
b) a 

e) 

t) 

KőMnvai Önkorm{mvzat 
~ ~ 

: Wygocki Riduirdné elnök 

30. 

l l 15 
szúmlavezető bank neve: OT'P Bank Nyrt 

(L ll.) Korm. rendelet továbbiakban: 

államháztart<ísi szakágazatok osztályzási 
) rendelet 

feltétcleinel..;. biztositása 

Önkormányzat kapcsolatos 
a helyiséghasználatoL 



Az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest X. kerület. Ihász u. 26. 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek 7. SZ(1mú iroda helyiségének ingyenes uu.s<..L«U<HU< 

biztosítja a Lengyel Önkormányzat részérc az L mctléklet házirenddel 2017. 
2017. július 1-.iétől az Önkormányzat a lévő K.őrösi 

KuHurális Nonprofit Korlátolt Felelösségű KÖS ZI telephelyén · ·· 1105 Budapest, 
Előd LL 1. alatti épület l. emelet iroda helyiségének ingyenes a 
Lengyel Önkormányzat mclléklct szcrinti használati renddeL A 
önkormúnyzati ellátásúhoz szükséges türgyi, technikai eszközökkel felszerelt, a Felek 
a Lengyel Önkormányzat használatába berendezési 
tárgyakrólleltárt vezetnek. Az Önkormünyzat az irodahelyiségben zárható 
A hclyiséghez, továbbá a infrastruktúrájához kapcsolódó és 
fenntartási az Önkormányzat viseli LengyeL Önkormányzat testületi tagjai 
tisztségviselöi telefonhasználatának kivételéveL 
A Lengyel Önkormányzat az Önkormányzat lehetőséget biztosít - a 
l Önkormányzat tulajdonában lévő. kívül i ingóságok ""~'' 7"' .. ' 

alapján helyiséghe11. 

A Lengyel Önkormúnyzat igénye eseién a közcélú rendezvények - közmeghallgatás, 
lakossági fórum megtartása érdekében Önkormányzat a Lengyel Önkormányzat 
rendelkezésére bocsát egy erre a célra alkalmas -· előzeks útján 
meghatürozott ······· helyiséget. 

4. Amennyiben a Önkormányzat rendezvényeinek a megtarüisához az 
Önkormányzat valamely intézményének helyiségét kívánja igénybe 
helyiségre vonatkozóan az intézményvezetöjével kell el<)zetesen 
helyiséghaszmilatra vonatkozóan a Budapest Föváros X. kerület Kőbúnyai 
vagyonáról szóló 23í2013. (V. 30.) önkormányzati nt kell 

5. a Lengyel Önkormányzat müködéséhez (a 
képviselői teladatok ellátásához), 
a) a tárgyi szernélyi feltételeket, 
b) a testületi ülések előkészítését (meghívók. előtetjesztések, hivatalos levelezés előkészítése. 
postázása ), 

a testületi döntések előkészítését ( döntéshozatalhoz kapcsolódó 
sokszorosúási. postázási feladatok 
d) a müködésseL kapcsolatos nyilvántartási. iratkezdési feladatok clt<H<tc:":.' 

6. Az Önkormánvzat részéről a Kőbánvai Polgármesteri Hivatal 
..; ,/ 4 

nemzetlsegJ felelős egységének civil és 
(a továbbiakban: referens) lütja el az 5. b)- d) pontban meghatározott feladatokat. 

7. Önkom1ányzat (a az Mtala -· a jegyzővel azonos 
~:épesítési elöirásoknak megfelelő - a Jegyzői meghatalmazott 
Onkormányzat mcghfzásüból és képviseletében vesz a Lengyel 
Képviselő-testületi üléscin és jelzi, amennyiben törvénysértést észleL 

8. nemzetiségi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi 
kapcsolatos feladatok ellátására a jegyzö a Civil 

kerület, Ihász u. 26. szám alatt 2017. június 30-ig, 2017. július 
Polgármesteri Hivatalban biztosítja a őrzését. 
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2. 

""'·"'"'""'"'"· nyilvántawísával ellenörzésével kapcsolatos feladatok ellá1ás<íról 
képviselö-testülete által kijelölt képviselők gondoskodnak a 

müködési szabályzatában foglaltak szcrint. 

IH. A kimségvetés előkészítése 

határozata 

a költségvetési 
Képviselő-testületc 

összeállításához 
szervezet munkájüt. A 

tartalmaznia 
előirányzatait, a 

elöirányzatokat, kötelező. 

elnök febmür 

Képviselö-testületc határozatban dönt. 

előírúnyzatok 

módosítása 

költségvetési 
e!öirányzatok 

a 

a 

az elnök az 
elé tc1jcszti. 

rendelkezésére 

az 

előirúnyza1ain belül a 
intézkedését a ellenjegyző 

2.3. Önkormányzat ~ az 
negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

31-ei módosítja a költségvetési hatámzat<.it. 
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2.4. A 2.1.-2.2.-ban foglalt 
késziti elő azzal, az 

átcsoportosításáért felelősséggel nem ta11ozik. Önkormányzat Képviselő-
testülete a Lengyel Önkormányzat előirányzatain a Lengyel Önkonnányzat nélkül 
módosít<isl nem végre. 

IV. Kmtségvctési infonuádószolgáltatás 

L kiiltségvetéssel adatszolgáltatás 

l. l. A gazdasági szcrvezct a nyomtatványgumitúrák felhasznáhisával 
közreműködésével elkészíti a Lengyel Önkormányzat elemi költségvetését, 

és az elnök 
az elnök 

jóváhagy. 

1.2. gazdasági szervczet az L 1. meghatározott elemi költségvetést a 
tervezet képviselö-testület elé teljesztésének határidejét követő napon nyújtja 

a Magyar ÁHamkincstárhoz. 

2. A költségvetési beszámoló 

2. L A Lengyel Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
az elnök közreműködésével a jcgyzö elő az elnök terjeszti a 

képviselö-testület hogy az a képviselö-testület tc~icsztését kJ1vető harminc 
bdüL de legkésöbb a költségvetési évet ötödik utolsó lépjen. /\ 
zárszámadási határozat a képviselö-testület részére üijékoztatüsul be 
nyújtani a kincstár szerinti keretében a nemzetiségi önkormányzat 

beszámolójával kapcsolatosan jelentését. 

A Lengyel Önkornüinyzat 
gazdálkodási, ellenőrzési, beszámolási 
szcrvczet gondoskodik. A gazdasági szervezet 
Önkormányzat éves beszümolójának 

Adatszolgá!tatási 

L A szervezet a Lengvel Önkormánvzat részére az Aht., az Avr. 
Ahsz. által előírt adatszolgáltatú~1 teljesíti a ~Magyar Allamkincstúr 
nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus 
segítségéveL 

az 
biztositott 

gazdascigi szervezet adatszolg<Htatást teljesít a Lengyel Önkormányzat részére 

az költségvetésröL 
az éves költségvetési beszámolóróL 

költségvetési 
időközi mérlegjelentésről. 

gazdasági szervezet teljesíti a 
inJorm:kiókat a központi intézkedéseklől 

szervek részére szolgáltatott 
amelyben az elnök közreműködik. 
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A 

V. A költségvetés végrehajtása 

során a Lengyel Önkormányzat köteles: 
Önkormányzat jogi telephelyei, a 

önkormúnyzatok, valamint a gazdasitgi 
a kötelezeHségvállnl:1s, a 

az érvényesítés az utalványozfis 
személy telephelyei, a 

n szcrvczcttel nem 
továbbá az államí fenntartcis alá 

értékkezelésének 
utasítások 

az Önkormányzat biztosí~ia, a 
tényét megismerési nyilatkozat 

VL A vagyongazdálimdás rcnd.je 

köznevelési 

önkormányzat a 
igazolni. 

l. vagyontárgyak kezelése 

vagyonával 
határozatnak mcgfdclőcn 

a gazdasági szervezct 
folyamatosan a vagyonv<íhozást. 
biztosí~ja, a 

a 

a selej lebonyolítása a núndenkor hatályos polgármesteri és 
alapj<Ül történik, amelynek hat<:Hya a Lengyel. Önkormányzatra is kite1:jed 

közrernüködik. 

nyilvántartás 

_<;,":A"'"·'"'-''"' sze rvezet a Lengyel 
belül 

bizonytatokkal 
tekintetében az elnök 

Törzskönyvi 
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Bankszámlarend 

4. L A Lengyel Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalrnat az Önkormányzat 
által választott számlavezetőnél nyitott önálló költségvetési elszámolási hozzájárulás 
fizetési számláján bonyolítja. amelyet a szcrvezet kezel. A 
rendelkezési jog az elnököt és az ~íltala meghatalmazott képviselőket - a banki 

bejelentés szcrint- illeti meg. 

4.2 szervezet biztosítja, hogy a számviteli analitikai nyilvántartás a 
Lengyel Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten elszümolásra 

kerüljön. megteremtve az önálló gazdálkodás feltételét. 

l. Lengyel Önkormányzat müködésének általános támogatását a költségvetési törvényben 
meghatározottak szerint igénybe. A gazdasági szervezet a Önkormányzatot 
meuilletö, az éves állami működési támouatás összeg1ét az hozzáiárulás ..... ...... ...... :J 

számlóján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Lengyel 
Önkormányzat önálló költségvetési elszámolási számlájára. 

5 Készpénz a lengvel Önkormánvzat házi1)énztúrán keresztül akkor tizethetö ha az elnök 
4",...", ..", t 

a kiiizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés. szám} a) bemutatja .. 

szándékút a gazdasági szervezctnek jelzi. 

5 A pénzforgalom és a pénzkezelés szabályait "a Pénzkezelési SzabályzaC-ról szóló 
polgármesteri jegyzöi közös utasítás szabályozza. amelynek a 
önkormányzatokra is kiterjed. 
6. Belső cih.mö:rzés 

6.1. Az Önkormányzat Polgürmesteri Hivatala szervezetén belül működik a 
a Belsö JJ!enőrzési Szabályzat és az munkaterv alapján 

ellenőrzésre vonatkozó szabál v ok a Lengvel Önkormánvzat gazdálkodására is kiterJ· ednek. 
o/ ........,"; "' <!,._..' ' 

6.2. A belső ellenőrzés Mtal a Lengyel. Önkormányzat gazch1Jkodás<1val összefüggésben tett 
megállapítások végrehajtása érdekében a intézkedések megtétele az elnök 

egyben kötelessége tájékoztatni a Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületét a 

megállapításokról és a tett intézkedésekröl. 

7. Leltározás 

A leltározásra lehárkészHésre vonatkozó szabályokat eszközök és források 
és 1eltérkészitési szabályzatá'' -ról szóló polgármesteri és utasítás szabályou:a. 

a Polgármesteri Hivatal valamennyi az önáHóan müködő 
eovséocire a helvi nemzetiséoi önkormánvzatokra terJ·ed 

b." o ' ." o ,; ._ 

8. Sele,jtezés 

A felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatá"-ról szóló 
polgánnesteri és jegyzöi utasítás amelynek hatálya az Önkorm:inyzatra. a 



nemzetiségi önkormányzatokra, 
ieJjed ki. 

VU. Záró rendelkezések 

az 

Önkormánvzat a költségvetés tervezése 
.' ~ 

péld<inyban, 1 - a meg:íllapod:is 
amelyből 1-1 pld-t kap a Budapest Főváros 

polgármester.:, a Köbányai Lengyel Önkormányzat, a Budapest 
(>nkormányzat a Budapest Föváros 

Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezete, az Irattár. 

abban. hogy a jelen Megállapodás 
X. kerUlet Köbányai Önkormányzat Képviselö

és a Köbányai Lengyel. Önkormányzat Képviselő
(IIL 11.) határozatával elfogadott együttműködési 

17. ,, 

Kovács Röben 

Budapest kerület 
23.) határozatávaL a Köbányai 
határozat<:1val hagyta jóvá. 

Önkormányzat 
Önkormányzat 

Wygocki Richárdné 

Rappi Gabriella 

DL 

l. az 

Nemzetiségek és Háza 
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Házirendje 

L A 
a 

(U 05 Budapest, Hu'isz utca 26., a 
kerület Kőbányai Polgármesteri ll 

használatában létesítmény. A 
Önkormányza.t a Házban biztc;sitja a 

Budapest Köbányai 
működéséhez 

szükséges jogszabályban rneghatúrozott feltételeket. 

A Házirend vonatkozik a nemzetiségi önkormányzatok elnökeire képviselöire, 
valamint a rendezvényeken. programokon megjelenő Házirend 
bctartatásáért az adott felelős. Házirend 
kite1:jed az épület minden 

3. A nyitvatartási ideje hétfötöl - péntekig órától óráig tari. 
Minden helyiséghasználó a az írochijához önálló kóddal rendelkezik, 
amelyet nyitáskor. illetve távozáskor köteles hétvégi helyiséghasználatot 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke és referensnek. 

hétvégi kizárólag a nemzetiségi önkormányzat törvényben 
meghatározott ki. A Házban kiépített karnerarendszer van. a 
megfigyelést. a járőrsznlgálatot és a távfelügyeletet a Bohus Biztonsági Szolgálat Kft. 
látja eL Riasztás eselén mobiltelefonon értesilést küldenek a civil és 
nemzetiségi referensnek. A Házban müködő riasztó berendezést a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke vagy az általa kijelölt érkezéskor 
rendeltetésszerűen győződni 

tartózkodik-e valaki. Amennyiben nem, abban az esetben a 
kapcsolni. 

Rendezvényekre, f()rumokra és eseményekre hclyiségct 
írásbeli lehet legalább 5 nappal az rendezése előtt a civil 
nemzetiségi referensnéL állami ünnepek alkalmából elrendelt 
munkaszüneti napokon. valamint az ünnepekhez kapcsolódó 

napokon a Ház tart. 

A nemzetiségi önkormányzat a Ház a kertjét a 
kivül két alkalommal díjmentesen használhatja. felül a nyitva1artúsi idön 
kívüli rendezvény csetén helyiséghasználati díjat kell külön megállapodás 
alapján. A rendezvény elmaradása az igénylés lemondását 3 nappal az 
elöH haladéktalanul be kell jelenteni. ellenkezö esetben a helyiséghasználati díjat 
kell téríteni. kívl.lli rendezvény a nemzetiségi 
önkonnányzat a gondnok túlóradíjának költségét. 

6. A Házban a nemzetiségi önkormányzatok képviselöin 
adott nemzetiségi önkonm1nyzat képviselőjének jelenlétében 

7. Házban politikai rendezvény nem 

csak az 

helyiségek használói kötelesek saját irodájukat, valamint a közös konyh<it rendben 
tartani. a szemetet a bejáratnál közös, illetve szelektív 
kivinni. A rendezvények után a kötelesek a rendet 
helyiségekben a kertben egyaránt 
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10. 

12. 

15. 

A 
m 

közös használatában lévő fénymásoló működtetését 

füzetben kell vezetni a 
jelezni kell a civil és 

Vagyonkezelő 

technikai 
továbbítja a 

bérl(~1it az irodáikban elhelyezett tárgyakért 
a sajút felelősségükre tárolhatnak a 

7P11'"'''7PfPI< részére használatba adott, 

dohúnyozni. szeszcs italt fogyasztani. bevinni és valamint 
gépjárművel parkolni tilos! csak az arra kijelölt helyen a 

a m-re lehet 

a helyiségek 
a főbejáratot mindenki 

valamint 
betartása 

megőrzése, az alapvető 
használónak A 

használóinak tartani a tüz-
minden helyiséghasználó elhelyezi a 

elhelyezésre. 
······ a gondnoknál 

magukra 
Nemzetiségek 

állagát 
biztositani. 

házirendjét A haszmilók a 
az vigyüzni, a vagyonvédelmet 

technikai felszerelésében valamim a javítás 
alatt történt költségeit a helyiséghasználó 

a a 

Kőbányai 

rendje a 



részére. 

6. A KÖSZI-ben 

7. 

önkormányzatok 
kell az erre 

a nemzetiségi 

nem tartható! 

rendben 
biztosítja. 

kívül külön 



L 

A 

a használó 
okozott kárt, a javítás 

megtérítcni. 

5. melléklet a 2 3/2017. 23) KOKT 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI 

a Budapest Főváros X. Önkonnányzat 
László tér PIR száma: adószáma: l 
Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

Német Önkormányzat ( 1102 Budapes i X .. Szcn! ~"''~"y 
Budapest X, utca 26.) lnguszné 

Német Önkormányzat), 

CLXXIX. törvény továbbiakban: 

L Általános rendelkezések 

hozzújárulás fizetési 
- 16927595-05120000 

kialakítása 

11. évi 

29. 

ll 

ll.) Korm. 

- 16927595 
Bank Nyrt. 

továbbiakban: 

szakfeladatok és szakágazatok osztályzás] 
rendelet 



fiovelembevételével b. 

II. A működés feltételeinek biztosítása 

l. Az Önkormányzat biztosHja a részére a müködéssel kapcsolatos 
tárgyi személyi :feltételeket, valamint a helyiséghasználatoL 

2. Az Önkormányzat tuh~jdonában Budapest kerü!et, u. alatti 
Nemzetiségek Civil Szervezetek Háza 8. B számú iroda helyiségének használat<it 

a Német Önkormányzat részére az 1. mel!éklet szerinti h<izirenddel 2017. 30-
ig. 2017. július l-jétől az Önkormányzat a tulajdonában Sándor Kulturális 
Nonprotit Korlátolt Felelősségű 'T'ársaság KÖSZI Budapest, Előd l!. l. 

épület L emelet Hl számú iroda helyiségének használatát biztosítja a 
Önkormányzat a 2. melléklet szeri11ti renddeL A helyiség az 
önkormányzati technikai eszközökkel felszerelt, a Felek 
a Német Önkormányzat használatába átadott eszközökről, felszerelési 
Hirgyakról lettárt Önkormányzat az irodahelyiségben 
A tov:1bbü a helyiség infrastmktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és 
fenntartási költségeket az Önkormányzat i a Német Önkormányzat testületi tagjai 
tisztségviselői tclet(mhasználatának 
A Német Önkormányzat igénye esetén az Önkormányzat raktámzási lehetöséget biztosít ······ a 

Önkonnányzat tulajdonában lévö, de hasznülaton kívüli ingóságok ·~ elözetes 
egyeztetés alapján meghatározott helyiségben. 

3. A Német Önkormányzat igénye a közcélú rendezvények 
lakossági 1:'t.1rum - megtart<:1sa érdekéhen az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsát ingyencsen. egy erre a célra alkalmas 
meghatározott- helyiséget. 

4. i\mennyiben a Önkormányzat egyéb 
Önkormányzat valamely intézményének hclyiségét 
helyiségre az intézményvezetőjével 
helyiséghasználatra vonatkozóan a Budapest Föváros 
vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapodni. 

5. Az Önkormányzat a Német Önkormányzat működéséhez testületi. tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához), 
a) a tárgyi személyi feltételeket, 
h) a testületi ülések előkészítését (mcghívók, clőter:jcsztésck, hivatalos 
postüzása), 
c) a testület i döntések elökészítését ( döntéshozatalhoz kapcso lód ó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátása), 
d) a müködéssel. kapcsolatos nyilvántartási, feladatok biztosítja. 

6. Az Onkormányzat részéröl a Köbányai Pol}l.ármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
~ .... 

Főoszt~Hv Üf!vekért felelo" s ... ........,." ,__ egységének nemzetiségi rp·t·"'''"'•n 

(a továbbiakban: referens) látja el az b) d) pontban meghatározott 

7. Az Önkormúnvzat J·egvzöie (a továbbiakban: vauv az általa······· a J·euvzővel azonos • .... • J t;, . b. 

képesítési előírósoknak megfelelő - a Főosztály meghatalmazott köztisztviselője az 



1.5. Az 

IH. A 

részt vesz a 
törvénysértést 

h:dá:rozata 

köte lczcttségéve l 
Budapest 

és kiadásaival kapcsolatban a tervezési 
Hivatal Föosztálya {a 

H~á'V•""'~""'· A a Német 
vonatkozó határidőkröl. 

a költségvetési határozat-tervezelei, majd az az 
~épviselő-testűlele Az egyeztetés 

álló 

kell a Német nemzetiségi önkonniinyzat 

adósságkezelési elj<hás 
felelősséggel nem tartozik. 

a Némel Önkormányzat az 

A költségvetési előirányzatok módosHása 

kiadás 
a Képviselő-testület 



2.2. A Német Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt elöirányzatain belül a rovatok 
útcsoportositüsára az elnök jogosult a pénzügyi ellenjegyzö 
cllenjcgyzi. 

. A Német Önkormányzat Képviselö-testületc az elsö kivételével 
negyedévenként. legkésőbb az költségvetési beszámoló elkészítésének 
december 31 hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. 

1.-2.2.-ban 1öglalt elöirányzat -módosítást átcsoportosítást a "'"'""'"·"""'"'·' 
elő azzaL hogy az Önkormányzat a Német Önkormányzat 

módositásáéti nem tartozik. Az Önkormányzat Képviselő-
testülete a Német a Német Önkormányzat döntése nélkül 
módosftást nem ihat végre. 

IV. Költségvetési információszolgáltatás 

l. l . A gazdasági 
közreműködésével 

jóváhagy. 

szervezet a nyomtatvúnygamitúrák 
Önkonnányzat 

fe!hasznühisával az 
a amelyet az 

A gazdasági szervezct az l. l. ponthan mcghatürozott elemi kcl!tségvetést a 
tervezet elé teljesztésének határidejét követö 30 napon belül adatot nyújtja 

a Magyar Allamkincstárhoz. 

A költségvetési 

2.1. A Német Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
az elnök közreműködésével a jegyző készíti elő 

képviselö-testület (Igy, hogy az a képviselő-testület elé 
belüL de legkésöbb a költségvetési évet ötödik hónap utolsó 
zárszámad;;1si határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére 
nyújtani a kincstár szcrinti keretében a nemzetiségi 
költségvdési beszámolójával kapcsolatosan 

2.2. A Német Önkormünyzat bevételeivel kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási beszámolási teladatok a <.:.«·'"'"""' 
szervezet gondoskodik. A gazdasági szervezet vezetője az elnök részére biztosítja a 
Önkormányzat költségvetési beszámolójának elfogadásához 

3. Adatszolgáltatási kötelezettségek 

3.1. A gazdasági szervezet a Német Önkormányzat az Aht., az az Ahsz. 
által előírt adatszolgúltatást teljesíti a Magyar i\llamkincstár biztosítoU nyomtatványok, 
elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segitségéveL 

A gazdasági szervezet adatszolgáltatást teljesít a Német Önkormányzat részére 
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kormányzati részére 
fiiggően. amelyben az elnök közreműködik . 

. A költségvetés 

A a Német Önkormányzat 

1 

2. 

személy és telephelyei, a Hivatal, a nemzetiségi 
a gazdasági rendelkező költségvetési 

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi a teljesítésigazolás, 
és az utalványozás szabályozásáról, továbbá 

az jogi személy és a Polgármcsteri a 
i1nkormányzatok. a nem rendelkező költségvetési 

az állami fenntartás alá került köznevelési pénz 
értékkezelésének szabályzatúról 

hatál,yos belső utasítások szerint belső szabályzatok 
cl(·rhctőségét az Önkormányzat 

megismerésének megismerési 
a nemzetiségi önkormányzat a 

alMrüsával köteles ....... ~ .... u 

VI. A vagyongazdálkodás rendje 

Önkormúnyzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a gazdasági szcrvezet vezeti, 
""""'"'L·" a megalakulásakor vagyont és folyamatosan a vagyonváltozásL A 

a selcjtezés lebonyolitása a 
amelynek 

közremüködik. 

számviteli nyiivántartás 

az elnök illc1őleg a vagyontárgy 

szervezet a Német az 
belül c1különítettcn vezeti azzal, hogy a polgármesteri 

szümviteli politika és az szabályzat a 



2.2. Az Aht.-ban meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok va1ödiságáért, a 
számviteli bizonviatokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi a 

"' 
Önkormányzat tekintetében az elnök és a jegyző felelős. 

3. Tiirzskönyvi nyilvántartás és adószám 

A törzskönyvi nyilvántartással adószám igénylésseJ kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok 
által előírt feladatok végrehajtásáért a referens. míg az ehhez szükségcs adatszolgültatásért a 
Német Önkormányzat elnöke a 

4. Bankszámlarend 

4.1. A Német ()nkonm1nvzat a gazdálkodúsával összefüggő pénzforgalmat az Önkormánvzat .; ......._ ...._,.__.. ....._ ,.; 

által választott számlavezetőnél nyitott önálló költségvetési elszámolási állami hozz<'ijárulás 
fizetési számhíján bonyolítja, amelyet a gazdasági szervezet kezeL A sz::imla 
rendelkezési jog az elnököt és az általa meghatalmazott képviselöket a banki alüfrás~ 

bejelentés szerint ~ illeti meg. 

A szervezet biztosítja, hogy a és 
Német Önkormányzat bevétele, kiadása pénzmaradványa 
kerüljön, megteremtve ezzel az önálló gazdálkod<:ís 

Pénzeilátás 

nyilvúntartás során 
elkülönítetten elszámolúsra 

l. A Német Önkonminyzat működésének általános a törvényben 
szerint igénybe. A a Német Önkormányzatot 

megiUetö. az éves működési támogatás az állami hozzájárulás 
számláján történő szúmított öt munkanapon belül továbbutalja a 
Önkormünyzat önálló dszámo1üsi számlüjára. 

Készpénz a Német házipénztárán keresztül akkor fizethető ha az 
a kifizetés szükséges dokumentumokat (szerződés, bemuta~ja, 

szándékát a szervezetnek jelzi. 

5.3. A pénzforgalom és a pénzkezelés 
polgármesteri jegyzői közös utasítás 
önkormányzatokra is kiterjed. 

Bels(} ellenőrzés 

.. a Pénzkezelési 
szabályozzEL amelynek hatálya a 

6.1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezetén belül müködik a ellenörzés. 
amely a Belső Ellenőrzési Szabályzat és az éves munkaterv alapján végzi ieladatút bdsö 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok a Német Önkormányzat gazdálkodására is 

6.2. A ellenörzés által a Német Önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben lett 
megállapítások végrehajtása érdekében a intézkedések megtétele az feladata 
és egyben kötelessége t<\iékoztatni a Német Önkormányzat Képvisclő~testülctét a 
megállapításokról és a tett intézkedésekrőL 

7. Leltározás 



8. Selejtezés 

L 
szerÜH 

Képviselö-testülete .. 

17. ,. 

Kovács Róbert 
polgúrmester 

Rappi 

a 

""'·"IL"V szabályokat 
po lgármcsleri 

llivatal valarnennyi 
nemzetiségi 

se lej tezésére 
selejtezésének 

amelynek hatálya 
önkormányzatok ra, 

rendelkezések 

tervezése 

szabályozza, 
a.z ö nál !ó an működő 

te1jed ki. 

e megüllapodás 

cgyüttmiiködési megállapodást határozott idöre, a nemzetiségi 
idejére kötik, hogy a megállapodásban a Felek 

időszakos választás esetén az alakuló követő 

példányban, 1 ······· a 
amelyből l-l a 

jegyzqje. a 
Hivatala gazdasági 

módosítják. 

kerület Kőbányai 
Német 

Inguszné dr. Barabás Rita 
elnök 



föosztályvezetö 

Szakmai jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

l. az 

Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

nzegál!apodúshoz 

Nemzetiségek Szervezetek Háza 
Házirendje 

L A Nemzetiségek és Civil Szervezetek (1105 Budapest, utca a 
továbbiakban: Ház) a Budapest kerület Köbányai Polgármesteri llivatal 
használatában k0rület Kőbányai 

Önkormányzat a Házban biztosí~ia a nemzetiségi önkormányzatok működéséhcz 
~"'-'~ ,.,~'-'jogszabály ban feltételeket. 

Házirend vonatkozik a nemzetiségi 
a programokon 

betartatás::1ért az adott nemzetiségi önkormányzat elnöke 

elnökeire és képviselőire, 

vendégekre. Házirend 
A Házirend hatálya 

minden részére. illetve az épnletet körülvevö 

Ház ideje naponta hétfötöl péntekig 08.00 órától óráig tart. 
ivHnden helyiséghasználó a Házhoz és az írochijához rendelkezik, 
amelyet nyiráskor. illetve távozáskor köteles használni. A helyiséghasználatot 
a nemzetistSgi önkormányzat elnöke jelezni a civil nemzetiségi referensnek 
A hétvégi helyiséghasználat kizárólag a nemzetiségi önkormünyzat törvényben 
meghatározott feladataira terjedhel ki. A Házban kiépített kamerarendszer van. a 

a járőrszolgálatot a távfelügyeletet a Bohus Biztonsági Szolgálat Kft 
esctén azonnal mobiltelefonon küldenek a 

referensnek. A Házban működö riasztó berendezést a 
önkormányzat elnöke vagy az általa kijelölt személy köteles érkezéskor és 
rendeltetésszerűen használni. meg kell a 
tartózkodik-e még valaki. Amennyiben nem, abban az escthen a Húz riasztóját be 
kapcsolni. 

Rendezvényekre. és eseménvehe helviséget ioénvelni 
~ ~ ~ b ~ 

lehet legalább 5 nappal az esemény a civil 
nemzetiségi . Az állami és egyházi ünnepek alkalmából elrendelt 
munkaszüneü napokon. valamint az ünnepekhez kapcsolódó 
munkaszüncti napokon a Ház zárva tart. 

5. A nemzetiségi önkormányzat a illetve a kenjét a 
kívül évente két alkalommal díjmentesen használhatja. Ezen 
kívüli rendezvény esetén díjat kell fizetni külön 
alapján. A rendezvény elmaradása esctén az lemondását 3 "'""u'·" 
elött haladéktalanul he kel! jelenteni. ellenkező esetben a 
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A 

6. 

7. A 

10. 

lL 

idön rendezvény cseién a nemzetiségi 
túlóradíjának költségét. 

az 

nem tartható! 

a közös 
illetve szeleklív szemétt<1mlóba 

a rendet helyreáll a 

a külön és a közös helyiségekben ke Imikai 
a civil és nemzetiségi referensnck, aki 

bér!öit az irodáikban feldösség 
felelősségükre t;;írolhatnak a helyiségekben. A 

'n.'""'""'"'" ""r'"'·'""'~ használatba adott, illetve leltárában lévő 

szeszcs hah fogyasztani, élö állatot bevinni tartani, valamint 
a kertben gépjármiível parkolni tilos! csak az arra kijelölt a 

eseién a 

a Hüz bejáratútól 15m-re lehet. 

lS 

aztnapközbenis 
a föbejáratot mindcnki 

reJJdjének, tiszlaságának 
minden 
munkavédelmi 

az 
maga után 

a irodájiinak kulcsút is ······ a gondJJoknál 

a 

létesítményben 
azt megtéríteni 

magukra nézve 
Háza házirendjéL 

tekintetben óvni, az 

helyiségében történt 

a vanvonvédelmet bo 



2. me/hFk!et a:: eg;yü!tmiiködJ.si megú!lapodáshoz 

A Kőriisi Csoma S~indor Kőbiínya.i. Kulturális Nonproflt Kft~ Előd utca Lsz. 

l. A 

2. A I 
valamint a 

Használati nmd.ie a linkormányzatok r<>C'ffP.t•P. 

Kőbányai 

KÖSZI) biztosítja 
nemzetiségi 

vonatkozik a 

utca l. 

7. A KÖSZI-ben politikai rendezvény nem 

felmosás a 

önkormányzatok 
kell az ern: 

az 

ó 3 

Kőbúnyai 



tilos! 

felszerelésében a használó vagy 
kárt, a 

6 me!lJk/et a:! 3/2017. (JI. :! határo:::atho::: 

kerület Kőbányai Ön!w:rmányzat ( 1 
Buclapest száma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert (a továbbiakban: Önkormán:vzat), 

Budapest X .. Szent László tér 29., 
Bacsa elnöi{ (a 

t ;\halános rendelkezések 

L 

neve: OTP Bank ll - 16927571 
bank neve: 
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A megüllapod<:is szabályainak kialakítása 

a nemzetiségek jogairól szölö 201 L évi CLXXIX. 
a helyi önkonminyzatairól szóló 

az államháztartásról 2011. évi tovübhiakhan: Áht.), 
J) az államháztartásról szólö törvény végrehajtásüról ll. (XH. 31.) ''"""'"· 

remlelet (a továbbiakban: 
e; az állarnháztartás számviteléről sz ó ló 4/20 l (l. ll.) Korm. rendelet továbbiakban: 

) előírásainak 
f) a kormányzati funkciók államháztartási szakfeladatok szakágazatok 

rendjéről szóló 68/2013. (XII. rendelet 

figyelembevételével készült. 

H. A műk(}dés feltételeinek biztositása 

1. Önkormányzat biztosítja az Örmény Önkormányzat a müködésscl kapcsolatos 
tárgyi és személyi feltételeket valamint a helyiséghasználatoL 

2. Az Önk(mnányzat lévő Budapest u. szám 
Civil Háza 7. számú helyiségének ingyenes használat<it 

biztosítja az Örmény Önkormányzat az l. melléklet szerinti házirenddel 2017. 
2017. július 1 · Önkormányzat a tulajdonában lévő Kőrösi Csoma Sándor 

Kulturális Nonprofit Fcielősségü ·rársaság KÖSZl telephelyén ~···· 1 105 Budapest, 
u. l. 10. helyiségének ingyenes biztosítja a 

szerinti használati renddel.. A helyiség az 
önkormányzati technikai eszközökkel felszerelt, a 
az Örmény Önkormányzat használatába átaelott eszközökről, berendezési és 
tárgyakról teltúrt vezetnek. Az Önkormányzat az irodahelyiségben zárható szekrényt 
A helyiséghez, továbbú a helyiség infrastmktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket 
fenntartási költségeket az Önkormányzat viseli az Örmény Önkormányzat testületi és 
tisztségviselöi telefonhasználatának 

Örmény Önkormányzat igénve az Önkormánvzat raktározási lehetöséget biztosit ··· 
az Örmény Önkorm<:ín.yzai t~Ilc~donában lévő. dc " kívüli ingóság;k 
előzetes alapján xncghatározott helyiségben. 

Az Örmény Önkormányzat igénye a közcélú rendezvény.ek közmeghallgalás, 
lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat az Ormény Önkorm<:1nyzat 
rendelkezésére bocsát ingyenesen. egy erre a célra alkalmas - elözctes útján 
meghatározott- helyiséget. 

4. Amennyiben az Örmény Önkormányzat egyéb rendezvényeinek a megtartüsához az 
Önkormányzat valamely intézményének kívánja igénybe úgy az igényelt 
helyiségre az intézményvezetőjével kell előzetcsen a 
helyiséghasználatra vonatkozóan a Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 
vagyonáról szólö 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet szerint kell megállapodni. 

5. Az Önkormányzat az Örmény Önkormányzat működéséhez 
képviselői feladatok ellátásához), 
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testületi, 



(meghivók, előte1jesztések, hivatalos előkészítése, 

előkészítését ( döntéshozatalhoz 
feladatok ellátása), 

nyihúntartásL iratkezelési 

és nemzetiségi 
~ d) pontban meghatározott feladatokat 

vagy az ~- a jegyzővel azonos 
meghatalmazott az 

részt vesz az Önkormányzat 

önkormányzati képviselö vagyonnyilatkozat-tételi 
Szervezetek 
július l 

és ellenőrzésével 
a 

IH. A költségvetés előkészítése és dfog:uhisa 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési 
Polgármesteri 

gondoskodik. 
költségvetési határozat 

Föosztálya (a 
tájékoztatja az elnököt az 

vonatkozó határidökrőL 

a jegyzövei egyezteti 
az Önnény 

a Képviselö-testületneL 

1.3 A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell az Örmény nemzetiségi önkormányzat 
bevételi kiadási elöirányzatait, a müködési felhalmozási bevételeket és 

a kiemcit c!öirányzatokat, kötelező, önként vállalt és ál feladatok 
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szerinti bontásban. elkülönítetten. Örmény Önkormányzat költségvetéséröl az 
Örmény Önkormányzat Képviselő-iestületc határozatban dönt. 

l A. Önkormányzat az Örmény Önkormányzat költségvetési 
törvényességéért, bevételi kiadási megállapításúért teljesítéséért 
felelösséggel nem 

1.5. esetleges adósságkezelési eljárüs során az Örmény Önkormányzat az 
Önkormányzat feleJösséggel nem tartozik. 

A k{)ltségvetési módositása 

:2.1. Az (:'>rmény Önkormányzat költségvetési hatúrozatában megjelenö 
módosit;;1sáróL a kiadási közötti átcsoportosításról a Képviselö-testűlet 

Az Örmény Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemeit elöirányzatain belül a rovatok 
az jogosult. elnök intézkedését a pénzügyi ellenjegyzö 

:2.3. Az Örmény Önkormányzat Képviselö-testülete az elsö negyedév kivételével 
negyedévenként. de legkésöbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig. 

hatállyal módosítja a határozatát. 

2.4. töglalt elöirányzat-módosítást és átcsoportosítást a szervezet 
hogy az Önkormúnyzat az Önnény Önkormányzat clőinínyzatainak 

átcsoportosításáért nem tartozik. Önkorrnányzat Képviselő~ 
testülete az Örmény Önkormánvzat az Önkormánvzat döntése nélkül 

... 'li -.1 

nem hajthat 

. Költségvetési info:rmádószolgáitaüís 

1. A költségvetéssci adatszolgáltatás 

LL szervc:zet a nyomtatványgamitúrák felhasználásával és az 
közrcműködésévcl elkészíti az Örmény Önkormányzat elemi 
jóváhagy. 

A gazdasági szc:rvezet az LL pontban meghatározott elemi a 
tervezet képviselő-testület tet:iesztésének határidejét követö 30 napon 

a Magyar Államkincstárhoz. 

A kiHíségvetési beszámoló 

. Az Örmény Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
határozat tervezetét az elnök közremüködésével a jegyzö készíti és az elnök te1jeszti a 
képviselő-testület , hogy az a képviselö-testület elé tetjesztését követő hanninc 
belül, kgkésőbb a költségvetési évet k(ivető hónap napjáig hatályha 
zárszámadási határozat tervezetével eovütt a b. 

67 



és kiadüsaival kapcsolatban a 
és beszúmolási feladatok ellátásáról a 

szervezet az elnök 
beszánJOlójünak elfogadásához '"""'""'-'" 

3. AdatszoigáUatási kötelezettségek 

A 

-"""LA'"·"-'-"'-' szcrvczct az Örmény Önkormányzat 
által előírt 

szervezct adatszolgáltatást az Önkormánvzat - ~ 

költségvetésről, 

bcszámolóról, 
jelentésről, 

részére szo!gáltatott 
amelyben az elnök közremüködik. 

V. A költségvetés 

végrehajtása során az Örmény Önkormányzat köteles: 
jogi telephelyei, a Polgármesteri , a nP.m7el 

valamint a gazdasági szervezcttel nem rendelkezö 
szcrveknél a kötelezetiségvállah\s, a pénzügyi ellenjegyzés, a 

az utalványoz<ls tov<ibbá 
nemzetiségi 

nem rendelkez() költségvetési 
köznevelési intézmények pénz 

eljárni. A hivatkozott 
biztosí~ja, a a 

nyilatkozat aláírásával köteles igazolni. 

A vagyongazdálkodás 

l. vagyontárgyak kezelése 

szolgáltatják. 



1.2. Az Örmény Önkonnányzal vagyonával gnzclálkoch1s az Öm1ény Önkormányzat 
Képvíselő-tcstülcte által határozatnak megfeklőcn történik. 

l A leltározás a selejtezés lebonyolítása a mindenkor hatályos polgármesteri és 
közös utasítás alapján történik, amelynek hatálya az Örmény Önkormúnyzatra is kiterjed 
amelyben az elnök és a referens közreműködik. 

2. Vagycrni számviteli nyilvántartás 

LA 
Önkormányzat 

szcrvczct az Örmény Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvámart<\sait az 
belül elkülönítetlen vezeti hocrv a polcrármestt:ri b. b 

jegyzöi közös utasításban szabályozott számviteli politika az értékelési szabályzat hatálya a 
nemzetiségi önkormúnyzatra is kite1jed. 

Az Áht.-ban meghatározott adatszolgáltatás szolgáltatott adatok valódiságüért a 
és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezöségéért az Öm1ény 

tekintetében az elnök együttesen icldős. 

Törzskönyvi nyilvántartás és adószám igénylés 

A törzskönyvi nyilvántartással és adósZ<hn igényléssei kapcsolalos, a vonatkozó jogszabályok 
által e!öüt feladatok a referens, mig az ehhez szükséges adatszolgáltatásért az 
Örmény Önkormányzat a felelős. 

4. Bankszámlarend 

4.1. r\z Örmény 
Önkonnányzat által 
állami hozzájárulás 
számla feletti 

Önkormányzat a gazdálkodásával összefügg>ö oénzförgalmat az 
- - ~ t -

vúlasztott nyitott önálló költségvetési elszámolási 
számláján bonyolítja. a gazdasági szcrvezet . A 

jog az elnököt az általa meghatalmazott képviselöket - a banki 
ahiirás-bejelentés szerint ······ illeti meg. 

4.2 A gazdasági szervczct biztosítja. hogv a számviteli analitikai nyilvüntartás az 
Örmény Önkormányzat bevétele, kiadüs<.~ pénzmaradványa elkülönítetten elszámolüsra 
kerüljön, megteremtve az önálló gazdálkodás feltételéL 

5. Pénzelhítás 

1. Az Örménv Önkormánvzat működésének általános a költségvetési 
~ J ~ 

meghatározottak szerillt veszi igénybe. A gazdasági szervezet az Örmény Önkormányzatot 
mcgi !lető. az állami működési összegét az 
száml{~ján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja az 
Önkormányzat önálló költségvetési elszámolüsi 

Készpénz az Ürmény Önkormányzat házipénztárán 
elnök a kif1zetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés. számla) 
szándékát a gazclasügi szervezetnek 



"a Pénzkezelési 
szabályozza. amelynek 

Belső ellenőrzés 

7. Leltározás 

Selejtezés 

működik a ellenőrzés, 

munkaterv alapján végzi feladatát. belső 
Önkormányzat gazdálkodására is kiterjednek. 

az Örmény Önkormányzat 
végrehajtása érdekében a szükséges 

..__... < >.. 

t{~jékoztatni az Örmény 
megtétele az elnök 

Képviselö-testületét a 
a lelt intézkedésekről. 

vH<HI'"-."'"'-' szabályoka1 .. Az 
polgármesteri 

Hivatal valamennyi 
a helyi nemzetiségi 

hasznosítására selejtezésért vonatkozó 
hasznosításának, szabályzatá" 

leltározási 

működő 

szabály·ozza, hatálya az Önkormányzatra, 
önkormányzatokn.:t, az 

rendelkezések 

a költségvetés során e meg<illapodás 

megállapodást határozott 
a megállapodásban 

esetén az 
mödositjük. 

······· a megállapodús 
kap a Budapest 

Önkormányzat, a 
Föváros X. 

a jelen Megállapodás 
kerület Köbányai Képviselő-

a Köbányaí Örmény. Önkormányzat Képviselő-
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testülete 16/2015. (HL 10.) határozatával ~ ... ,."",.~ 
veszti. 

Együttmüködési Megúllapodást Budapest Fövúros kertilet K9bányai Önkonm1nyza1 
Köbányai Ormény Önkormányzat Képviselő-testülete .. ./2017. (IL .) határozatával. a 

Képviselö-testülete ... /2017. ( ...... )határozatával hagyta 

Budapest, l7 . ., 

Kov<ics Róbert 
polgármcster 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Gabriella 
főosztál yvezetö 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Krisztián 
jegyzö 

Bncsa Gyula 
elnök 

Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

l. me/lék/et az egyiítfműködé5·i mcgá!!apodáslw::. 

Nemzetiségek és Szervezetek 
Ház:irend,je 

l. A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Húza (1105 Budapest 
továbbiakban: Ház) a BuJapest kerület Köbányai 

létesitmény. A Budapest Fövúros 
a bíztosítja a nernzetiségi önkormányzatok 

szükséges jogszabályban meghatározott feltételeket. 

A Házirend vonatkozik a nemzetiségi önkormányzatok elnökeire és képviselöire, 
valamint a rendezvényeken, programokon megjelenő A 
bctartatásáért az adott nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős. 
kite1jed az épület nünden részére, illetve az épületet körülvevö kertre. 

3. A nyitvatartási ideje naponta hétfőtől - péntekig OS.OO órától 
Minden helyiséghasználó a az irodújához önálló kóddal 
amelyet nyitáskor. illetve távozáskor köteles használni. A helyiséghasználatot 
a nemzetiségi elnöke köteles a és nemzetiségi referensnek. 
A hétvégi helyiséghasználat kizárólag a nemzetiségi 
meghatározott feladataira terjedhet ki. A Házhan kiépített karnerarendszer van, a 
megfigyelést. a járőrszolgálatot és a táv felUgyetetet a Bohus Biztonsági Szolgálat 
hhja el. Riasztás esetén azonnal mobiltelefonon értesítést küldenek a civil 
nemzetiségi referensnck. A !lázban működő riasztó berendezést a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke vagy az általa kijelölt személy köteles érkezéskor 
rendeltetésszerűen használni. Távozáskor kell gyözödni arróL hogy a 
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5. 

még Amennyiben nem, az a riasztóját kell 

eseményekre helyiségct igényelni e!özet0s 
legalább 5 nappal az esemény rendezése a 
úllami és alkalmából elrendelt 

valamint az ünnepekhez kapcsolódó 
napokon a Ház zürva tart. 

a helyiségeit a 
alkalommal díjmentesen 

helyiséghasználati megállapodás 
esetén az igénylés lemondását 3 nappal az esemény 

jelenteni. ellenkezö esetben a helyiséghasználati 
időn kívüli rendezvény a nemzetiségi 
túlörad~jának költségét 

a nemzetiségi önkormányzatok 
képviselőjének jelenlétében 

politikai rendezvény nem tartható! 

imehíj u ka t, 
bejáratnál elhelyezett 

után a kötelesek a 
a kertben egyaránt 

csak az 

önkormányzatok közös használatában fényrnásoló működtctését 
be kell az erre 

helviséuekben • b 

referensnck, 
íllctékes munkatársúnak. 

l l. A helyiségek használóit, bérlőit az irodáikban elhelyezett túrgyakért anyagi felelősség 

a 

J 3. 

megóvása, vahunint 
eléSírások 

a 

a 

tisztaságának megőrzése. az alapvető 
minden használónak kötelessége. 

tűzkazetta 



melybe minden helyiséghasználó elhelyezi a sajüt irodájának kulcsát is······ a gondnoknál 

kerül elhelyezésre. 

!5. A helyiség_használök amennviben a létesítményben vaov az ahhoz - ~ ~ b~ 

berendezésekben kárt okoznak, kötelesek azt megtéríteni vagy helyreiiHítani. 
helyiséghasználék tudomásul és magukra kötelezönek ismerik el a 
Nemzetiségek Civil Szervezetek Háza hüzircndjét. A haszmllók a 
létesítmény <.illagát minden tekintetben óvni, az értékekre a vagyonvédelmet 

maximálisan biztosítani. 

!6. A Ház berendezésében, technikai felszerelésében történt károkozást, valamint a 
költségeit a helyiséghasználó köteles megtéríteni. Rendezvény ideje alatt történt kár 
esetén a a Ház helyiségében történt kár me:gtérítéséérL 

' melléklet az 

Csoma Kuhu:rális Kft. utca l.sz. épületének 
Használati rendje a n•"'.-.."''"1.,"''"'''n (inlio:rmányzatok részére 

épületében Kőbányai 

Önkormünyzat a 
tételeket. 

5. i\ 
megállapodás alapján 
túlmunka 
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7. 

felszerelésében a használó 

a Budapest Fi.iváros 
tér PIR 

Kovács Róbert polgármester 

a 

a 7 (ll 23) KÖKT 

MEGALLAPOD AS 

kerület Kőbán}ai Önkormányzat (1102 
adószáma: 

továbbiakban: Önkormányzat), 

a Ki.ihányai Roma Önkormányzat (1102 László 29 .. 
telephelye: l Budapest utca képviseletében Gergely Káro!yn.é elnök (a 

Rom1l Önkormányzat), Felek 
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között jött létre a nemzetiségek jogairól szóló 201 l. 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

C LXXIX. 

L Általános rendelkezések 

L A Roma Önkormányzat adatai: 
Kőbányai Roma Önkormányzat 

Képviseli: Gergely Károlyné elnök 
PIR 679527 
Törzskönyvi nyilvántartásha vétel: 2005. l 
Adószáma: 16927540-1 

továbbiakban: 

Bankszámlaszáma, sz{m1lavezetö neve: OTP Bank I 1784009-
Allmni 
11784009 

számla. süímlavezetö bank neve: OTP Bank Nyti. 
16927540-05120000 

A megállapodás szabályainak kialakítása 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 20 ll. évi 
a helyi önkormányzatairól 

az üllamháztartásról szóló 11. CXCV. 
az üllamháztarüisró1 szöló törvény végrehaj 
rendelet (a Avr.), 

törvény, 
2011. évi CLXXXIX. törvény, 

(a továbbiakban: Aht), 
368/2011. (XIL 31.) Korm. 

<~z számviteléről szólö 4/2013. (L 11.) KomL rendelet (a továbbiakban: 
'\ h"Z ) l '" ' . k t. ,~ .. e mrasama · 
a kormányzati funkciók államhúztartási szakfeladatok és szakágazatok osztá1yzásí 
rendjéröl szóló 13. (XII. 29.) rendelet 

figyelembevételével készült. 

A miiködés feltételeinek biztositása 

1. Az Önkormányzat biztosí1ja a Roma Önkormányzat részére a működéssd kapcsolatos 
tárgyi és személyi feltételeket, valamint a helyiséghasználatoL 

Az Önkormányzat tulajdonában Budapest X. kerület, Ihász lL 

Nemzetiségek Civil Szervezctek 6. helyiségének ingyen;;s Jla,C)L!w 

biztosítja a Roma Önkormányzat részére az L melléklet szerinti házirenddel 2017. június 30-
2017. j ú li us 1-jétöl az Önkormányzat a tulajdonában lévő Kőrösi Csoma Séndor 

Nonprofit Korlétolt Felclösségű Társaság KÖSZI - 1105 Budapest Előd u. L 
alatti épület L Hl. számú iroda helyiségének ingyenes használatát biztosítja a Roma 
Önkormányzat a meHéklet szerintí használati renddeL helyiség az 
önkormányzati feladat ellát<1sához szükséges technikai eszközökkel felszereli, a Felek 
a Roma Önkormányzat használatába átadott 
tárgyakrólleltárt vezetnek. Önkormányzat az irodahelyiségben 
A helyiséghez, továbbá a helyiség ínfrastruktürüjához kapcsolódó 
fenntartási költségeket az Önkormányzat a Ünkormányzal 
tisztségviselői telefonhasználatának kivételéveL 
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az Önkormányzat raktározási lehetöséget biztosít ······· a 
de használaton kívüli ingóságok 

az 
a célra alkalmas 

közmeghallga tás, 
a Roma Önkormányzat 
előzetes 

Önkorm<inyzat a 

IH. A 

helyiségét kívánja igénybe 
intézményvezctqjével 

a Budapest F ö város 
önkormányzati rendelei 

müködéséhez (a 

hivatalos levelezés 

( döntéshozatalhoz 

ellátását 

Köbány·ai Hivatal Humánszolgáltatási 
szervezeti egységének civil nemzetiségi 

b)- pontban meghatározott feladatokat 

továbbiakban: 

30-ig, 
a vagyonnyilatkozatok 

kötelezettségével 
Háza Budapest 

1-jétől a 

kapcsolatos feladatok ellátásáról 
kijelölt gondoskodnak a 

u.'"""''"''" szabályzatában szerint. 

J. A Roma (}n kormányzat költségvdési határozata 
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1.1. A Roma Önkormányzat bevételeivel kiadásaival kapcsolatban a tervezési feladatok 
ellátás~íról a Köb~ínyai Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi 
továbbiakban: gazdasági szervezet) gondoskodik A referens az elnököt a Roma 
Önkormányzat költségvetési határozat határidőkrőL 

1.2 Az elnök a jegyzővel egyezteti a költségvetési hat~írozat-tervezetet, majd az elnök az 
egyeztetés a Ron1a Önkormányzat Képviselö-testületc terjeszti. egyeztetés 
során az mindcn, a költségvetés összeállításához szükséges rendelkezésérc üllö 
információval a gazdasági szervezet munkájáL A szervezct által elökészített 
költségvetési határozat-tervezetet az elnök február 15-éig, ha a központi költségvetésröl 

az Országgyülés a naptári év kezdetéig nem t(,gadta a központi költségvetésről 
szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig be a Képviselő-testületnek. 

1.3 költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a Roma nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési kiadási előirányzatait a müködési fclhalmozási bevételeket 
kiadásokat a kiemcit előirányzatokat kötelező, emként vállalt államigazgatási feladatok 

bontüsban, egymástól elkülönítetten. A Roma Önkormányzat költségvetésérül a Roma 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban elönt. 

bevételi és kiadási 
Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, 
megállapítúsáért teljesítéséért íelelösséggel nem tartozik. 

1.5. esetleges adósságkezelési eljárás során a Roma Ünkormányzal tartozásaiért az 
Önkormányzat felelősséggel nem 
2. A l<öhségvctési előirányzatok módosHása 

2.1. A 
módosításáróL 
dönt 

Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevétel 
a kiadási e!öirányzatok köz~Hti átcsoportosításról Képviselő-testület 

" A Roma Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemeit elöirányzatain 
ütcsoponosítására az elnök elnök a pénzügyi 
ellenjegyzi. 

'"' A Roma Önkormányzat Képvíselö-tcstülcte - az első negyedév kívételével 
negyedévenként, ele legkésőbb az be:sz:Jtmt:Jlo elkészítésének 
december 31-ei mödosítja a 

2.4. A foglalt előirányzat-mödosftüst és átcsoportosítást a szervczet 
késziti azzaL hogy az Önkormányzat a Önkormányzat e!öirányzatainak 
mödosítüsáért átcsoportosításáért feldösséggel nem tartozik. Önkom1ányzat Képviselö
testülete a Roma Önkom1ánvzat előirönvzatain a Roma Önkormánvzat döntése nélkül 

~ J . ~ 

módosítüst nem haJ·that véo-rc. . o 

IV. infonuádószo!gáltatás 

l. költségvetéssei ()sszefüggii adatszolgáltatás 



l 

szervezet a 
elkészíti a 

és az elnök 
amelyet az elnök 

l. 1. pontban ... ~,_, .... költségvetést a 
határidejét napon adatot 

A költségvdési bcszámo1ó 

költségvetésének vonatkozó 
közremüködésével a elő és az elnök ter:jeszti a 

, hogy az a képviselö-testület tet:Jesztését hanninc napon 
hónap utolsó napj lépjen. A 

bevételeivel kiadásaival 
és beszámolási feladatok 

szervezet vezetöje az 
beszámolójának 

tájékoztat<isul be kell 
önkormányzat 

3. AdatszolgáUatási kötciczcUségck 

A 

részére az az Avr. az Ahsz. 
által biztositott nyomtatványok. 

A teljesít a Roma Önkorm<inyzat 

az 
b) tségvetési besZ<imolóröl, 

IU'">l'>.uLl költségvetési 

szervezet teljesiti a kormányzati 
-"""'-'1'U'"'"' a központi intézkedésektől Higgően, 

részére szolgáltatott 
az elnök közreműködik. 

végrehajtása során a Roma köteles: 
jogi személy telephelyei. a Polgármesteri HivataL a uvJlHL,'-'""'-'""' 

és az utalványozás 
b) az Önkormányzat jogi személy 

a gazdasági 

szcrvezcttel nern 
a teljcsHésigazolás, az 



tovübbá az fenntartüs alá került köznevelési intézmények 
értékkezelésének szabál yzaUiról 

a mindenkor hatályos belső szerirlt eljárni. A hivatkozott belsö 
megismerhetőségét, elérhetőségét az Önkormányzat biztosítja. a nemzetiségi önkormányzat a 
szabályzatok megismerésének tényét megismerési nyilatkozat köteles 

A vagyongazdálkodás rend,je 

1.1. Roma Önkormányzat vagyont<!rgyairól a nyilvántartüst a gazdasági szervezet vezeti, 
""'""""'" a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonvöltozást. 

dokumentumokat az elnök biztosítja, illetőleg a 
bizonylatok szolgáltatják. 

1.2. A Roma Önkonnányzat vagyonával való gazdálkodás a Roma Önkormányzat Képviselő-
által hozott határozatnak történik. 

l A leltározás a sdej lebonyolítüsa a mindenkor polgármesteri és 
közös utasítús alapjún amelynek hatálya a Roma Önkonnányzatra is kiteljcel és 
amelyben az elnök a referens közreműködik. 

2. Vagvoni és számviteli nyilvántartás 
-· w 

l. gazdasági szervczet a Rmna Önkormúnvzat 
Önkormúnyzat nyilvántartásain belül elkülönítetten 

vagyoni, számviteli nyilvántartásait az 
hogy a polgármesteri és 

közös utasításban szabályozott számviteli politika az értékelési szabályzat a 
nemzetiségi önkormünyzatra is 

") Az Áht-han meghatározott uu.c'""""' során szolgáltatott adatok valódiságáért, a 
szúmvitcli bizonylatokkal a statisztikai rendszerrel való tartalmi a Roma 
Önkormányzat tekintetében az elnök együttesen felelős. 

Törzskönyvi nyilvántartás adószám igénylés 

A törzskönyvi nyilvántartással és adósz<ím 
által feladatok végrehajtásáért a ,.,"'+"''"''~' 

Önkormányzat elnöke a felelős. 

Bankszámla nm d 

kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok 
mig az ehhez szükséges adatszolgáltatásért a 

4.1. A Roma Önkorm{myzat a gazdálkodásával összefüggö pénzfórgalmat az Önkormányzat 
által vúlasztoH számlavezetőnél nyitott ömílló költségvetési els:z:Mnohísi állami hozzájándús 

számláján bonyolítja, amelyet a gazdasági szervezet kezeL A 
rendelkezési JOg az elnököt az általa meghatalmazott képviselőket - a banki aláírás-
bejelentés ······ illeti 



6. 

w~;at?tsat a 
veszi igénybe. A gazdasági szervezet a Roma 

működési támogatás összegét az állami 
öt munkanapon belül tov(ibbutalja a Roma 

elszúmolási sz<lmlájám. 

Önkormányzat házipénztúrán 
teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 

akkor fizethetö ha az elnök 
(szerzödés. szl1m1a) bemutatja. és 

Leltározás 

szcrvezetnck jelzi. 

szabályait "a Pénzkezelési 
utasítás szsbályozza. hatálya a nemzetiségi 

Ilivatala 
alapján 

a Roma Önkormfinyzat gazdálkod~isúra is kiletjednek. 

tájékoztatni 
a tett intézkedésekről. 

'a"""'" szabályokat 
polgfirmesteri 

Hivatal 

tett 

a 

leltározási 
szabályozza, 

az önállóan működő 
terjed ki. 

8. Seicjtezés 

selejtezésére vonatkozó 
se!ejtczésének 

Hivatalra. a nemzetiségi önkormányzatokra, 
költségvetési szervekre tetjed 

:rendc1kezések 



L A Roma Önkormányzat a költségvetés tervezése és végrehajtása során e megállapodás 
szerínt köteles cljámi. 

2. A szerzödő félek a jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a nemzetiségi 
önkorm<inyzat megbízásának idejére kötik, hogy a megá1lapoth1sban a Felek 
minden év január általános vagy időszakos csetén az alakuló ülést 
harminc napon belül felülvizsgálják és csetén egyeztetésseJ mödositjúk. 

3. A jelen megáltapodás 6 eredeti példányban, 1 ······· a megállapodás elválaszthatatlan 
képező- melléklettel készült amelyből l-l p!d-t kap a Budapest Főváros Köbányai 
Önkormányzat polgármcstcrc, a Kőbányai Roma Önkormányzat, a Budapest 
kerület Köbányaí Önkormányzat a Budapest Főváros kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hívatala gazdasági szervezete, valamint az 

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttmüködésí Megállapodás 
elfogadásával egyidejűleg a Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete 3:2!2015. 19.) határozatúvaL a Köbányai Roma Önkormönyzat Képviselö-
testülete 18/2015. 9.) határozatával elfogadott együttmüködési megállapodás hatályát 
veszti. 

Az Együttmüködési Megállapodást Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselö-testülete .. ./20 l 7. (lL 23.) határozatávaL a Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képviselö-testülete .. ./2017. ( ...... ) határozatával hagyta jóvá. 

Budapest 17. ,. 

Kovács Róbert 
polgármcster 

ellenjegyzés; 

Rappi Gabriella 
főosztályvezetéS 

Szakmai jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztü1n 
jcgyzö 

r melléklet az 

Kám l 
elnök 

dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

és Civii Szervezetek Háza 
Házirendje 

L A Nemzetiségek Civil Szcrvczctck 105 Budapest. Ihász utca 26.. a 
továbbiakban; Ház) a Budapest 
használatában álló létesítmény. A 

kerület Köbányai Polgármesteri 
Budapest Főváros kerület Köbányai 



Házban biztosítja a nemzet1seg1 
' ~ 

meghat<1rozotl feltételeket 

nemzetiségi 
programokon 

önkormúnyzal ...., .. .,_,,,,,. 
illetve az épületet 

működéséhez 

A Házirend 
Házirend 

naponta ······ péntekig 08.00 órától óráig tart. 
a Házhoz az irodájához kóddal rendelkezik 

illetve távozüskor köteles használni. A hétvégi 
önkormányzat elnöke köteles a 

A h él végi hel yiséghaszmílat nemzetiségi önkormányzat 
kiépített kamerarendszer van, a 

a Bohus Szolgálat Kft 

győződni 

az esethen a 

és igényelni előzetes 

valamint az 
tart 

A rendezvény elmaradása 
be kel! jelenteni. el 

rerK1eze~;e előtt a es 

a kenjét a nyitvata1iási időn 
felül a idön 

megállapodás 
lemondását 3 nappal az esemény 

d(jat meg 
nyitvatartási idön kivüli rendezvény 

a túlórad(jának költségét 

az 

7. A Házban politikai rendezvény nem tartható! 

8. használói kötelesek irodájukat, valamint a rendben 
a bej<1ratmíl illetve szeiekHv szeméHároJóba 

a kötelesek a lítani a 

9. A nemzetiségi önkormúnyzatok közös 
mindcn be kell vezetni az erre 
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10. Hibabejelentö füzetben keU vezetni a külön és a közös helyiségekben észlelt technikai 
hibákat, melyet jelezni kell n és nemzetiségi referensnek, továbbHja a 
problémát a Köbányai Vagyonkezclö Zrt. illetékes munkatársának. 

l L A helyiségek használói L bér1öit az irodáikban elhelyezett tárgyakért anyagi feldössé g 
terheli, pénzt értéket csak a saját felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. A H:íz 
területén a szervczetek részére használatba adott, illetve kltárában lévö tárgyakat 

szahad tárolni. 

A Házban dohánvozni. szeszes italt fo2:vasztani. élö állatot bevinni 
"/ ' ...._ . .., ' 

a kertben gépjármüvcl parkolni tilos! Dohányozni csak az ana 

tartanL valamint 
kijelölt helyen a 

kertben, illetve a hejáratától 15 m-re lehet. 

13. A Házban kaputelefon müködiL a helyiségek haszmilóinál, a gondnokm1J az 
alagsorban is A Ház kertkapuját és a főbejáratot rnindenk:i köteles maga után 

becsulmi azt napközben is tartani. 

A Ház állagának megóvtísa, valamint rendjének, tisztaságúnak megőrzése. az ala.pvető 
környezetvédelmi előirások betartása minden használónak kötelessége. A lláz 
használóinak be kell tartani a és munkavédelmi előírásokat A tüzkazetta -
melybe minden helyiséghasználó elhelyezi a saját irodájünak kutcsát is······ a gondnoknál 

kerül elhel 

15. A helyiséghaszmUók amennyiben a létesítményben vagy az ahhoz tartozó 
berendezésekben kárt okoznak, kötelesek azt megtéríteni vagy helyreállítani. A 
helyiséghasználók tudomósul és magukra nézve kötelezőnek ismerik d a 
Nemzetiségek Civil Szervezctek Háza házirendjéL A használök kötelesek a 

állagát nünden tekintetben óvni, az értékekre a vagyonvédelmet 

maximálisan biztositani. 

16. berendezésében. technikai felszerelésében történt károkozást, valamint a 
költségeit a helyiséghasználó köteles Rendezvény ideje alatt 
esetén a szervezö felelös a Ház helyiségében történt kár megtérítéséért 

2. melléklet a:: 

KuUuráHs Nonprofit Kft. Előd utca Lsz. 
rendje a nc1nzetiségi önkormányzatok , . .,.,, . .-. ... " 
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l vezetni az 



15, A berendezésében, technikai felszerelésében a használó vagy a használö által 
szervezett rendezvényen résztvevő által a javítás költségeit a 
helyiséghasználó köteles megtéríteni. 

8. me/lék/et a 23/:!01 7 (ll 2 KÖKT 

EGYÜTTMŰKÖilÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely egyrészről a Budapest Főváros kerUlet Kőbányai Önkormányzat 102 
Budapest X., tér 29., PIR szárna: 735737, 15735739-2-42) 

Kovács Róbert polgármester továbbiakban: Önkonnányzat), 

a Román Önkormányzat (1102 Budapest Szcnt László tér 
telephelye: 1105 Budapest X, utca 26.) képviseletében Papp Zoltán eintik (a 

Román Önkormányzat), együttesen: Felek 

között jött a nemzetiségek jogairól szólö 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njt.) 1-?0. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

l. Altalános rendelkezések 

1. A Román adatai: 
Neve: Köbányai Román Önkorm{myzat 
Képviseli: Papp Zoltán elnök 
PIR száma: l 

nyilvántartúsba vétel: 2005. 29. 
Adöszüma: 16927588-1 
Bankszámlaszöma. számlavezető bank neve: OTP Bank 11784009- 16927588 
Ál1ami hozzújárulás fizetési számla, számlavczetö bank neve: crrP Bank 
11784009 -16927588-05120000 

2. A megúllapodás szabályainak kialakítása 

a) a nemzetiségek jogairól szölö 201 L CLXXIX. törvény, 
h) a Magyarorszüg helyi önkormünyzatairó1 szóló 201 L CLXXXIX. törvény, 

c) az államháztartásról szólö 201 L évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
d) az államháztartásról szólö törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
c) az államháztartás számviteléről szóló 4/201 (L ll.) Korm. rendelet továbbiakban: 

Ahsz.) elöírásainak 
f) a kormányzati funkciók áliamháztart<1si szakfeladatok és szakágazatok osztályzúsi 

rendjéről 68í2013. (XII. 29.) rendelet 

figyelembevételével 

H. A működés feltételeinek hiztosít~1sa 
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Rom<ín Önkorm<ínyzat ''"'''' 7
"''''' a müködésscl kapcsolatos 

valamint a helyiséghasználatot 

Budapest 
8. A számú 

szám alatti 
hasznülaült 

részérc az l. meHéklct szcrinti házirenddel ] 7. 
Sándor Kulturális 

ll 05 Budapest, LL l. 
helyiségének ingyenes használatát biztosítja a Román 

a 2. mclléklet szcrinti használati A 
ellátásához szükséges tárgyi, 

átadott 

az Önkonnányzat raktárot:úsi lehetőséget uu,a• .. 3! 

lévő. használaton ingóságok 
meghatürozott helyiségben. 

az Önkormányzat 
erre a célra alkalmas 

inénvbc b ~ 

a megtartásához az 
únv az inénvclt b, b • 

el ö zetesen 
kerület 

testületi, tisztségvise!öi, 

hivatalos levelezés előkészítése, 

( döntéshozatalhoz 

feladatok 

az általa - a jegyzővel azonos 
meghatalmazott köztisztviselője az 

részt vesz a Román 
észleL 



8. nemzetiség:} önkonnánvzati képviselö va}.!,vonnvilatkozat-tételi kötelezettségével 
<.,../ o! . ........" .", 

kapcsolatos feladatok elhítására a jegyzö a Nemzetiségek Civil Szervezelek Húza Budapest 
X. Ihász u. szám alatt 17. június 2017. július 1-jétöl a 

lJi\ratalban biztosítja a őrzését~ 

9. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával ellenőrzésével kapcsolatos fi:ladatok '-'H'""~'"'u 
a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületc kijelölt képviselők 
nemzetiségi és működésí szabályzatában foglaltak szcrint. 

III. 

L Román Önkormányzat költségvetési határozata 

l. 1. A Román és kiadásaival kapcsolatban a tervezési feladatok 
ellátásáról a Polgármcsieri Gazdasági Pénzügyi Föoszlálya (a tovübbiakban: 
gazdasági szervezet) gondoskodik. A referens tájékoztatja az elnőköt a Román Önkormányzat 
költségvetési határozat készítésére vonatkozó határidőkrőL 

1.:2 Az elnök a a költségvetési határozaHervezetet, majd az elnök az 
a Önkormányzat ~épviselő-testülete elé terjeszti. Az 

egyeztetés az elnök mindcn, a költségvetés összeáHításához szükséges és rendelkezésére 
álló információval segíti a gazdasági szervezet munküjüt A gazdasúgi szervezet által 
elökészíteH költségvetési határozat-tervezelel az elnök februúr 15-éig, ha a 
költségvetésről Országgyülés a kezdetéig nem 
központi költségvetésről hatálybalépését követö negyvenötödik napig 
a Képviselő-testületnek. 
1.3 A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a Román nemzetiségi 
költségvetési bevételi előirányzatait. a müködési és felhalmozási 
kiadásokat, a kiernelt előirányzatokat kötelező. önként vállalt és államigazgatási 
szerinti bontásban. egymástól elkülönítetten. Román Önkormányzat költségvetéséről a 

Önkormúnyzat Képviselö-testülete határozatban 

Az Önkormányzat a Rormín Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, 
bevételi kiadási előirányzatok megállapításáért teljesítéséért felelősséggel nem tartozik . 

. Az esetleges adóss<'ígkezelési eljárüs során a Román Önkormányzat tartoz<'ísaiért az 
Önkormányzat tclclősséggel nem tarto~ik. 

A költségvetési előirányzatok rnódositása 

1. A Román Önkormányzat költségvetési határozatában megjclcnö bevétel 
módositásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület 
dönt 

A Román Önkormányzat költségvetési 
átcsopmiosítására az elnök jogosult. 
eHenjegyzi. 

kiadásai kiemcit előirányzatain belül rovatok 
elnök intézkedését a ellenjegyző 



Képviselő-testülele -- az első 

az éves költségvetési 
módositja a költségvetési határozatát. 

átcsoporlosítcísl a 
a Önkormányzat 

fclelösséggcl nem tartozik. Az 
elöirányzatain a Román 

. Költségvetési információszolgáltatás 

1. A kiShségvetéssel i}sszefiiggő adatszolgáltatás 

be a 

szervezet a nyomtatványgarnitúrák 
Román Önkormányzat elemi költségvetését, 

meghatározott elemi 
te~jesztésének 

költségvetési bcsdmoló 

ellenőrzése keretébe n a 
beszümolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

kivételével ~ 

határidej éig_ 

az 
az elnök 

nyújtja 

bevételeivel kiadásaival kapcsolatban a 
beszámolási feladatok cl 

szervezet vezetöje az elnök 

beszámolójának """'"''"""''"'"-""'"' 

L szervezet a 
:.íltal adatszolgáltatúst 
elektronikus elektronikus ''"""'üoh 

a) 

időközi mérlegjdentésröL 



3.3. A gazdas<1gi szervezet teljesíti a kormányzati szervek részére szolg<1Hatott évközi 
információkat a központi intézkedésektől függöen, amelyben az elnök közreműködik. 

V. A költségvetés végrehajüisa 

A költségvetés v6grehajtása során a nemzetiségi Önkormányzat köteles: 
a) az Önkormányzat jogi szeméty és telephelyei, a Polgármesteri HivataL a 

önkonnányzatok. valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkezö költségvetési 
szerveknél a kötelezettségvállalás, a ellenjegyzés, a teljesítésigazolás. az 
érvényesítés az utalvünyozás szabályozásáróL tovüblxi 

b) az Önkormányzat jogi személy telephelyei. a Polgürmesteri Hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzatok, a gazdasági szervezettel nem rendelkezö költségvetési szervek 
továbbá az állami került köznevelési intézmények pénz 

szabályzatáról 
szóló. a mindenkor hatályos bdsö eljárni. A hivatkozott bclsö 
megismerhetőségét, elérhetöségét az Ünkom1ányzat biztosítja. a nemzetiségi önkorm{myzat a 
szabályzatok tényét megismerési aláírásával köteles igazolni. 

VI. A vagyongazdálimdás rendje 

L A vagyontárgyak kezelése 

l.L A Román Önkormányzat vagyont<irgyaíról a nyilvántartást a gazdasági szervezet vezeti, 
a juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonvcHtozást. A 

szükségcs információkat dokumentumokat az elnök biztosítja, illetőleg a vagyontárgy 
felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják. 

Ronuín Önkorm<ínyzat vagyonával való gazd<ílkodás a Román Önkormányzat 
seiö-testülete által hozott határozatnak megfclelően történiL 

l A leltárodis és a lebonyolítiisa a mindenkor hatályos polgármesteri 
közös alapján történik. amelynek hatálya a Román Önkorm:ínyzatra is kiterjed 
amelyben az elnök a referens közremüködik. 

2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás 

számviteli az 
hogy a polgármesteri 

2.1. A gazdasági szcrvczet a Román Önkormányzat vagyoni, 
Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vaeti 
jegyzöi közös utasításban szabályozott számviteli politika az értékelési szabályzat hatülya a 
nemzetiségi önkormányzatra is kite1jed. 

Áht-ban meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságüért a 
számviteli bizonylatokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi a Román 
Önkonnányzat t~kintetében az elnök együttesen felelös. 

Törzskönyvi nyilvántartás adószám igénylés 

A törzskönyvi nyilvántartással és adószüm 
által elöírt feladatok végrehajtásáért a "'"'+·""'··'"' 

Román Önkormányzat elnöke a felelös. 

kapcsolatos. a vonatkozó jogszabályok 
míg az ehhez szükséges adatszolgáltatásért a 



Bankszámla rem:! 

a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat az 
«"'-''"·'·"u számlavezetőnél nyitott önálló költségvdési elszámolási állami hozzájárulás 

bonyolítja, amelyet a gazdasági szervezet feletti 
és az meghatalmazolt - a banki 

4.2 A szervezet biztosítja, hogy a sz<imviteli 
Önkormányzat kiadása pénzmaradványa 

során a 
elsz<:1molásra 

az önálló gazdálkodás 

'-'CH·''"''·" a költségvetési törvényben 
igénybe. A gazdasági szervezet a Román Önkormányzatot 

támogatás az állami fizetési 
számított öt munkanapon továbbutalja a Romún 

elszámolási szümlájára. 

a Román Önkormányzat házipénztárún keresztül ki, ha az 

Belső ellenőrzés 

Leltározás 

dokumentumokat 
jelzi. 

a pénzkezelés szabúlyait "a 
utasítás szabályozza. 

szcrvczetén működik a 
alapján végzi 

) bemutatja. és 

is kitet:iednek. 

a Román Önkormányzat gazdülkodás<ival tett 
a meatétele az feladata b 

a Képviselö-testületét a 

eszközök és leltározás i 
jcgyzői utasítás szabályozza, 

az önállóan működő 
a helyi nemzetiségi önkormányzatokra te1jed ki. 

selejtezésére szabályokai 
szabúlyzaló" -ról szóló 
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szabályozza., amelvnek hatálva az Önkormánvzatra, a 
~ ~ ~ ~ polgármesteri 

Polg<irmesteri Hivatalra, 
müködő költségvetési 

a helyi nemzeliségi önkorm<ínyzatokra. valamint az ömíllóan 

l. A Román Önkormányzat a 
szerint köteles eljárni. 

tetjed ki. 

L Záró rendelkezések 

tervezése végrehajtása során e megállapodás 

""''"
7
""

1h. felek a jelen együttműködési megállapodást határozott időre. a 
önkormányzat megbízásának idejére kötik. hogy a megállapodásban foglaltakat a 
minden év januúr 31-éig. általános vagy időszakos választás esetén az alakuló ülést kövctö 
hanninc napon belül felülvizsgálják és szükség esetén egyeztetéssei módositják. 

3. A jelen 6 eredeti példányban, 1 - a megállapodás elválaszthatatlan részét 
KCJDe?:o- melléklcttel készült, amelyből 1-1 kap a Budapest X. kerület Kőbányai 

polgármestere. a Köbúnyai Román Önkormányzat, a Budapest Föváros X. 
kerület Köbányai a Budapest Fővüros kerülc1 Köbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szcrvezetc, valamint rcferensc és az Irattár. 

felek megállapodnak abban, hogy a jelen Yv1egállapodás 
a Budapest kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-

l 5. (IL 19.) határozatával, és a Köbányai Román Önkormányzat Képviselő-
19/2015. (HL határozatával elfögadott együttmüködési megállapodás hatályát 

Együttműködési Megállapodást Budapest Föváros X. kerület Köbúnyai Önkormányzat 
Képviselö-testülete . . l (lL .., .) határo:z:at;;1vaL a Kőbányai Román Önkonmínyzat 
Képviselö-testülete .. .í2017. ( ...... )határozatával hagyta jóvá. 

2017." 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
föosztálvvezetö 

" 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 

}, melléklet u::: 

Papp Zoltán 
elnök 

dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 



L 

6. 

Nemzetiségek és Civil Szervezetek H1íza 
Házirendje 

és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest. utca a 
a Budapest Fővúros kerület '''""''" Polgármesteri Hivatal 

A Budapest X. 
bizt\)sítja a nemzetiségi 

meghatározott feltételekeL 

önkormányzatok képviselőire, 
programokon vendégekre. A 

önkormányzat elnöke felelös. Hüzirend hatálya 
az épületet körülvevő 

ideje naponta hétfőtől - péntekig 08.00 örütól 20.00 óráig tart. 
a Házhoz az irodájühoz 

nu''"'"~·' használni. 
a 

kizürölag a nemzettsegí törvényben 
teljedhet ki. A Hüzban kiépített kamerarendszer van, a 

a júrörszolgálatot és a a Bohus Biztonsági Szolgálat 
esctén azonnal értesítést küldenek a civil 

.A 

rendeltetésszerűen 

nemzetiségi referensnéL Az állami 
az 

napokon a Hi1z zárva tart 

hogy a Házban 
riasztóját 

helyiséget igényelni clözetes 
a 

ünnepek aikalmábúl elrendelt 
ünnepekhez 

kivül ideaen b 

i dön 
időn 

az 
jelenlétében tartózkodhat. 

7. A politikai rendezvény nem 

A helyiségek irodájukat valamint a 
tartani, a szemetet a bejáratnál elhelyezett közös, 

konyhát rendben 
szeméttárolöba 



kivinni. A rendezvények után a szervezök kötelesek a rendet helyreállítani a 
helyiségekben és a kertben egyaránt. 

9. A nemzetiségi önkormányzatok közös használatában lévő fénymásoló miíködtetését 
núnden esetben be kell vezetni az erre szolgáló füzetbe. 

HL !libabejelentő füzetben kell vezetni a küiön a közös helyiségekben 
hibákat. me1 y et jelezni kell a civil nemzetiségi rcferensnek, aki tovúbbítja a 
problémát a Köbányai Vagyonkezelö ZrL munkatársúnak. 

l L A helyiségek bér!öit az irodtükban elhelyezett tárgyakért anyagi felelösség 
terheli, értéket csak a saját felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. 
területén csak a részére használatba adott, illetve leltárában lévö tárgyakat 
szabad tárolni. 

A 1 dohányozni, szeszcs italt t\Jgyasztani, élő bevinni tartani. valamint 
a kerthen gépjárművel parkolni Dohányozni csak az arra kijelölt helyen a 

illetve a bejáratától m-re lehet 

A !lázban kaputelefön működik, a helyiségek használóinál, a gondnoknál az 
alagsorban is Ház katkapuját és a f()bejáratot mindenki kiJteles maga utim 
becsukni azt napközben is zárva tartani. 

14. A állagának valamint rendjének. megőrzése, az alapvető 
környezetvédelmi elöírások betartása minden használónak 
használóinak be kell tartani a és munkavédelmi elöírásokat. 
melybe nlinden helyiséghasználó elhelyezi a 
kerül elhelyezésre. 

irodújúnak kulcsát is a gondnoknál 

15. A helyiséghaszmHók amennyiben a létesítményben vagy az ahhoz 
berendezésekben kárt okoznak kötelesek azt megtéríteni vagy helyreállítani. A 
helyiséghasznülök és magukra nézve kötelezőnek el a 
Nemzetiségek Civil Szervezetek házirendjéL használök kötelesek a 
létesítmény állagát minden tekintetben óvni, az értékekre vigyázni. a 
maxim ál i san biztositani. 

16. A berendezésében, technikai felszerelésében történt károkozást valamint a 
költségeit a helyiséghaszmHó köteles megtéríteni. Rendezvény ideje alatt történt kár 

a szervcző a Ház helyiségében történt kár megtéritéséért. 

A Kő.riisi 

LA 
épületében (a 

Előd utca i .sz. épüldének 
a nemzetiségi linkormányzatok részén~ 

utca 1, 
kerület Köbányai 

Önkormányzat a nemzetiségi 
jogszabályban meghatározott 



es 

7. 

1edmikai 



helyiséghasználök amennyiben a 
kötelesek 

A berendezésében, technikai felszerelésében a használó a 
szervezett rendezvényen résztvevő által okozott kárt, a javítás 
helyiséghaszmUó megtérítcni. 

9. md/éklet a 23.) KOKT 

EGYÜTTMÜKÖHÉSi !\!lEG;\LLAPOH.ÁS 

arne!y Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest tér 29., szúma: 735737, adöszúma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester továbbiakban: Önkormán)'Zat), 

másrészröl a Kőbányai Önimnnányzat (l X .. Szcnt László 29 .. 
telephelye: 1105 Budapest utca képviseletében Medveczky Katalin elniik (a 
továbbiakban: Ruszin Önkormányzat), együttesen: Felek 

között létre a nemzetiségek jogairól szöló 2011. CLXXTX. 
Njt.) 80. § bekezdésében foglaltak alapján. 

L 1\Jtaiános rendelkezések 

1. Ruszin Önkormányzat adatai: 
Neve: Önkormányzat 
Képviseli: Medveczky Katalin elnök 
PIR száma: 679516 
Törzskönyvi nyilvántartásba vétel: ll. 1 
Adöszúma: 16926219-1 

(a továbbiakban: 

Bankszámla száma. neve: OTP Bank 11784009 - 16926219 
A ll ami 
11784009 

11zetési számla, számlavezető bank neve: 

16926219-05120000 

A megállapodás szabályainak kialakítása 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. törvény, 

Bank 

b) a Magyarország he1yi önkormányzatairól 2011. CLXXXIX. törvény, 

c) az államháztartásról szólö 2011. . törvény (a továbbiakban: Áht), 
d) az áHamhüztart~ísról szöló törvény végrehaj szöló 368/201 L (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
e) az államháztartás számviteléről szóló 4/201 (L ll.) KomL rendelet továbbiakban: 

Áhsz.) előirásainak 
0 a kormányzati funkciók áHamháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

rendjéről 68/2013. (XII. 29.) rendelet 
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készül L 

U. A működés feltételeinek biztositása 

Önkonnúnyzat kapcsolatos 
a helyiséghasználatot 

lévö Budapest alatti 
9. sz<:lmú használatát 

az L melléklet szerinti házirenddel 2017. június 30-
az Önkormányzat a tul<~donában Csoma Kulturális 

Felelösségű KÖSZI I l 05 Budapest El öd tL 1. 
I. emelet 10. ingyenes haszmílatüt biztosítja a Ruszin 

haszm1lati 
ellátásához szükséges eszközökkel 

használatába átadott berendezési 
Az Önkorm<inyzat az irodahelyiségben 

infmstruktúr{~jához 

az Önkormányzat viseli a Ruszin 
kivételéveL 

használaton 
meghatározott helyiségben. 

igénye eseién a közcélú rendezvények közmeghallgat1s, 
érdekében az a Ruszin 

- előzetes egyeztetés útján 

az 
az igényelt 

renddet szerint 

Ünkormán vzat - •' 
(a testületi, 

előtet:iesztések, 

(döntéshozatalhoz nyilvúntartási, 

Hivatal Humánszolgáltat<1si 
és 

- d) ponthan meghatározott feladatokat. 

96 



7 \ t) k ' . ". 'tb' kl . ") · 'l ·1· ·. " l . 1 z , n ormanyzat JegyzoJe (a tovao w •an: Jegyzo vagy az a ta a ······· a Jegyzove azonos 
képesítési elöírúsoknak megfelelő- a Jegyzői Főosztály meghatalmazott köztisztviselője az 
Önkormányzat megbízásábó! képviseletében részt vesz a Ruszin Önkormányzat i(épvisclő
testűleti ülésein jelzi, amennyiben törvénysértést észleL 

nemzetiséui önkormánvzati képviselő vanvonnvilatkozat-tételi 
b "' b.... ... 

feladatok ellátására a jegyző a Nemzetiségek Civil 

kötelezettségével 
lláza Budapest 

X. kerület u. 26. szám 2017. június 30-ig. 2017. l-jétöi a 

Polgármesteri Hivatalban biztosítia a vagyonnyilatkozatok 

9. A iatkozatok nyilvántartásával eilcnörzésével kapcsolatos ellátásáról 
a nemzetiségi önkormányzat képviselö-testülete által kijelölt képviselők gondoskodnak a 

szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint 

UI. A költségvetés előkészítése és elfogadása 

L A Ruszin Önkormányzat költségvetési határozata 

LL A Ruszin Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési feladatok 
a Hivatal Ciazdasá1zi és Pénzüg:vi Főosztálva továbbiakban: -- ...... ",., ,._ 

gazdasági szcrvezct) gondoskodik. A referens tájékoztatja az elnököt a Ruszin Önkormányzat 
költségvetési határozat készítésére vonatkozó határidőkröL 

1.2 Az elnök a jegyzővel egyezteti a költségvetési hatórozat-tervezetet, majd az elnök az 
egyeztetés a Önkormányzat Képviselö-testületc elé terjeszti. 
egyeztetés során az elnök minden, a költségvetés összeállításához szükséges 

információval segíti a szervezet nmnkájáL A 
elökészitctt határozat-tervezetet az elnök februür !5-éig, 

szóló törvényt a naptári év kezdetéig nem a 

központi hatálybalépését követö negyvenötödik napig be 

a Képviselö-testüietnek. 

1.3 A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a Ruszin nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési bevételi döirányzatait, a müködési fclhalmozási 
kiadásokat, a kiemeit elöirányzatokaL kötelezö. önként vállalt és államigazgatási 
szcrinti bontásban, egymústól elkülöniletten. Ruszin Önkormányzat köl1ségvetés~röl a 
Ruszin Önkormányzat Képviselö-testülete határozatban dönt. 

1.4. Az Önkonnányzat a Ruszin Önkormányzat költségvetési határozatának 
bevételi és kiadási elöirányzatok megállapításáért teljesítéséért 

1.5. Az esetleges során a Ruszin Önkormányzat tartozásaiért az 
Önkorm{myzat felelösséggel nem tartozik. 

2. A kintségvetési chiirányzatok módosítása 



költségvetési határozatában megjelenö bevétel és 
valamint a kiad<ísi elöirányzatok a Képviselö-testület 

költségvetési kiadúsai kiemeit 
. Az elnök 

Képvisdö-testülete az elsö kivételével 
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

módosítja a költségvetési 

foglalt elöirányzat-mödosítást 

végre . 

a Ruszin. 
felelősséggel nem tatiozik. Önkormányzat Képviselő
elöirányzatain a Ruszin Önkormányzat nélkül 

. KiHtségvetési infonnádós:wlgáltatás 

J, A idHtségvetésse! összefüggő adatszolgáltatás 

szervezet a nyomtatványgamitürák 
ti a Ruszin elemi 

szervczet az 1.1. pomban meghatározott 

az elnök 
az elnök 

tcrvezet képviselö-testület teljesztésének határidejét 

3. 

költségvdési beszámoló 

Önkormányzat költségvetésének 
az elnök közreműködésével a 

az a 
évet követő utolsó 

a képviselö-testület 
a nemzetiségi éves 

jelentését. 

bevételeivel kapcsolatban a tervezési, 
ellenörzési. adatszolg<Htatási és bes:zúmolúsi feladatok 

A szen,ezet vezetője az elnök részére 
költségvetési beszámolójának 

F'o""""''"'·H'·""' szervezet a Ruszin Önkormányzat részérc az Áht, az 
a Allamkinestár 



A gazdasági szervezet adatszolg<1ltatást teljesít a Önkormányzat részére 

a) az elemi költségvetésrőL 
b) az éves költségvetési beszámolóróL 
c) iclőközi költségvetési jelentésrőL 
d) időközi mérlegjelentésröl. 

3.3. gazdasági szervezet teljesíti a szervek szolgáltatott 
infi..1rmúdókat a központi lllggően. amelyben az elnök közremüködik. 

V. A k(Htségvetés végreha,jtása 

A költségvetés végrehajtása során a Ruszin Önkormányzat 1\.uccic:>. 

az Önkormányzat személy és telephelyei. a Polgármesteri Hivatal, a nemzetiségi 
önkonnányzatok. a nem rendelkező költségvetési 

a kötelezettségvállalás, a ellenjegyzés. a az 
az utalványozás szabályozüsáról, továbbá 

b) az Önkormünyzat jogi személy telephel y ei, a Polgármesteri HivataL n nemzetiségi 
önkormányzatok, a gazdasági szervczcttel nem rendelkező költségvetési 
tovübbá az fenntartás ahi kerűlt köznevelési intézmények 
értékkezelésének szabiilyzatáró1 

szóló, a mindenkor hatályos belső utasítások szerint eljárni. hivatkozott belső szabc11yzatok 
megismerhetőségét, elérhetőségét az Önkormányzat biztosítja, a nemzetiségi önkormányzat a 
szabályzatok megismerésének tényét megismerési nyilatkozat alMrüsával köteles nL 

A vagyongazdálkodás rendje 

1. A vagyontárgyak kezelése 

1.1. Ruszin Önkormányzat vagyontárgyairól a a gazdasági szervezet 
amely tartalmazza a megalakulásakor vagyont és folyamatosan a vagyonvMtozást. A 
szükséges információkat dokumentumokat az elnök biztosítja, illetőleg a 
felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják. 

1.2. A Ruszin Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás a Ruszin Önkormányzat 
Képviselö-testületc hozott határozatnak megfelelően történik. 

közös utasítás 
amelyben az elnök 

a selejtezés lebonyolítása a núndenkor hatályos polgármesteri és 
történik, amelynek ha tál y a a Ruszin Önkonminyzatra is 

a referens közrcműködik. 

2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás 

2.1. A gazdasági sz:crvezct a Ruszin Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait az 
Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten hogy a po1gármesteri 
jegyzöi közös utasításban szabályozott politika és az értékelési szabályzat haHilya a 
nemzetiségi önkorm<1nyzalra is kiterjed. 
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meghatározott adatszolgáltatás 
bizonylatokkal rendszerrel 

tekintetében az a jegyző együttcsen 

Törzskönyvi nyiivántartás adószám igénylés 

Ba:nkszánlla:rcnd 

adószám igénylésseJ '"'"'..!'-'-"",..'·""''· 
végreh<.~jtásáért a referens. míg az 

vU!Ul\,'w (\ Lvl'~lUc,. 

a oazd:ílkodásával ,.w.uu .•.• az Önkonm)nyzat b ;-, ~ 

költségvetési elszámolási állami 
szervczet kezel. 

képviselöket 

szervezct biztosítja, hogy a és analitikai nyilvcintartás 
bevétele, kiadása és pénzmaradványa elszámolásra 

ezzel az önáUö gazdálkodás feltételét. 

5. Pénzellátás 

L A Ruszin Önkormúnyzat működésének <íltahínos támogatását a törvényben 

Belső cHenőrzés 

A gazdasági szervezct a Ruszin Önkormányzatot 

Önkonnányzat házipénztárán keresztül 

szabályait ,.a 
szabályozza, 

( 

állami 
továbbutalja a Ruszin 

hatálya a 

t1.1. Hivatala 
amely a Belsö Ellenörzési Szabályzat 

szab<Hyok a 

a Ruszin Önkormányzat tett 
érdekében a megtétele az elnök feladata 

Önkormányzat Képviselö-testületét 



7. Leltározás 

eszközök források 
A lcltározásra lcltárkészítésrc vonatkozó szabályokat 
és leltárkészítési -ról szóló polgármesteri utasítás szabá!yozza, 
amelynek hatálya a Polgármcsteri Hivatal valamennyi egységére, az önállóan működö 
intézmények szervezeti egységeire, a helyi nemzetiségi önkormányzatokra terjed ki. 

8. Sclejtczés 

A vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatá''-ró1 
amelynek hatálya az Önkormányzatra. a 
önkormánvzatokra, valamint az önállóan 

polgármesteri és jegyzöi utasítás 
Polgármesteri Hivatalra, a helyi nemzetiségi 
müködő költségvetési szcrvekrc tcrjed ki. 

VH. Záró rendelkezések 

1. A Ruszin Önkormányzat a költségvetés végrehajtása során c mcgáHapodás 

köteles eljárni. 

2. A szerzödő felek a együttműködési megállapodást határozott a nemzetiségi 
önkormányzat megbízásának idejérc kötik, azzaL hogy a megállapodásban foglaltakat a Felek 
minckn január 31 általános vagy időszakos választás csetén az alakuló ülést kövctö 
harminc napon belül fehilvizsg<:ilják és szükség esetén egyeztetéssei mödosítják. 

3. A jelen megállapodás 6 eredeti példányban, 1 - a megállapodás elválaszthatatlan 
képező- melléldettci készült, amelyből l-l pld-t kap a Budapest Föváros X. kerület 
Önkormányzat polgármestere, a Kőbányai Ruszin Önkormányzat, a Budapest Föváros X. 
kerUlet Köbányai Önkonnányza.t jegyzöje. a Budapest Főváros X. kerület 
Önkormányzat Polgármcsteri Hivatala gazdasági szervczete. valamint rcfercnse 

4. A szerzödö lelek megállapodnak abban. hogy a jelen Együttműködési 
elfogadásúval egyidejűleg a Budapest Főváros X. kerület Kőbónyai Önkormúnyzat Képviselö-
testületc 32/2015. (IL 19.) határozatával. a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
testületc 14/201 (HL 12.) határozatával elfogadott együttműködési megállapodás hatályát 

veszti. 

Az Együttműködési Megállapodást Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 
Képviselö-testülete ... /2017. (IL 23.) határozatával, a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
l(épvisclő-testülcte .. .!20 17. ( ...... ) határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2017 ... 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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5. 

Rappi Gabriella 

ellenjegyzés: 

Szabó Krisztüín 

r me!léklet az 

. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

Nemzetiségek és Civil Háza 
Házirendje 

L 0 
a Budapest Föváros X kerület 

létesHmény. A Budapest 
a biztosítja a nemzetiségi 

-··,"-~~-., jogszabályban meghatározott feltételeket 

Házirend a nemzeliségi önkormányzatok 
a rendezvényeken. programokon 

az adott nemzetiségi önkormányzat elnöke 
ilietve az épületet 

túvozáskor köteles használni. 
önkormányzat elnöke köteles 

helyiséghasználat kizárólag 
terjedhet 

a j{m')rszolgálatot a 
eselén 

hogy a 
a Ház riasztóját be kell 

igényelni 
az esemény rendezése 

ünnepek 
az kapcsolódó 



elött haladéktalanul be kell jelenteni. ellenkezö esetben a helyiséghasználati díjat meg 
kell téríteni. A nyitvatartási időn kívüli rendezvény csetén a nemzetiségi 
önkormányzat megtéríti a gondnok túlóradíjának 

6. A Húzban a önkormányzatok képviselöin kívül idegen 
adott nemzetiségi önkormányzat képviselöjének jelenlétében tartózkodhat 

7. A Házban politikai rendezvény nem 

8. A helyiségek használói kötelesek irodájukat, valamint a közös konyhát rendben 
tartanL a szemetet a bejáratnál elhelyezett közös, illetve szelektív szcméttárolóba 

A rendezvények után a szervezők a helyreállítani a 
helyiségekben és a kertben egyaránt 

9. A nemzetiségi önkormányzatok közös használatában lévő T"'''"'TI működtetését 

minden esetben be kell az erre szolgüló 

Hibabejelentő füzetben kell a külön és a közös helyiségekben észlelt technikai 
hibákat melyct jelezni kell a civil nemzetiségi referensnek, aki tovübbítja a 
problémát a Kőbányai V agyonkezelő munkatársának. 

l L A helyiségek haszmHóit, bérlőit az irocláikban elhelyezett ü1rgyakért anyagi felelősség 
terheli, értéket csak a s~~iát felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. Ház 
területén csak a szervezetek részére adott, illetve leltárában tárgyakat 
szabad tárolni. 

A Házban dohányozni, szeszcs italt fogyasztani. élö bevinni tartanL valamint 
a kertben gépjárművel parkolni Dohányozni az arra kijelölt helyen a 
kertben, illetve a Ház bejáratától 15 m~re leheL 

13. A líázban kaputelefon müködik, a haszná!óinál, a gondnoknál az 
alagsorban is jelez. A !láz kertkapuját mindenki köteles után 
becsukni azt napközben is tartani. 

14. A Ház állagának megóvása, valamint rendjének, tisztaságának megőrzése, az 
környezetvédelmi előirások betartúsa minden használónak kötelessége. 
használóinak. kell tartani a és munkavédelmi elöírásokat. 
mclybe nünden helyiséghasználó elhelyezi a sajM irodájának kulcsát is- a gondnokmU 
kerül elhelyczésre. 

15. A helyiséghasználők amennyiben a létesítményben vagy az ahhoz 
berendezésekben okoznak. azt megtéríteni vagy helyreállítani. 
he!yiséghasználók tudomásul veszik, magukra kötelezőnek ismerik cl a 
Nemzetiségek Civil Szervezetek házirendjét A hasznülök 
létesítmény ~illagát minden tekintetben óvni. az értékekre a 
maximálisan biztosítani. 

ló. A Ház berendezésében, technikai felszereléséhen történt károkozást valamint javítás 
költségeit a helyiséghasználó köteles megtéríteni. ideje történt kár 

a szervezö felel{)s a Ház helyiségében megtérítéséért 



A 

7. 

l O. 

2. mel!ékfet az 

Kultnrális 

az irodában 
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dohányozni, szeszcs 

15. A berendezésében, technikai felszerelésében a használó vagy a használó által 
szervezett rendezvényen résztvevő által okozott k<irt, illetve a költségeit a 
helyiséghasználó köteles megtéríteni. 

l O. melléklet a határo:::atho::: 

EGÁLLAPO DÁS 

amely egyrészről a Budapest Fővá:ros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
Budapest László tér :29., PIR száma: 735737, 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a tov:.ibbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Önkormányzat ( 110:2 Budapest X., Szent László 29., 
telephelye: 1105 Budapest Ihász utca 26.) kép·viseletében Szabú Bogdán A.rpád ehlt}k 
továbbiakban: Szerb Önkormányzat). Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

l. AHaJános rendelkezések 

1. A SzedJ Önkormünyzat adatai: 
Neve: Köbúnyai Szerb Önkonnányzat 
Képviseli: Szabó Bogd<Ül Arpád elnök 
PIR száma: 829492 
Törzskönyvi nyilvántartúsba vétel: 20 
Adószüma: 15829494-1 
Bankszámlasz~1ma. számlavezető 

ll. 20. 

neve: OTP Nyrt. 11784009 - 158294Y4 



b) 

c) 
d) 

e) 

számla. számlavezető bank neve: Bank Nyrt. 

kialakítása 

CLXXXIX. törvény, 

. törvény (a továbbiakban: 
ál1amháztartásrö1 törvény végrehajtásáról szóló l. (XII. .) Konn. 

tovübbiakhan: .), 
számviteléröl szóló 4/201 (L ll.) 

l előírásainak 

funkciók államháztartási szakfeladatok 
13. tXll. ) NGM rendelet 

működés feltételeinek 

biztosítja a Szcrb Önkormányzat 
feltételeket, valamint a hclyiséghaszmilatoL 

rendelet 

szakágazatok osztályzúsi 

a működésscl 

Budapest kerület, lMsz u. 26. alaHi 
9. számú iroda 

-a 
- előzetes 

a közcélú közmcghallgatás. 
az Önkormányzat a Önkormányzat 

Önkormánvzat 
·' 

intézményének 

útj im 

a megtartüsához az 
igénybe venni, úgy az 
elözetesen egyeztetni 

kerület Kőbányai 



5. Az Önkormányzat a Önkormányzat működéséhez testületi, tisztségviselöi, 
képviselöi feladatok ellátásához). 

a tárgyi és feltételeket, 
a testületi ülések elökészítését (meghivók, elöte~jcsztések. hivatalos levelezés elökészítése, 

postázása), 
c) a testületi döntések előkészítését (clöntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátása), 
d) a működésseL kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési ellátását biztosítja. 

6. Önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatal Humúnszolgáltatási 
Főosztály ÜQ.vekért felelős szervezeti civil nemzetiségi referense 
(a továbbiakban: referens) látja el az 5. b) - d) pontban meghatározott feladatokat. 

7. Az Önkormúnyzat továbbiakban: jegyző) az általa -a jegyzővel azonos 
képesítési előírúsoknak - a Jcgyzői Föosztály rneghatalmazott köztisztviselője az 

megbízásából k(;pviseletében vesz a Szerb Önkonnányzat Képviselö-
és arnennyiben észleL 

8. A nemzetiségi önkormányzati képviselö vagyonnyilatkozaHételi kötelezettségével 
kapcsolatos fC! adatok ellátására a jegyző a Nemzetiségek és Civil lláza Budapest 
X. kerület. Ihász 26. szám alatt 201 június 30-ig. :1017. július 1-jétöl a Köbányai 
Polgármesteri Hivatalban biztosítja a vagyonnyilatkozatok ,..,, ... ,,""'''"'' 

9. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával ellenörzésévcl kapcsolatos tdadatok 
a nemzetiségi önkormányzat képviselö-testülete által kijelölt képviselök 
nemzetiségi önkormányzat müködési szabályzatában föglaltak szerint 

IH. A költségvetés előkészítése és elfogadása 

L A Sze:rb Önkormányzat költségvetési határozata 

1.1. Szerb Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban feladatok 
ellM<císáról a Kőbányai Polgánnesteri Hivatal Gazclasúgi Föoszttí1ya (a 
továbbiakban: gazdasági szervczet) gondoskodik. A referens tájékoztatja az elnököt a 
Önkormányzat költségvetési határozat készítésére vonatkozó határidökröl. 

1.2 Az elnök a a költségvetési határozat-tervezetet, majd az elnök az 
Önkormányzat Képviselő-testülete terjeszti. Az 

sorún az elnök a költségvetés összéállításához szükséges rendelkezésérc 
információval a gazdasági szervezet m1mhtjáL gazdasági szervezet által 
költségvetési határozat-tervezetet az elnök 15-éig, ha a központi köliségvetésröl 
törvényt az Országgyűlés a naptári kezdetéig nem eL a 
szóló törvénv hatálvbalépését követő ncovvenötödik nvú'lt). a be a KétJviselő-testülctnek. 

.. "1 0.; "' ~ . l 

1.3 A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkorm(Ínyzat 
költségvetési bevételi kiadási dőiránvzatait. a működési és tclhalmozási bevételeket 
kiadásokat, a kiemeit előirányzatokat, államigazgatási 
szerinti bontásban, egy1nástól elkülönítetten. A Önkormányzat költségvetéséröl a 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban dönt. 



l Az 
bevételi 

l 
Önkormányzat 

a Szerb Önkormánvzat költségvetési határozatának . ~ 

előirányzatok megállapításáért és 

az 

2, A liöltségvctési előirányzatok módosítása 

költségvetési 
előirányzatok közötti 

költségvetési 
jogosult. 

a rovatok 
a pénzügyi cHenjegyző 

el1cnjcgyzi. 

Képviselö-teslükte ~ az 
költségvetési np;,7'-IH1 

a költségvetési hatürozatát. 

előirányzat-módosítást és 

határidej éig. 

szervezet 

feleJösséggel nem tartozik. Az Önkormányzat Képviselő~ 
elöiránvzatain a Szerb Önkormánvzat döntése nélkül . -

, Költségvetési informádószolgáltatás 

l. A kiHtségvetéssel ()sszcfüggii adatszolgáltatás 

nyomtatvünygarnitúrák az elnök 
a Ünkonmínyzat elemi költségvetését. amelyet az 

l A gazdasági szervezet az 1.1. ponthan meghatározott elemi költségvetést a 
elé teJjesztésének 

a Államkincstárhoz. 
követő napon 

A költségvetési beszámoló 

végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
elő és az 

költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 
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Szerb Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámohísí feladatok ellátásáról a gazdasági 
szervczct gondoskodik. A gazdasági szcrvezct vezetője az elnök részérc biztosítja a 
Önkormányzat éves k<:lltségvctési beszámolójának clfogadüsához adatokat. 

3. Adatszolgáltaüisi kiitelezettségek 

1. gazdasági szcrvezet a SzerlJ Önkormányzat részére az AhL az Ávr. 
által elöirt adatszolgáltatást teljesíti a Magyar Államkincstár 
elektronikus ürlapok, elektronikus nyomtatványki1öltő prognunok segitségével. 

gazdasági szervezet adatszolgültatást teljesft a Szerb Önkonmínyzat részére 

az elemi költségvetésről, 
b) az éves költségvetési bcszúmolóról, 

időközi költségvetési jelentésről, 
idöközi mérlegjelentésröl. 

3.3. gazdasági szervczet teljesíti a szcrvek részére szolgáltatott 
információkat a kJ1zponti intézkedésektől függően, amelyben az elnök közreműködik . 

. A költségvetés 

A költségvetés végrehajtása során a SzcrlJ Önkormányzat köteles: 
a) az Önkormányzat jogi személy telephelyei, a Polgármesteri Hivatal, a 

önkormányzatok. valamint a gazdasúgi szervezettel nem rendelkezö 
szcrveknél a kötelezettségvállah1s. a pénzügyi a teljesítésigazolás, az 
érvényesítés az utalványozás szabályozásáróL továbbá 
az Önkormányzat jogi személy és telephelyei, a Polgürmesteri Hivatal, a 
önkormányzatok, a szervezettel nem rendelkezéS költségvetési 
továbbá az fenntartás alá került köznevelési intézmények 
értékkezelésének szabályzatáról 

szóló. a mindenkor hatályos belsö utasítások szerint hivatkozott szabályzatok 
megismerhetöségét, elérhetöségét az Önkormányzat biztosítja. a önkormányzat a 
szabályzatok megismerésének tényét megismerési nyilatkozat aláírásával köteles igazolni. 

Vt A vagyongazdálkodás rendje 

l. A vagyontárgyak kezelése 

L l. A Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a gazdasügi szervezet 
amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont folyamatosan a vagyonváltozást A 
s?:ükségcs infonnációkat dokumentumokat az elnök biztosítja. a 
felvétdéhez kapcsolódó bizonylatok szolgültatjük. 

1.2. A Szerb Önkon11ányzat vagyonával való gazd~ílkodás a Szerb Önkonnányzat Képviselö
testülete által hozott határozatnak mcgfclelöen történik. 
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2. 

lebonyolítása a mindenkor 
történik, amelynek 

közremüködik. 

Önkormányzat 
elkülönítetten 

szabályozott számviteli 
is kiterjed. 

meghatározott adatszolgültatás 
és a statisztikai rendszerrel 

tekintetében az elnök és a 

számviteli 
hogy a polgármesteri 

" .. ,~ ..... ,,. szabályzat 

az 

a 

a 

3. Tiirzskönyvi nyiivántartás 

nyilvüntamíssal és igényléssei a 

Bankszámlarend 

Belső 

végrehajtásáért a referens. míg az ehhez szükségcs adatszolgáltatásért 
elnöke a felelős. 

pénzforgalmat az 
önálló költségvetési és állami 

amelyet a gazdasági szervczct kezeL 
az általa m-.:ghatalmazott képviselőket - a banki 

és analitikai nyilvántartás során a 
pénzmaradványa elkülönítetten elszámolásra 

feltételét 

működésének általános támogatását a 
A 

támogatás az állami hozzáj<irulás fizetési 
munkanapon belül továbbutalja a 

fizethető ha az c] a 
számla) bemutatja, és 

am elvnek 
·' 



6.1. Az Önkormányzat Polgúrmesteri Hivatala szervezetén belül működik a belsö '"""u'.J' 

amely a Belső Ellenőrzési Szabályzat és az éves munkaterv alapján feladatát 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok a Szerb Önkormányzat gazdálkodására is kite1:jednek. 

6.2. /\ belsö ellenörzés által a Önkonnünyzat gazdálkodásával összefüggésben tett 
megállapítások végrehajtása érdekében a intézkedések megtétele az 
és egyben kötelessége tájékoztatni a Szerb Önkormányzat Képviselő-testületét a 
megállapításokról és a tett intézkedésekről. 

leltárkészítésre vonatkozó szabályokat eszközök és förrások leltürozási 
-ról szóló polgármesteri és jegyzöi szabályozza. 

amelynek hatúlya a Polgármesteri Hivatal valamennyi egységére. az ömUlóan müködő 
intézmények egységcire, a helyi nemzetiségi önkormányzatokra tc1jcd ki. 

8. SeleJtezés 

A felesleges vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó szabályokat .,A 
le!esleges vagyontúrgyak hasznosításának. sdejtezésének szabályzatú" szölö 

és utasítás szabúlyozza, 
Hivatalra, a 

amelynek hatMya az Önkormányzatra, a 
önkormányzatokra. az ömlllóan 

működő költségvetési 

Vn. Záró rendelkezések 

l. A Szerb Önkormányzat a költségvetés tervezése 
szerint köteles eljárni. 

végrehaj során e megállapodás 

2. A szerzödő a jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a nemzetiségi 
önkormányzat megbízásának idejére kötik. azzal, hogy a megállapodáshan foglaltakat a Felek 
minden január 31 általános vagy idöszakos választás az alakuló ülést kövdö 
harminc napon belül űlvizsgáUák és szükség esetén egyeztetéssei móclosílj<ik. 

3. A jelen megállapodás 6 eredeti példányban, l -- a megállapodás 
képezö ······ melléklettel készült. <:m1elyböl 1-1 pld-t kap a Budapest Föváros X. kerillet Köbányai 
Ünkorm:.ínyzat polgármestere, a Kőbányai Szerb Önkormányzat a Budapest 
kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormünyzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezete, valamint refercnse az Irattár. 

4. A szerzödő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttmüködési 
elfogadásával egyidejűleg a B.udapcst Föváros Köbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete 32/2015. (IL 19.) határozatával, a Kőbányai Szerb. 
testülete 13/2015. (HL 9.) elfogadott együttműködési megállapodás 
veszti. 

Együttműködési Megállapodást Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületc .. ./2017. (IL '"' .) a Köbányai Szcrb Önkormányzat 
Képviselő-testülete ... /2017. ( ...... )határozatával hagytajóvá. 
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L 

Kovács Róbert 

ellenjegyzés: 

Nemzetiségek 

/, 

Szabó Bogdán 
elnök 

Nemzetiségek Civil Szervczctei.: 
Házirendje 

Civil Szcrvezetek (11 Budapest, Ihász utca 26., a 
l a Budapest Föváros kerület K.öbányai Polgármesteri Hivatal 
áHó Budapest Föváros X. Köbúnyai 

önkormányzatok működéséhez 

feltételeket 

nemzetiségi 
kiterjed az épület mindcn i Hetve az 

óráig tart. 
az rendelkezik 

köteles használni. A luStvégi helyiséghasználatot 
a referensnek. 

van, a 

működő riasztó berendezést a 
kijelölt érkezéskor és 

meg kell gyöződni arról, hogy a Házban 
nem, abban az esetben a be kell 
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4. Rendezvénvekre. fórumokra eseményekre helviséget iuénvelni elözetes 
"" "' "_ ...... '""' "" 

írásbeli bejelentés alapjún lehet legalább 5 nappal az esemény rendezése elött a civil 
nemzetiségi referensnéL Az állami egyházi ünnepek alkalmából elrendelt 
munkaszüneti napokon. az ünnepekhez kapcsolódó egybefüggő 

munkaszűneti napokon a zárva tart 

5. A nemzetiségi önkormányzat a helyiségeit illetve a kertjét a idön 
kívül évente alkalommal díj1ncntesen használhatja. Ezen a időn 
kívüli rendezvény helyiséghaszmilati díjat fizetni külön megállapodás 
alapján. A elmaradüsa esetén az igénylés 1emomh1sát 3 nappal az 
előtt haladéktalanul kell jelenteni. ellenkező esetben a helyiséghasználati 
kell téríteni. A nyitvatartási időn kívül i rendezvény a 
önkormányzat megtéríti a gondnok túlóradíjának köHségét. 

6. A Házban a nemzetiségi önkormányzatok képviselőin kívül idegen 
adott nemzetiségi önkormányzat képviselőjének jelenlétében taliózkodhat. 

az 

7. politikai rendezvény nem~ 

helyiségek kötelesek saját irodújukat, valamint a közös konyhát rendben 
tartani. a szemetet a bejáratnál elhelyezett közös, illetve szelektív szeméttárolóha 
kivinni. A után a szervezök kötelesek a rendet helyr..:;állHani a közös 
helyiségekben és a kertben egyaránt 

A önkormányzatok használatában lévő fénymásoló működtetését 
núnelen esetben be vezetni az erre szolgüló füzetbe. 

10. l libabejelentő füzetben kell a külön a közös helyiségekben észlelt technikai 
mel jelezni kell a civil nemzetiségi referensnek, a 

prohlémát a V agyonkezel ö munkatársának. 

11. A helyiségek használóit, bérlőit az irodáikban elhelyezett tárgyakért anyagi felelősség 
terheli, értéket csak a saját felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. Ház 
terütelén csak a szervezetek részére használatba adott, illetve leltárában tárgyakat 
szabad tárolni. 

12. A lJázban dohányozni. szeszcs italt fögvasztani, é1ö állatot bevinni és tartani. . ~~ . 

a kertben gépjárművel paJkoini Dohányozni csak az arra helyen a 
kertben, íllctve a bejáratától m-re leheL 

13. !lázban kaputelefon működik, mdy a helyiségek használóinál, a gondnoknál az 
alagsorban is jelez. A Ház kertkapuját a mindenki köteles utún 
becsukni és azt napközben is zárva tartani. 

14. A állagának megóvása, valamint rendjének, tisztaságának mcgörzése. az alapvető 
környezetvédelmi elöírások betartása minden hasznúlúnak kötelessége. 
haszm1lóinak be kell tartani a munkavédelmi elöirásokat A tűzkaze1ta ~~ 

mclyhe minden helyiséghasználó elhelyezi a saját irochijúnak kuksát is- a gondnoknál 
kerül elhelyezésre. 



A 

amennyiben a létesítményben az ahhoz tartozó 
k<1rt okoznak, kötelesek azt megtéríteni helyreállítani. A 

helyiséghaszmilók tudomásul veszik, rnagukra ismerik cl a 
Civil Szervezetek Hüza házirendjét A hasznülök kötelesek a 
minden tekintetben az a vagyonvédelmet 

16. A technikai felszereléséhen történt károkozást valamint a 
köteles megtéríteni. ideje alatt történt 
helyiségében 

2.melléklet u:: 

Nonprofit Előd utca l 
(h:tkormányzatok 

utca 1. 
Kőbányai 
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7. A nem 

észlelt 

pénzt, értéket 
a használatba 

dohányozni, szeszcs 
arra helyen, 

15. KÖSZI berendezésében, technikai felszerelésében a használó vagy a használó által 
szervezett rendezvényen résztvevő állal okoLott h1rt, illetve a költségeit a 
helyiséghasználó köteles megtérítcni. 

ll. melléklet a 23/2017 (fl. KÖKT határo:::atlw::: 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEG.ÁLLAPODÁS 

amely egyrészről a Budapest Főváros kerület Önkormányzat ( 1102 
Budapest X., Szent tér PIR 735737. adószáma: 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormán:vzat). 

másrészről a Kőbányai Ukrán ÖniH1rmányzat ( 1102 Budapest X .. 
telephelye: 1105 Budapest Ihász utca képviseletében i>etrovszka Viktória clniik 
továbbiakban: Ukrán Önkonnányzat), együttesen: Felek 

között jött létre a jogairól 20 ll. CLXXTX. törvény továbbiakban: 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 



L 

d) 

l. 

CLXXIX. törvény, 
2011. 

13. (L ll.) 

neve: OTP 

továbbiakban: 

államháztartási szakfeladatok 
68/2013. (XII. 2Y.) NGM rendelet 

n. 

biztosítja az Önkormányzat részére a működésscl kapcsolatos 

Önkorm<inyzat 

valamint a helyiséghasználatoL 

X. 
8. B számú helyiségének 

L melléklet házirenddel 2017. 

berendezési 
szekrényt biztosít 

és 

lehetőséget biztosit - az 

a közcélú rendezvények - közmcghallgatás, 
az az Ukrán Önkormányzat 
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rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkatmas 
meghatározott- helyiséget. 

dözetes egyeztetés 

4. Amennyiben az Ukrán Önkormányzat rendezvényeinek a megtartásához az 
Önkormányzat vahtmel'1 intézménvének hel"iséoét kív<1nJ·a ioénvbe venni, úgv az "' J ,/ J b ~ b ,/ .._.,~ 

vonatkozóan az intézményvezetőjével kell előzetesen egyeztetni és a 
helyiséghasználatra vonatkozóan a Budapest Főváros kerület Kőbányai 
vagyomíró1 szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet szerüH kell megállapodni. 

5. Az Önkormányzat az Önkormányzat működéséhez testLlletL tisztségviselöL 
képviselői feladatok cllátásához), 
a) a tárgyi és személyi feltételeket, 
b) a testüleü ülések elökészítését (meghívók. elöte1jesztések, hivatalos levelezés elökészítése. 
postazasa ). 

a clökészítését ( döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 

sokszorosítási. postázási feladatok ellátása), 
a működéssel. nyilvántartási. feladatok biztosítja. 

6. Az részéröl a Kőbányai Polgármesteri Hivata] Humánszolgáltatási 
Föosztá!y nemzetiségi fclclös szcrvczeti egységének civil referense 
(a továbbiakban: referens) látja el az b) ...... d) pontban meghatározott feladatokaL 

7. Az Önkormányzat jcgyzője (a továbbiakban: jegyző) vagy az általa- a jegyzövei azonos 
kéocsítési előírásoknak megfelelő - a Jegvzői Föosztálv meghatalmazott köztisztvisclöie az t "'- {,...'v/ ... <,.... .. 

Önkormányzat képviseletében részt vesz az Ukrán Önkormányzat 
1-:.épviselő~testűleti ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észleL 

8. nemzetiségi önkormánvzati képviselő vaizsonnvilatkozaHétcli kötelezettség. ével 
~ ,.! '-"" "" "' 

kapcsolatos feladatok ellátására a jegyzö a Nemzetiségek és Civil ~zenrezett~K Budapest 
X. u. 26. alatt 2017. június 30-ig, 2017. július l-jétől a Kőbilnyai 
Polgármcsteri Ilivataiban biztosítja a vagyonnyilatkozatok örzését. 

9. A nyilvántartásával és ellcnörzésévcl kapcsolatos 
a nemzet1seg1 önkom1~ínyzat képviselő-testülete által kijelölt képviselök gondoskodnak a 

önkonnányzat szcrvezcti és müködési szabályzatában foglaltak szerint. 

HL I\ kintségn;tés előkészítése és elfogmhísa 

l. Az liknit1 Önkormányzat költségvetési határozata 

LL Az Ukrán Önkormünyzat bevételeivel és kiadásaival kapcso1atban a 
ellátásáról a Polgúrmesteri Hivatal Gazdasági Pénzügyi Föosztálya 
gazdas<:igi szervezet) gondoskodik. A referens tájékoztatja az elnököt az Uknü1 Önkorrmínyzat 
költségvetési határozat készítésére vonatkozó határidökrőL 

1.2 elnök a J. cg•vzövel egvezteti a költséuvetési határozat-tervezeteL 
/"l ....... .,., b . 

majd az elnök az 

egyeztetés eredményét az Ukrán Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
egyeztetés során az minden, a költségvetés összeáHításához szükséges 
álló információval segíti a gazdasági szervczet munkáját. A gazdasági 
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Az 
rendelkezésérc 
szervczet által 



a 
az Orsz~1ggyülés a nem fogadta eL a 

szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik nyújtja 

tartalmaznia kell az 

határozatban dönt. 

nemzetiségi önkormányzat 
fe1halmozási bevételeket 

az 

az Ukrán Önkormünvzat költségvetési határozatának 
' ~. 

megállapi tásáért és teljesítéséért 

az Ukrán Önkormányzat az 

2. A kintségvetési előirányzatok módositása 

L 

1 

költségvetési határozatában megídenő 
elöirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselö-testület 

költség-vetési kiadásai 
jogosult. Az 

Képviselő-testülete -- az 
az éves költségvetési 

módosítja a költségvetési hatürozatát 
elkészítésének határidejéig, 

előirányzat-mödosítást és átcsoportosítást a szervezet 
az Önkormánvzat az Önkormánvzat elöiránvzatainak 

"/ "" .... 

nem tartozik. Önkonnányzat Képviselő-
az Önkonnányzat döntése 

. Kintségvetési informádúszolgáitatás 

adatszolgáltatás 

szervezct a 
elkészíti az 

A kmtségvetési beszámoló 

felhaszn:H:ísával és az elnök 
amelyet az 

pomban elemi költségvetést a 
határidejét kövctö adatot 



2.1. Ukrán Önkormányzat költségvetésének végrehajtásúra vonatkozó zárszámadási 
határozat tcrvezetét az elnök közreműködésévcl a jegyző készíti elő az elnök te1jcszti a 
képviselő-testület elé úgy. hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő hanninc napon 
belül, de legkésöbb a költségvetési évet követö ötödik hónap utolsó napjáig lépjen. 
n.í.rszámadási hatúrozat tervezetével együtt a képviselö-testület részére tájékoztatásul kell 
nyújtani a kincstár szerinti cllenörzése keretében a önkormányzat 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

2.2. 1\z Ukrán Önkormányzat bevételeivel kiadüsaival kapcsolatban a 
gazdálkodási. ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a gazdasági 
szervezet gondoskodik. A gazdasági vczetŐJ·c az elnök részére biztosítja az Ukrán ..__ ......... .,_, . .. 
Önkormányzat éves költségvetési beszámolójának elfogadásához szükséges adatokaL 

Adatszolgáltatási k()telezettségek 

l. gazdasági az Önkormányzat az Áht., az Ávr. valamint az 
Ahsz. últal előüi adatszolgáltatást teljesíti a Magyar Államkincstár <Utal biztosított 
nyomtatványok, elektronikus ürlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok 

segítségéveL 

3.2. A gazdasági adatszolgáltat:ist teljesít az Ukrán Önkonmínyzat részére 

az elemi költségvetésről, 
b) az éves köHségvetési beszámolóról, 

idöközi költségvetési jelentésrőL 
d) időköz:i mérlegjclentésről. 

szervezet teljesíti a kormányzati szervek részére szolgáltatott 
információkat a központi intézkedésekiöl függően, amelyben az elnök közreműködik. 

V. A költségvetés végrebajtása 

A költségvetés végrehajtása során az Ukrán Önkormányzat köteles: 
a) az Önkorm{lnyzat jogi személy és telephelyei, a Polgármesteri HivataL a nemzetiségi 

önkormányzatok, valamint a gazdasági nem rendelkező költségvetési 
szerveknél a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a az 
érvényesítés és az utalvtinyozás szabályozásán)!, továbbá 

b) az Önkormányzat személy és telephelyei, a Polgármesteri Hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzatok, a gazdasági nem rcndclkczö költségvetési 
továbbá az állami fenntartás alá került köznevelési intézménvek és ·' 

értékkezelésének szabályzatáról 
szóló. a mindenkor hatályos belső utasHúsok szerint eljámi. A hivatkozott belsö szabályzatok 
megismcrhetöségét, elérhetőségét az Önkormányzat biztosítja, a nemzetiségi önkormányzat a 
szabúlyzatok megismerésének tényét megismerési nyilatkozat aláírásával köteles igazolni. 

VI. A vagyongazdálkodás rendje 
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i. A vagyontárgyak kezelése 

Ukrán Önkormünyzat vagyontárgyairói a a gazdasági szcrvczct 
H"'"UL""'" a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást A 

és dokumentumokat az elnök biztosítja, a 
bizonylatok szolgáltatják. 

vagyonúval valö gazd<llkodás az Ukrán Önkormányzat 
határozatnak megJelelöen történik. 

lcbonyoHtúsa a mindcnkor polgármesteri 
történik, amelynek hatálya az Ukrán Önkormányzatra is kiterjed 

a referens közreműködik. 

Vagyoni számviteli II}'ilvántartás 

Ukrán Önkormünvzat vaovoni 
"' bo> ; 

belűl elkülönítetten vezeti 
szánwitcl i politika 

is kitc1jed. 

Aht.-ban meghat<irozott adalszolg<Htat<is során 
a statisztikai rendszerrel 

és a jegyző 

3. ]'iirzskiinyvi nyilvántartás és adószám igénylés 

adószám igénylésseJ .. ~,..,~··'" 
míg az 

a gazdáJ összefüggö pénzt()rgalmat az 
nyitott önálló elszámolási állami 

bonyolítja, a gazdasági szervezet . A számla 
elnököt meghatalmazou képviselöket -- a banki 

az 
és 

az 

hogy a számvheli analitikai nyilvántartás az 

úllami müködési 
jóváírilstól 

költségvetési 

és pénzmaradványa elszámolásra 
feltételét 

t{unogatás 
szervezct az Ukrün Önkormányzatot 

törvényben 

öt munkanapon 
számlújüra. 

120 

az állami 
belül továbbutalja az 



5.2. Készpénz az Ukrán Önkormányzat búzipénztárán keresztül akkor fízethetö ha az elnök 
a kiJJzetés szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, 
c ? de'k;;t • d / · t 1- • J · '"zan ·· <-< ~.gaz· asag1 szervcze ner;: JC ZL 

5.3. pénzförgalom és a pénzkezelés szabályait .. a Pénzkezelési Szabályzat"-röl szöló 
polgármesteri jegyzői közös utasít~1s szabúlyozza, amelynek hatMya a nemzetiségi 
önkormányzatokra is kiteljceL 

Belső cHenőrzés 

6.1. Az Önkormányzat Polgármcsteri Hivatala szervczetén belül működik a ellenőrzés. 
a Belső Ellenőrzési Szabályzat az munkaterv alapján A belső 

IPr>i'"'""'','""' vonatkozó szabálvok az Ukrán Önkormánvzat g.azdálkodására is kitcrJ"ednek. . . '-

A belső cHenőrzés által az Ukrán Önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben tett 
megállapítások végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtétele az elnök feladata 
és egyben tájékoztatni az Ukrán Önkormányzat Képviselö-testületét a 
megállapítúsokról a tett intézkedésekrőL 

7. Leltározás 

vonatkozó szabúlyokat "Az és fcmésok leltúrozási 
szabályzatá.' -ról szó!ó polgármesteri és jcgyzői utasítás szabályozza, 

amelynek hatálya a Polgármesteri !livatal valamennyi az önállóan müködő 
intézmények a helyi önkormányzatokra terjed ki. 

8. Selcjtczés 

A felesleges vagyontárgyak hasznosítására selejtezésére vonatkozó szabályokat 
felesleges vagyontárgyak hasznositásának, 
polgármesteri utasítás 

sclcjtezésének szabályzatá''-röl szóló 
amdvnek hatálva az Önkormányzatra. a . . 

Polgármesteri Hivatalra, a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, valamint az önállóan 
költségvetési szervekre terjed ki. 

VU. rendelkezések 

L Ukrán Önkormányzat a költségvetés tervezése és végrehajtása sor~in e megállapodás 
szerint köteles eljárni. 

2. A szerzödö telek a jelen egvüttmüködési megúllapodást határozott idöre, a u'"''"L"'"' 

önkonmínyzat megbízás:1nnk idejére kötik, hogy a megállapodásban foglaltakat a Felek 
mindcn év január 3 általános vagy időszakos választás esctén az alakuló ü!ést 
harminc napon belül felülvizsgálják és szükség csetén egyeztetéssei módosítják. 

3. A jelen meg<:1Hapodás 6 eredeti példünyban, 1 - a meg:Hlapod<:is elválaszthatatlan 
képező mcllék!ettel készült. amelyből I -1 pl d-t a Budapest Főváros kerület Kőbányai 
Önkormányzat polgánnestere. a Kőbányai tlkrán Önkormányzat. a Budapest Főváros 
kerület Köbányai Önkormányzat jegyzöje. a Budapest Föváros X. kerület Kőhúnyai 
Önkormányzat Polgármcsteri Hivatala gazdasági valamint refcrense az IrattáL 
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L 

17. " 

abban, hogy a jelen Együttműködési J\·1egállapodús 
a Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-

l 9.) határozatávaL és a Köbányai 
11.) elfogadott 

IJ\Iua:~t Budapest Föváros 
.. ./2017. (I L 23.) határozat;ival, 

17. (... határozatával 

Kőbúnyai Önkormányzat 
a Kőbányai Önkormányzat 

Róbert 
polgármcster 

Petrovszka Viktória 
elnök 

Nemzetiségek és 
Házirendje 

Csurgó ""'"''"'''"'"·'" 
jogtanácsos 

az együltmiiködé.,·i 

Civil Szervezetek ( 1 Budapest, utca a 
a 

használatában ál !ó létesítmény. 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Budapest X. 
a Házban biztosítja a 

jogszabályban meghat<írozott 

A Házirend vonatkozik a nemzetiségi 
programokon megjelenö 

önkormányzat elnöke 
il !etve az épületet 

nyitvatartási naponta hétiötöl 
helyiséghasználó a Házhoz 

i1letve 

vendégekre. 
Házirend hatálya 

tar L 
rendelkezik, 

hétvégi hel yiséghasznúlatot 
jelezni a civil nemzetiségi referensnek. 

a nemzetiségi törvényben 



meghatározott feladataira terjedhet ki. A Házb<:m kiépített kamerarendszer van. a 
megfigyelést, a járőrszolgálatot és a t<ivfelügyeletet a Bohus Biztonsági Szolgúlat Kn. 
látja eL Riasztás cseién azonnal mobiltc1efonon értesítést küldenck a civil és 
nemzetiségi referensnek. A Ilázban müködő riasztó berendezést a 
önkormányzat elnöke vagy az általa kijelölt személy köteles érkezéskor és 
rendeltetésszerűen használni Távozáskor meo kell nvőzödni anól hogv a . ' o - Ej." " . .".,.. 

tartózkodik-c még valaki. Aniennyiben nem. abban az esetben a Ház riasztóját be kell 

kapcsol ni. 

Rendezvényekre, fórumokra és egyéb eseményekre helyiségei igényelni előzetes 
írásbeli bejelentés alapján lehet legalább 5 nappal az esemény rendezése előtt a 
nemzetiségi referensnéL állami és cgyhúzi ünnepek alkalmúból elrendelt 
munkaszüneti napokon, valamint az ünnepekhez kapcsolódó egybefüggö 

munkaszüneti napokon a Ház zárva tart 

5. A nemzetiségi önkonnányzat a lláz helyiségcic illetve a kenjét a nyitvatartási időn 
évente alkalommal mentesen használha~ja. felül a nyitvatartási időn 

kívüli rendezvény esetén helyiséghasználati díjat kell fizetni külön megállapodás 
alapján. A rendezvény elmaradása esetén az igénylés lemondását 3 nappal az esemény 
előtt haladéktalanul be kell jelenteni, ellenkező esetben a helyiséghasználati díjat meg 
kell téríteni. A nvitvatanási időn kivüli rendezvénv csetén a nemzetiségi 

,.l .; "'""' 

önkormányzat megtéríti a gondnok túlóradíjának költségéL 

6. A llázban a nemzetiségi önkorrnányzatok képvisclőin kivül idegen személy csak az 
adott önkormányzat képviselőjének jelenlétében tartózkodhat. 

7. A Házban politikai rendezvény nem tartható! 

8. A helyiségek használói kötelesek saját irodájukat, valamint a közös konyhát rendben 
tartani, a szemetet a bejúratnál elhelyezett közös, illetve szelektív szeméHároJóba 
kivinni. A rendezvények után a szervezők kötelesek a rendet helyreúllítani a 

helyiségekben a kertben egyaránt 

9. nemzetiségi önkormányzatok közös használatában lévö fenymásoló működtetését 
minden esetben be kell vezetni az erre szolgáló füze!be. 

10. Hibabejelentő füzetben kell vezetni a külön a közös helyiségekben észlelt 
hibákat, melyet jelezni keH a civil és nemzetiségi referensnd::. aki továbbítja a 
problémát a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. illetékes munkatársának 

ll. helviséh!ck használói!. bérlőit az irodáikban clhelvczett tárgvakért felelösség ,." ._ ,· . .,., ..... .,., . ~' 

terhelL pénzt, értéket ~..:sak a saját felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. A 
területén csak a szervezetek hasznúlatha adott, illetve lelt::írában 

szabad tárolni. 

12. A Házban dohányozni. szeszcs italt lögyasztani. élö áHatot bevinni és tartani, valamint 
a kertben gépjárművel parkolni tilos! Dohányozni csak az arra kijelölt a 
kertben, illetve a Ház bejáratától m-rc lehet 
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A 

A 

a használöimíl, a gondnoknál és az 
és a főbejáratot köteles maga uttín 

valamint rendjének, 
betarttísa minden 

tartani a tűz- és rm.mkavédelmi előírásokat. i\ tüzkazetta -
helyiséghasználó elhelyezi a saját irodüjünak kulcsüt is- a gondnoknál 

helyiséghasznáJók amennyiben a létesítményben 
kárt okoznak, kötelesek azt 

az ahhoz 
helyreállítani. A 

tudomásul veszik, 
Nemzetiségek és Civil 

kötelezönek ismerik el a 
Háza házirendjét A használók kötelesek a 

állagát 
isan biztositani. 

tekintetben óvni, az értékekre v a vagyonvédelmet 

technikai felszerelésében töriént károkozás!, valamint a 
köteles megtériteni. Rendezvény 
helyiségében történt 

alatt történt kár 

2. 

KuitunUi s Nonprofit KJt Előd uí:ca J .sz. 
"""~'"L ........ rendje a nemzetiségi 



5. nemzetiségi önkormányzat 
megáll a po elás 
túlmunka költségeit 

tartózkodhat. 

KÖSZI-ben 

dohányoznL szeszcs italt 
Dohányozni csak az arra a 

technikai mclyet 

A KÖSZI berendezésében, technikai felszerelésében a használó vagy a haszmHó :Utal 
szcrvczctt rendezvénven •· okozott kárt, illetve a költségeit a 
helyiséghasználó köteles mcgtériteni. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. pont: 
A KiSbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kiitiHt 6. évi Közszolgáltatási Szerződés 

4. módositása 
Előter,jes:dő: Kovács Róbe:rt polgá:rmeste:r 



Eln{ik: nem senki, kéri, a döntési 

24/2fH7. KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Z:rt.-vel kötött 2016. évi 
múdositásá:ról 

Éves Közs:wlgáltatási Szerződés 4. 

(13 l 
l. Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 

M ük öd ö Részvénytársasággal :2015. 18. 
Közszolgöl1atási Szerzödés az l. melléklet szerinti 

a Kőbúnyai Vagyonkezelö Z11. vezérigazgatója 
a Pénzügyi Főosztály '·'"''7 "'"'" 

s.:övege núnJenben az 

mntik: A pont Iezá1ja. 

A Kőbánvai Vaí!Vonkezeiő . "'·· 
napin:ndi pont: 

kötött létrejött 2017. 
módositása 

Ki.izszoigáiati Sze:rződés 

EUiterjeszt(): Kovács Róbert polgármester 

Elnök: nem jelentkezik senki, kéri. a döntési javaslatról. 

17. {lL 23.) KÖ határozat 
a Kőbányai Vagyonkt·zdő 
múdosításáról 
(14 
L 

2017. 

Képviselö-testülete a Köbimyai 
Réstvénytársasággal 2016. napján 

Közszo Igál ta tás i az l. me!léklc:t 

a szerződés 

l. megeg_yező u.: s::erep! ővel.) 

.Einiik: A pont 



1 O. napirendi pont: 
A Tiirekvés SportegyesiHettel kiiWtt bédeti szerződés múdositása 

Előter.ieszH): Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Mindig 15 ével kell a TAO pályüzat miatt biztosítaniuk. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, szavazzanak a döntési javaslatróL 

26/2017. (H. 23.) KÖKT határozat 
a Ti)rekvés Sportegyesülettel ktiWtt bérleti szerz{idés módositáslin}l 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Föváros kerület Köbányaí Önkormányzat Képviselö-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest kerület, Bihari utca alaH lévö. 383 6 7/5 
hrsz.-ú, "sporttelep" megnevezésű, 38 903 m 2 alapterületü ingatlanon található paralimpia] 
sportközpont, teniszpálya tenisz-öltözöépület bérbeadásáról szóló. a Törekvés 
Sportegyesülettel 20 8-án kötött bérleti szcrzödés bérleti jogviszony 
idötartamának mödosHását december 3 tartó határozott idöre jóváhagyja. 
2. A Képviselö-testület felhatalmazza a polg<irmesíert az L pont szerinti tartalommal a bérleü 
szcrzödés 
l fatáridő: 
Fdadatkörében érintett: 

azonnal 
a Humánszolgáltatúsi Föosztály vezetöje 
a és Pénzügvi Föosztálv 

~- .' 

Ehülk: A napirendi pont tárgyalását lezá1ja. 

l L napirendi pont: 
Önkormányzat 

adásá.r6l 
kiiznevelési intézmények áHami műkiidéshe 

megállapodás vagyonkezelési szerziidés módositása 
Eiőtcr,iesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Nagyon hosszas előkészítést követően került a Képviselő-testület elé az clöterjesz:tés. 
Még ma reggel is volt crröl egyeztetés. Megadja a Jcgyzö úrnak. 

Dr. Szabó Krisztián módosító ,iavaslata: A határozattcrvezet 1. képező 

Megállapodüs L fejezet 
a) 3. pontjában a "2.7.'' szöveg helyébe a 

4. pont l pontja az jelen 
számítás alapjának meghatározásakor az 
mennyiségekct előzetcsen Ic kell " sz(1veggeL 

lép, 
a 2.6. pont szerinti továbbszámlázáskor a 
továbbszámlázandó épületrészekre csö 

Indokohis: a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatójával folytatott mai egyeztetés tette 

( 113/1. múdositú javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 1 módositó ,iavaslatot. 
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képviselöként az Önkormányzat érdekeit kell a 
is figy·eleml1e ve11ni, is 

attól az ötlettőL a kőbányai 

hogy ez rugalmasabban 
megtö1iénjen. tartalmi üssze1óglalójé1nak utolsó mondata 

rendelkezések megfogalmazása kapcsán a jogi képviselője 
is megfoga!mazódtak, egyeztetése azonban 

" Kérdezi tudják-e, hogy mik ezek a 
"'"'·"'"'u ügye nem szerepel .:bben a szí:r;;;öC!es!tJei 

a Tankerület rendelkezésére fog 
Nagyon tart attól, 

nem fogják 
azt az Önkormányzat 

Dr. Szabó Kris:dián: Ezek nem a megállapodús tarta!m<lra vonatkoznak, hanem kifejezetten 
szerepc! a 'Tankerület 

a pontosítását, mert a képviselöj 
Jol dh i vatali beie12vzéshez szüksé\Zes. illetve azt e12vszerűsitő a módosulós. Azéti J o..._. • .; .._, " .......,".., 

a mondatot délután még az clőtcijcsztésbc. mcrt akkor volt 
a megfogalmazásra vonatkozóan. azóta olyan 

elf()gadta a most a szerzödéstervezetben lévö módozatot. 

arra, hogy az 
a vagyonkezelői joga és az 

szerint ezek a konyhák néhány telekrész, iHetve az 
tehát ezeknek csak az 

senuni kérdésrőL A jogi képvel ö a 
nem a fankerülettel folytatott érdemi volt 

"·"··""""" vonatkozúsában egy nuís az uszodákat ennek a 
(rj·hegvi is egvébként a . ~-

a 
veheti az uszodút, hanem az utcai 

Miklós ú!i iskolában a tornatermeL több is térítésmentesen 
átadtak. majd a Képviselő-testület 

fenntar~ia-e ezt az állapotot, 
hatásút, egyetlen 

'""'~'"'c"' chaelás történne. 
cl látni az 

független, megállapodásban 
hozzászólásra nem jelentkezik kéri, UL<<CU<.HU'- a döntési 

. módosító javaslat figyelembevételével. 

27/2017. (H. KÖKT határozat 
a ki)znevdési intézmények állami műkiidtetésbe 

vagyonkezelési szerz(}dés módositásár6l 
szúló megáBap<H.his és 

' l 
X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testületc a köznevelési 
működtetésbe összefl!ggő intézményátadás-átvételrőL a 
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feladateUátúshoz kapcsolódó létszámátadásáróL valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyone!emek. jogok kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás a köznevelési 
ínté7mények állami működtetésbc átadásával összefüggő szcrződés 
módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommaJ elfogadja. 
2. A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármcstert az l. pont szerinti szerzödésmódosítás 
aláírásúnL 
llatáridő: 

Feladatkörében 
2017. március 31. 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Föosztúly vezetöje 
a Humánszolgáltatási FöosztHy vezetője 

r melléklet a 2 7 

MEGALLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZÓDÉS 

MÓDOSÍTi\.5/• 

) 

amely a Budapest Fiiváros X. kerület Kiibányai Önkormányzat (székhelye: 1102 
Budapest, tér Kovács Róbert Antal polg<:innester, törzsszáma: 
735737, adóigazgatási azonosító szá:ma: 15735739-:2-42, bankszámlaszáma: 11784009-
l 10000-00000000, statisztikai számiek: 15735739-8411-321 1, mint átadö és 
vagyonkezelésbe (a továbbiakban: Önkornuinyzat vagy Vagyonkezelésbe adó), a 

Tankerületi Kiizpont (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., képviseli: 
Dr. Vmjuné Fekete Ildikó tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító ,,L.'""'"· 

Elöiránvzat-felhaszmHüsi keretszámla száma: 10032000-0033671 
00000000, ÁHT azonosítÓja: 361395, KSH statisztikai számjel e: 15835217-8412-31 
mint átvevö vagyonkczelö (a továbbiakban: Atvevő vagy Vagyonkezelő), valamint a 

Budapest Főváros Kőbányai Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1102 Budapest, 
Szent László tér 29., képviseli: . Szabó Krisztián törzsszáma: 510008, adóigazgatási 

15510000-:2-42, bankszámlaszáma: 11784009-15735739-00000000, KSH 
statisztikai sz<imjele: 15510000-8411-325-01, mint áladó munk:íllatö (a továbbiakban: 

továbbiakban együtt: Felek) közötl aluHrott n napon 
feltételekkeL 

l. A Felek rögzítik, közöttük 201 december 15. napjával Megállapodás létre 
a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat által müködteteu köznevelési 
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggö. a feladateHátúshoz kapcsolódó 
létszámátadásróL valamini a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok kötelezettségek 
átadás-átvételéröl továbbiakban: Megállapodás), továbbá a Felek Vagyonkezdési 
szerződést (a továbbiakban: Vagyonkezelési szerzödi.Ss) kötöttek a nemzeti köznevelésröl 

2011. CXC. törvény továbbiakban: Nkt.) 99/H. § 0) bekezdése alapján a 
Vagvonkezelői meaillelő vagvonkezelöi 1. on o'1akorlásáról. ....... ~ ._."' '-- t;. b) 

2. A Felek kölcsönösen megállapodnak. hogy a Megállapodüst a Vagyonkezelési 
szerzödést jelen szerződésmódosítással megegyezéssel az alábbiak 

I. A Megállapodás módositása 

3. A Megüllapodás lV. fejezet Megállapodás tartalma) 2.6. pontja helyébe a 
következö rendelkezés lép: 



az JÜvevö az 1103 Budapest, Kada utca 
ingatlanon az Atvevő át nem Tibor 

továbbiakban: Kosárlabdacsarnok) használat<lt testnevelés óra 
idöszakban minden tanítási napon 8.00 órától 

a Kosárlabdacsarnokot használó Köbányai Diákok Sport 
szervez. az Atvevö vúllalja. a 

megállapodnak. hogy a Kosárlabdacsarnokot ellátó nem nw•rni·'!O 

akként számolják el, hogy az Atvcvő a részérc kiszámiázott 
tartalmazó számla a jelen Hl melléldetében 

az Önkormányzat részére 

a Köbányai 
1 O helyrajzi 

Önkormányzat a sportcsarnok 

íV. fejezete Megállapodás tartalma) a következő :2.1 

megállapodnak. hogy a vagyonkezelésbe át nem adott területeken vett 
közszolgáltatások ellenértékeként az kiszámiázott 

számlák összegének a jelen mellék:letében 
hányadát az Önkormányzat határidő 

pont szerinti 
továbbszámlázandó 

Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelésbe nem adott konyhúkban felhasznált 
pontosabb meghatároz::isa érdekében a 

órákat be, fogyasztást a 
mérés külön jegyzőkönyvben 

és melegvíz. továbbá a visszamenöleges, l január l-
és a továbbszámlázáshoz alkalmazandó 

V. fejezet 

hogy az 
kapcsolatos feladat ellátáshoz a 

meHék:letben meghatározott 
követö hónap 

rendelkezések) 3. pontja helyébe a következő 

térítési dijak 

tevékenység kormányzati funkció kódja 096015. 
kapcsolatos 

elszámol. A 



Felek vállalják, hogy a túmogatás minden évben 
összegben köteles visszafizetni a támogatásnak 

a nem használt. 
b) a nem a tümogatási célra felhasznált, valamint 

a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének meglelelő mértékü ügyleti kamatával 

az elszámolásra rendelkezésre álió határidő elteltét követő 15 napon belül. . 

6. A Megállapodás 6. melléklet L pontja .,Egyéb kötelezettségek" részében a Miller 
Alann Kft-re (RWA rendszer karbantartás és BMZ tűzjelző karbantartás) Multi Alarm 
Zrt.-re (Távfelügyeleti szolg.) vonatkozó törlésre kerülnek. 

A MegáUapodás 6. melléklet II. pont ,.Kötelezettségvállalások" részében az 
InteliiAlarm ('Tűzjelző karbantartás és 'Iűzátjelzés szolgáltatás) vonatkozó sorok 
törlésre kerülnek. 

8. A szerződésmódosítás l. melléklete a Megállapodás 1 O. melléklctét képezi. 

jelen szcrzödésmódositás 2. me!léklete a Megállapodás 1. me!Jékletében szereplő 
"l. Ingatlanok listája" dnevczésű dokumentum lép. 

W. Megállapodás ,,Metlékletek" clncvez:ésü tetsorolása kiegészül a következő 
szövegrésszcl: 

"'1 O. melléklet: részére továbbszámlázandó közszolgáltatások 

n. A Vagyonkezdési 

11. Vagyonkezelési szerződésben a felek megnevezésénél az "átadó (a továbbiakban: 
Önkormányzat)" 
Vagyonkezelésbe 
.. vagyonkezelő 
szerzödés I-V. 

helyébe a "vagyonkezelésbe adó (a 
az "átvevő (a továbbiakban: Átvevő)" 

Vagyonkezelő)"' szövegrész lép. A 

továbbiakban: 
helyébe a 

Vagyonkezelési 

az "Önkormányzat" helyébe a 
helyébe a ,.Vagyonkezelő'' szövegrész lép. 

A Vagyonkezelési szerzödés U. fejezet (A túrgyal 4. pontja a 

rendelkezés lép: 

A Vagyonkezelésbe feltétlen visszavonhatatlan hozzájárulását adja a 
Vagyonkezelő 

a) a 391 helyrajzi számú, természetben Budapest kerület, Körösi Csoma Sándor út 
28-34. szüm alatt megtalülható ingatlan teljes telekterületére az ingatlanon talülhatö 
épület 9 669 (Vagyonkezelésbe adó kezelésében marad az épűlet 30 
nr'-nyi területe), 

b) a 38900/10 számú, természethen Budapest X. kerület, Hungária körút 
alatt megtahiiható ingatlan teljes telekterületére az ingatlanon található 

2 025 m2-nyi területére (V agyonkezelésbe kezelésében marad az épület 77 
területe). 

c) a 42309/18 helyrajzi szánll.í. természetben Budapest kerület, Harmat utca 1 198. 
szám alatt megtalálható ingatlan teljes telekterűletére és az ingatlanon taHHható 
4832m2-nyi területére. (Vagyonkezelésbe adó kezelésében marad az 
nyi területe), 

d) a 41191/10 helyrajzi számú, természetben Budapest X. kerület, IIannat utca 
alatt megtalálható ingatlan 8 930 m2-nyi telekterületére az ingatlanon található 
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f) 

1) 

A 

területére, (Vagyonkezelésbe marad a telek 
az épülel 91 m2-nyi területe), 

természetben Budapest kcrüleL Kápolna 4. szám alatt 
teljes telekterületére és az épület 4 149 

adó kezdésében marad az m2-nvi 
·' 

természetben 

szánni, természetben Budapest X. kerület, Kada utca 27-29. 
ingatlan 5 693 rn 2-nyi és az ingatlanon található 

(Vagyonkezclésbe kezelésében a 
az épületek2026m2-nyi területe), 

számú, természetben .._"'~"''k''-
telektcrülctére és az ingatlanon épület 

területére, (Vagyonkezclésbe kezelésében marad az épület !69 

Jászberényi út 89. 
talúlhatö 

66 

i 
ingatlanon 

,_,,,,o.;...," marad a 
területe az épület 5 területe), 

természetben Budapest X. kerület, 1. szám 
ingatlan teljes telekterületérc az ingatlanon ható 

, (Vagyonkezelésbe adó kezelésében az épület 87 

szerzödés 15. pontjának 

tahUható 
telek 

Budapest X. kerület Gém utca 5-7. szám 
ingatlanon taJálható épület 

marad az épület 80 m2~nyi 

kerület 

ing:atlan-nyilvántartásba 
törléséről a V agyonkezdő köteles 

a 

törlésre kerül. 



14. jelen szerződésmódosítás 2. melléklete a Vagyonkezelési szerződés 1. mellékletét 
.. 1. mcllék!et Ingatlanok helyébe lép. 

Egyéb rendelkezések 

i\ Felek rögzítik, hogy a jelen szerzödésmódosí1ás az aláírásának napján hatály ba. 

ló. A Megállapodás a Vagyonkezelési szerződés jelen szerződésmódosítássa! nem 
érintett rendelkezései változatlanul haüilyban maradnak. 

17. Jelen szcrződésmódosítás 5 számozott oldalból 2 mellékletből áll, 8 eredeti 
példányban amelyböl 4 példány az Önkormányzatot a Hivatalt 4 példány az 
Atvevöt illeti meg. 

A Felek a megállapodúst együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezöt aláírták. 

Jelen megállapodást az Önkorm{myzat Képviselő Testülete a ..... 17. (IL " .) 

elfogadta. 

Budapest, 2017. február .. 

Budapest X. kcriilet Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Önkormányzat, Vagyonkezelésbe adó 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
képviseli 

Dr. dr. Fekete Hdikó 
tankerületi ki}zpontigazgató 

,Átvevő, Vagyonkezelő 

Polgármesteri 
képviseli 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Pénzügyileg eHenjegyzem: Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Budapest. 2017. február" Kelt: Budapest, I 7. február ,, 

••• ~ •• ~ •• 6 6 ••••••• ' ••••••••••••• " .............. . 

Tankeriiiet-i Kiizpont 
Rappi Gabriella 

gazdasági 

Szakmailag ellenjegyzem: Jogilag ellenjegyzem: 
Budapest, 17. február " " Budapest, 17. február,, " 
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Elni}k: 
elő. 

., 

jogtanácsos 

pont 

12. napirendi pont: 
Esztergom-Budapesti Fliegyházmegye bérli}kijeHHési jog biztositása 

Eiőtcrjesztő: \V ce ber Tibor alpolgármester 

Tibor alpolgármester úr rnódositó javaslatot tcJ:jcsztett 

nem 
figyelembevételével. 

dőter:jesztö 
kiegészül 

módosító 
ponttal az 

polgármcstert az l. pont bérlökijelölési 

06/l. módosító javaslat) 

kérL a döntési javaslatról a L 

28/2017. (H. 23.) KÖKT határozat 

l 
"'-· 

Főcgyházmegye számára 
) 

jog biztositás1iról 

X. kerület Köhárrvai Önkormánvzat Képviselő-testülete az . . 
szó!ó jogot biztosít az 

lakásingatlanra. 
bérlökijelölési jog alapján a diszpozícióval a Budapest-

Tcmplomigazgatóságra lelkipásztorral 
JOgVISZOI1y. 
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3. A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármcstert az L pont szerinti bérlökijelölési 
szóló szerzödés aláírás1:1ra. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Ilumánszolgáltatási Főosztálv vezető)' e 

~ . ' 

a Köbányai V agyonkezel ö vezérigazgatója 

Elniik: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

napirendi pont: 
A li.őbánJai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhivás 

lnőterjesztő: Radványi Gábor alpolg<irmester 

Elniik: Hozzászólásra nem szavazzanak a döntési javaslatróL 

29/2017. (H. 23.) KÖKT határozat 
a li.őbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati 
fdhívásn)l 
(13 egyhangú 
l. A Budapest kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatására 2 millió forint összegben. 
2. A Képviselő-testület a kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogat<1sáról szóló 

felhívást az L mcl1éklet szerinti tartalommal 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgánnestert. hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. költségvetéséröl szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat 

l!atáridö: azonnal 
Feladatköréhen a Humánszolgáltatási Föosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főoszt<:Uy vezetöje 

határo::at r mellékletének s::övege mindenben az s:::erepllivel) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. évi sportcélú tánwgatásáról szóló pályázati 

Előter,jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Eln()k: dötetjesztéshez mödosüó javaslatok került fel a szerverre, mely módositó 
javaslatokat Radványi Gábor úr is t:1mogat. 
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Humánszolg~iltatási Bizottslig m(}dosít{; javaslata 
1. mellékletében szereplő púlyüzati felhivás l. a) pontja az 

elősegítése, a müködési 
támogatás által a részvételi költségek csökkentése, 

minél szélesebb a 

a alapján, az erdei 
amelyek szerepeltetése nélkülözhetetlen. 

(36/L módositó ,javaslat) 

umá:nszolg*ihatási Bizotts*ig múdositú ,javaslata szóbeli módosító 
az a l. mellékletében szerc:plö pályázati felhívás 4.2. b) 

módosul: 
kért iskolai (a továbbiakban 

egy oldal terjedelemben, valamint készítése, a 
ldad~isok 

megjelöléséveL" 
tervezése a kért és az egyéb 

felhívás pontosítása 
programok, amelyek 

A Uumánszolgáltatási Bizottság módosítú javaslata 
l. meiléklctében szereplő 

16-tól 2017. augusztus 3 
szöveg 

iskola egész évben zajló programok, 
szükséges. 

Humánszolgáltatási HizoUság múdosító javaslata 
1. me!lékletében 

alapján, az erdei 
nélkülözhetetlen. 

(36/2. módositú javaslat) 

módositó 
5. pon~jában 

a .,:2017. január 1-jétöl 17. 

a 

(36/3. módosH:ó 

clőtetjesztő 

pályázati felhivás 9. pon~jában 

17. november 1 lép. 
időszak meghosszabbítúsa is 

(36/-t módosító javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság 
a L 

(36/5. módositú javaslat) 

A Humánszolgáltatási Bizottság múdositú ,javaslata szóbcli 
javaslatára), a l. szereplő pályázati telhívás 9. pontja kiegészül 

mondattal az alábbi 



támogatott intézmény a honlapjún vagy az intézményi faliújságon köteles közzéLenni a 
támogatoU programra vonatkozó önkormányzati támogatás mértékét." 

(36/6. módositó javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 36/5-6. módosító javaslatot. 

Elnök: llozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 36/1-6. 
módosító javaslatok figyelembevételéveL 

30/1017. (U. KÖKT határozat 
az óvodai, nyári táborok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhivásról 
(14 igen, egyhangú szavazattaO 
1. Budapest Fővóros X. kerület Kőbányai Önkormónyzat Képviselő-testülete az óvodai 
iskolai nyári táborok 201 támogatásáról pályázati felhivást az l. melléklct szcrinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselö-testület felkéri a polgánneste1i. hogy a Budapest Föváros kerület Köb{myai 
Önkonnányzat 20 l évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatúlyba lépését 
követően a pályázati felhívást a Köbányai Önkormányzat honlapján tegye továbbá 

az érintett ;iltalános iskolák és óvodák a pályüzatröl tájékoztatást 
kapjanak. 

azonnal 
Feladatkörében a Humánszolgáltatási 

l. me!!éklei a 30/2017. (11. 23.) 

PÁLYÁZATI FELHÍV 

Budapest Kőbányai Önkormúnyzat Képviselő-testülete továbbiakban: 
Önkormányzat) pályázatot ír ki az óvodai, nyári táborok 2017. támogatására. 

L pályázat célja: 

a) Óvodai, nyári táborok, erdei iskolák szervezésének elösegítése, a működési 
költségekhez támogatás által a részvételi költségek csökkentése, és a 
programokon a gyermekek minél körű lehetőségének a 

h) Önkormányzat által fenntartott balatonlellei tábor kapacitásának a kihasználása. 

2. A pályázatra n:ndelkezésre áHó keret: 2 OOO OOO 

3. Egy pályázú által elnyerhető tánmglH*ís: 

a) a támogatási összeg a résztvevök száma az eltöltött napok m·{myában kerül 

feloszt<ism, 
b) a vándortáborban résztvevő fígyelcmbcvétele 1.2-cs szmzóval, a 

táborokban résztvevö gyerekek figyelembevétele 0,5-es szorzöval 

4. A pályázat benyú,jtás~inak fehételei: 

4.1. A pály<1zaton az Önkormányzat :Utal fenntartott óvodák, valamint a Kelet-Pesti 
'fankerületi Központ tenntartásában működő kőbányai székhelyű általános iskolák vehetnek 
részt. 
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kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, az 
kell kitölteni, az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
intézmény e-mai! címe, 

óvodai, iskolai tábor, erdei iskola (a továbbiakban 
oldal terjedelemben, valamint költségvetés készítése, a bevételek 
a kért támogatás és az források megjelölésével, 

pedagógusok, 
17-ben már részesült más szerv 

adatlapon egy programhoz több 
támogatást. A túmogatni idötartamának 

iskola esté n legalább 5 naptári napnak lennie. 

himog::dási id()szak: 201 januür 1-jétöl2017. 31 tart. 

6. A pályázható költségek: 

a) (tömegközlekedési eszköz rncnctd(ja, busz 

(~ 

d) 
dija. 
alapanyagúnak 

7, A pályázat benyú,jtásának helye, határideje: 

27 -én (hétfő) 16 óráig benyújtani elektronikusan a 
email-eimre, valamint egy példányban papíralapon 

Polgörmesteri Hivatal 

kapcsolatban bővebb 
rcfcrcnstöl 

8. A pályázat elbí:rálásána~i: mcnete: 

Csesznokné 
telefonszámo n, 

Erzsébet 
a 

a fenti e-mail 
.kohanyaJm). adailap 

i\ 

Bizottsága a 2017. áprilisi 
értesíti púlyüzókat a 

az Önkonnünyzat az iskolák 

követő két hónapon belüL de legkésőbb 
kedvezményezett a az 

képviselöjével együttműködik. az el 
(a jogszabülyok meghatározott 

a megvalósítást 
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rendelkezésre bocsátásával elösegíti. A számlán a teljesítés idöpontja a pályázott program 
időtmiamón belüli időpont A fel nem haszn:::ílt vagy nem szabályosan felhaszmHt 
túmogatási összeget vissza kcH fizetni. A támogatott intézmény a honlapján vagy az 
intézményi faliújságon közzétenni a támogatott programra vonatkozó önkormányzati 
támogatás mértékét 

Budapest, 17. február" 
,, 

Kovács 
polgármester 

Elnök: A napirendi tárgyalását lezárja. 

15. napirendi 
szántít Rád" aiapú tanulmányi ösztöndíj iránti elbírálása 

Előtc:r.jcsztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elntik: Hozzászó1ásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

3112017. (H. 23.) KÖKT hahi:rozat 
a "Kőbánya Rád" s:.wdáHs alapú tarmhnányi i)sztöndij iránti pályázat 
elbiráiásá:ról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 2017 
februárjától 2017 terjedö időszakra 5 OOO Ft/hó . .Kőbánya Rád" .H"''""""" 
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az L mellékktben meghatározott általános iskolai 
tanu Jóknak. 

Képviselő-testület a 2017 .februátjától 2017 júniusáig terjedö idöszakra IO OOO 
"Kőbánya szán1Ít Rád'' szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat áUapít meg a 2. meliéklctben 
meghatározott középískolai tanulóknak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Ilumánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegvzöi Föosztálv Személvüuvi Osztály vezetÖJ·e 

-· ~ ~ b~ . . 

határo::.at l. 2. mindenhen megegye::.ő az eUJterjesztés·hen s::.erepllfl'ef) 

Elnök: napirendi pont tárgyalásüt lez::írja. 

16. napirendi pmlt: 
A évben tervezett kerületszépitő akciók 
Előte:rjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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a Kerületfejlesztési 

Ket·ületfejlesztési és Kii:rnyezetvédelmi Bizottság (az elötet:iesztő 
a határozattervezet L pont 

(70/1. nu)dositó 

Agócs Zsolt: az előterjesztés 7. pontjában a .,Madarak 
képzőművészeti. hanem művészcti pályázatot is 

zene. 

32/2017. KÖKT határozat 
a 2017. évben tervezett ke:rületszépitő akciókrói 

Elnök 

szavazattal) 

alpont: 2017. 
L pont b-e, 2017. június 
l. alpont: 2017. 

a 
a 

7. oktöber 31. 
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a 

lépését 
KőMnyai 

továbbá 



17. napirendi pont: 
A KÖFOP-1.2.1 .,Csatlakoz~isi konst:rukdó az iinkonminyzati 

országos kiterjesztéséhez'' dmű Wrténő :részvétel 

Kéri, 
jelezze. 

az 

dr. 

Dr. Szabó Krisztián: Itt is 

hogy az 
helyben, közvetlcnül. 

megoldás, az 

kiegészítése, van, 

kapcsolódnak :u államkincstári rendszerekhez teljesítik az 
adatszolgúltatási 

melyik módos 
Ennek a nagyban befol 

mert a nem 
szabályozásbóL illetve a p<Hyázat tartalmából nem 
törekszenek, 

az 

Elni}k: nem sc 

33/2017. (H. 23.) határozat 
a KÖf'OP-1.2.1 EKOP-16 ,,Csadako:dsi konstrukció az i)nkormányzati 

kiterjesztéséhez" dmű pályázaton részvHelrlH 
szavazattaL l tartózkodással) 

Budapest Föváros kerület Köbányai 
polgármcstert hogy a KÖFOP-L2.1-VEKOP- J 6 

p 

azonnal 
Feladatkörében érintett: a 

Elniik: A napirendi pont 
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A 

napirendi pont: 
a Pn•gram 

EUHerjcszW: Radn1nyi 

nem senki, kéri. a 

! 9. napirendi pont: 

nem 

okiratúnak múdosií::isa 
alpolgármester 

múdositásáró! 



l. mellékleta35F]OJ7 KÖKT ha!úro:::atho:z: 

Okirat száma: Kf ... f .... /2017/IV 

Módosító okirat 

A Kőbányai Egyesitett Bölcsődék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. december 21. napján kiadott 
K/l6282/25f20l6/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény alapján - a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék alapító okirata 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló ... /2017. (H. 23.) KÖKT 
határozatra figyelemmel - a következők szerint módositom: 

Az 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési sze.rv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 

székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 

1.2.2. tele hel ei: 

l 

1 ' Kő~ányai Fecskefészek Bölcsőd e--~::::::::::~::._::_:::_:==~===::__::_:=::_:=.:::._::__._~ 

6 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 
9 l - tálalókonyha a kapcsolódó 1101 Budapest, Hungária körút 

hel ek 

Kőbányai István Általános 
10 Iskola- tálalókonyha és a hozzá 1108 Budapest, Harmat utca 196-198. 

Kőbányai ]anikovszky Éva Magyar
ol Két Tanítási Nyelvű Általános 

1104 Budapest, Harmat utca 88. 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 



Jelen 

1101 Budapest, Oll6i út 118. 

1103 utca 27-29. 

1106 Budapest, Kcrcsztúrí út 

1102 Budapest, Szent László 1. 

1101 Budapest, KéSbányai út 38. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 

1107 Budapest, Gém utca S-7. 

1 Budapest, Kőrösí Csoma Sándor út 
28-34. 

okiratot 2017. április 1. napjától alkalmazni. 

Budapest, 2017. február 

P.H. 

2. 

Kovács Róbert 
polgármester 

KOKT 



Okírat száma: Kf ... f .... /2017/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szó!ó 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőbányai 
Bölcsődék alapító okiratátakövetkezők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

2.1.1. Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 

7 

8 Kúbán 

Kőbányai Bem Általános Iskola 
- tálalókonyha és a hozzá kapcsolódó 1101 Budapest, Hungária körút 

isé ek 

1108 Budapest, Harmat utca 196-198. 

1104 Budapest, :tiarmat utca 88. 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 

1101 Budapest, Üllői út 118. 



1103 Budapest, utca 

1106 Budapest, út 

1106 Budapest, Jászberényi 

1101 Budapest, KéSbányai 38. 

1108 Budapest, Újhegyi 

1107 Gém utca 

Körösi Csoma ndor 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

szerv alapításának dátuma: 1982. L 
szerv megszüntetésére jogosult szerv 

Budapest Fóváros X. 

Szent László 29. 

A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 

szervének 
Budapest Föváros X. Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

1102 Budapest, Szent tér 29. 



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

A költségvetési sze:rv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről a gyámügyi szóló 
1997. évi XXXL törvény 94. § (3) bekezdés pontja meghatározott szolgáltatás 
biztosítása. 

4.2. A költsénvetési szerv főtevéken besorolása: 

szakágazat szakágazat megnevezése 

BöJeséldei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Más költségvetési szerv részére végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
b) Felnőtteknek szervezett oktatással, képzéssel összefüggő feladatok ellátása. 
c) Az óvodai és a böJcsödei ellátásban részt vevök részére biztosított étkezéssei összefüggiS 

feladatok 
d) Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok 
e) A kora.í fejlesztés szakmai müködtetési feladatainak ellátása. 
f) A bölcsődei ellátással, az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a 

játékkölcsönzésseJ kapcsolatos feladatok ellát<}sa. 
g) Az ellátottak biztosított összefüggő feladatok ellát;)sa. 

kormányzati 
funkdószám 

i kormányzati funkció megnevezése 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

feladatai 

ré ben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mííködési területe: Budapest Főváros X. 
közigazgat<1si területe 

5. költségvetési sze:rv sze:rvezete és működése 



A szerv vezetéljének megbízási rendje: 
a Budapest F6város X. kerület Kélbányai Önkormányzat Képviseléí-
időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás Az 

X. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menU 
Budapest Főváros X. kerület Kőbány2i Önkormányzat 

1992. évi XXXllL 

6. Záró 

alapító okiratot 2015. 15. napjától kell alkalmazni, ezzel a költségvetési 
31. napján a 304/2013. 28.) határozattal jóváhagyott 

7. február" 

tőrvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 31.) Korm. 
a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy 

egységes foglalt szövege megfelel az alapító 
2017. február .... napján 

K/ .. .f. .... /2017 /IV 
napjától 

módosító okirattal végrehajtott módosítása 

r.H. 

Magyar 

36!20 (Il. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kc:rülct, Körösi ..... ."..,. .. ,, .. sétány nem 1akás céij~ira szolgáló 
helyiségeknek a Bölcsődék részérc tét·itésmcntes 
haszu~ilatba adásáról 
(14 

Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X. 
39030/A/2, 39030/A/3 39030/A/4 helyrajzi 

Bölcsődék ( 1108 
meghatározott 

határozatlan idöre térítésmentes használatba 
ndja. 

Feladatkörében 



20. napirendi pont: 
A B~írka Humánszoig<iltató KiizponJ alapító okiratának módos:itása 

Eli.iter.iesztő: \Veeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászóh1sra nem jelentkezik senki, kéri. a döntési javaslatróL 

37/201 (H. 23.) KÖKT 
a B<irka Kőbányai HmminszoigáUaM Ktizpont alapitú okirata módositásárúl és egységes 
szerkezetbe foglahisárúl 
(14 egyhangü szavazattal) 
L Budapest Főváros kerület Köbányai Önkormányzat 
mellékletben tartalommal módosítja a Búrka Kőbányai 

c • 

Képvisdö-lestülete az L 
Humónszolgálta1ó Központ 

(1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát, 
tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

a mellékict szcrinti 

2. a határozat 17. február 24-én lép haüilyba. 

J, me/lékler a J 7/201? JI _ 1\()KT 

Okirat K/ .. J .. J2017 /IV 

Módosító oki 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. rnarcms 31. napJan kiadott 
K/751/9/2016/IV alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
3/ A. §-a alapján - a Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (U. 23.) KÖKT 
határozatra figyelemmel- a következők szerint módositom: 

1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési sze:rv tevékenysége 

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata: A szocíálís igazgatásról a szociális ellátásokról szóló 
1993. éví HL törvény 86.§ (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) b) pontja 
meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről 
1997. évi XXXL törvény 94. § (3) bekezdés b) d) pontja 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

a gyámügyi igazgatásról 
szolgáltatások 



4.2. A szerv főtevékenységének államháztartási 

száma szakágazat megnevezése 

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlak<'is nélkül 

A szerv 

vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és rendszeres, 

munkarenden kívül bekövetkező sürgősseg1 a 

észlelésével és ellenőrzésével feladatok elJMása. 

alapellátás körében megszervezett 

d) A 

e) személy egészségének a megóvása, betegségek>"'"''"""'""''"'" 
egészségügyi alapell1tásokkal 

t) Az anya és a 0-3 védönóí gondozásával összefügg() ellátása. 

g) iskola-egészségügyi ellátással, a védőnöí a 3-18 éves gyermekek 

egyéb gondozásával összefüggő feladatok 

h) A kábítószer-megelőzés tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő 
ellátása. 

i) A tevékenység végzéséhez jogszabályban 

képzéssel összefüggéS ellátása, 

oklevelet, a felnőttképzési 

minősülnek) összefüggő feladatok ellátása. 

a intézményben tanuló 

feladatok ellátása. 

kívüli szünidei 

feladatok ellátása. 

képzésekkel 

nem adnak 

szerint szakmai 

részére biztosított 

biztosításával 

l) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy miatt szociális és mentális 

gondoskodásra 

napközbeni ellátásával, 

otthonában elhelyezettek 

képes személyek 
feladatok ellátása, a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a csalúdsegítési 

a gyermekjóléti központhoz ellátása. 



n) A gyermekjóléti központ keretében kórházi szociális munkával, utcai, lakötelepi 

szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat által 
iskolai szociális munkával összefügg() feladatok ellátása. 

o) Az életvitelszerű szálláshasználat szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra a 

közösségi együttélés szabályainak képes hajléktalan személy éjszakai 

pihenését lehet6vé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással és 

támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

A koruk, állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel étkezés biztosítására nem személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri 
meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, teljesítése. 

q) A napi négy órás gondozási igényli személy részére nyújtott, alapvet6 
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete hígiéníás körülményeinek megtartásában való közremüki:ídést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelózésében, illetve azok elhárításában való 

magában foglaló házi segítségnyújtással összefügg{) feladatok ellátása. 

r) A saját otthonukban él6, egészségi állapotuk szociá1is helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 

s) A szocíális vagy meatálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezetó a krizíshelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség céljából nyújtott 
szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

t) Aszociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkcíószám 

1 

074052 

095020 ---

10 096015 

kormányzati funkció megnevezése 
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20 109010 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, m(íködési Főváros X. kerület 

n.v••·•'F.'"'·F,<><.~<.:> terÜlete" 

Jelen nyílvántartásba történő bejegyzés kell alkalmazni. 

Okirat K/ «J .«/2017/IV 

P.H. 

Róbert 
polgármester 

a 37/201::. (!I 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe 

Az államháztartásróJ szóló 1. évi CXCV. törvény 3/A. §-a alapján a 
HumánszolgáJtató Központ alapító okiratátakövetkezők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
székhelye, telephelye 

1.1. A szerv 

Kőbányai 



Ll. l. megnevezése: Bárka K6bányaí Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrík Míklós 76-78. 

1.2.2. telephelyei: 

,---r----------------··--,------------·--···----

telephely megnevezése telephely címe 
'··············+···············'··········· "··················~ ....................................................................................................................................................... ! ..................... 0 .•. 

1 Család- 1 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 47. 

2 Pongrác Idösek Klubja, 

Orvosi rendelő 

·másért ldősek Kl ubi§ ___ _ 

Orvosi rendelő 

rendelő 

rendelő 

Csoma Sándor út 43-

rendel{) 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 

20 Központi ügyelet, 

1101 Budapest, Pongrác út 19. 

Orvosi rendelő 

2. A költségvetési szerv 
alapitásával és megszíinésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1. 



A 

3.1.A 

3.1.2. 

3.2.A 

átalakítására, szerv 

megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

1 Budapest, Szent László tér 29. 

székhelye 

Budapest, Mádi utca 86. 

3, költségvetési sze:rv irányitása, felügyelete 

szerv irányító szervének 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete 

1102 Budapest, Szent tér 29. 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 

.1102 Budapest, Szent László 29. 

4. költségvetési sze:rv tevékenysége 

a ellátásokról szóló 

pontja, a (2) bekezdés a) b) pontja 

meghat;Írozott szolgáltatások 

CUV. törvény 152. § (1) bekezdése 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzéséveL rendszeres, 

alkalomszerü feladatok ellátása. 
b) A napi munkarenden kívül bekövetkezéí sürgósségi esetekben a beteg 

egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 
c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő 

feladatok ellátása. 

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

e) Munkát végzö személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának 

a megel6zése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő 

f) Az anya a 0-3 éves gyermek védőnöi gondozásával összefüggő feladatok 

g) Az iskola-egészségügyi ellátássat a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek 
ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

h) A kábítószer-megel6zés tevékenységeivel, programjaíval, koordinációjával összefüggéí 

feladatok 

í) A valamely jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel 

oktatással és képzéssel ősszefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak 
hívatalosan oklevelet, díplomát, a felnőttképzési szerint szakmai 

képzésnek összefüggő feladatok ellátása. 

j) Az ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak rn<'''7űi"D biztosított 

étkezésseJ összefügg{) feladatok ellátása. 

k) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával 

összefüggő feladatok ellátása. 

l) A saját otthonukban élő, id6s koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentálís 

támogatásr;J szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben személyek 
intézményí napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggél ellátása, a 

gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggö feladatok 

m)A család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítési feladatok, 

illetve a család- és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok ellátása. 

n) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális nmnkával, utcai, 

szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat 

iskolai szociális munkával összefüggél feladatok ellátása. 

o) Az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra és a 
közösségi együttélés szabályainak betartására hajléktalan személy éjszakai 

pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító 

azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

p) A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk míatt önmaguk, eltartottjaik részére tartósan vagy 



4.4. A 

napi 
teljesítése. 

gondozási !gényü nyújtott, alapvető 

önálló életvitel fenntartásában, az ellátott 
körülményeinek megtartásában való közremúködést, a 

megelőzésében, illetve azok 
magában foglaló házi scgítségnyújt<1ssal feladatok elh'ltása. 

otthonukban élö, 

készülék megfelel() 
szociális helyzetük míatt 

képes az 
felrnerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással 
ellátása. 

vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet mlatt 

és családok számára az ilyen helyzethez 
életvezetési képesség 

ellátása. 

szerv funkció szerinti 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, müködési területe: Budapest Híváros X. kerület 

közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási Az intézrnény vezetőjét a Budapest 
X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 5 év határozott 

idótartamra meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetójét a 

Budapest Fóváros X. kerület Kóbányai Önkormányzat Képviseló-testülete menti fel. Az 

egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony , jogviszonyt szabályozó jogszabály 
~---+--------------------------~! ____ _ --~ -------~---- -- ---~~~········ 

közalkalmazotti 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXX HL 

2 

3 iszon v 

6. Záró rendelkezés 

]elen alapító okiratot 2015. június 15. napjától alkalmazni, ezzel egyidejúleg a költségvetési 
szerv 2014. április 30. napján kelt, 216/2014. (IV. 17.) KÖKT jóváhagyott alapító 

visszavonom. 

Budapest, 2017. n ~·· ••• ••••• 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X!L 31.) Korm. 5. 
§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkíncstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2017. február .... napján kelt, .................................... .. 
napjától alkalmazandó Kj ... f ... /2017/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szt~rinti tartalmának 

Budapest, 

PJL 

Magyar Államkincstár 
Elnöli.: A napirendi pont túrgyaliisát lezárja. 
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. napirendi pont: 
T;íjékoztató a Bm:iapest Főváros X. kerület Kőb:c~nyai 2017. H-HL havi 

várható likvidihísi heiyzetérlH 
dr. Pap Sándor alpolgármester 

nem senki, a pont hat<irozathozatal 

Onkormányzat Képvis·elő-testülc!c a 
:!Ol . If-lll he~vzetér{)l 

22. napirendi pont: 
Tájékoztató a iejárt haüiride,jű végrehajtott, iUetve a további intézkedést igénylő 

képviseUi-testületi habh·ozab~iról 
Eiőtcrjcsztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Eln(ik: nem jelentkezik kéri, szavazzanak a döntési 

3812017. (IL 23.) KÖKT határozat 
Zrt.-vellt'tre,j(itt teljesitéséríH 

szavaza Hal) 
Köbányai Önkormányzat az ERECO 

minden további vállalás teljesítését az 

vczetöjc 

Elniik: A napirendi tárgyahísát lezürja. 

napirendi 
Budapest ktTüld Kőhán:vai ÖI1konminyzat tulajdomiban álló lakások 

elidegenítésére vonatkoz(} kérelmek 
Pap Sándor 

nem a pont tárgyalását határozathozatal 

ISti 



Budupest FeJváros X kerület Klfhányai Önkormálly::at KépvisellJ-testülete u Budapest .\: 
kerület K(Jhányai Önkormán_vzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre vonutkozó 
kérelmekrlfl tárgyú előterjes::tést megtárgvalta. 

24. napirendi pont: 
A Kulcsár Lakatos és Fémipari Kft. közterület-használati ügyében benyú,jtott 

méltányossági kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármcster 

Budapest Főváros X kerület Klfbányai Ö1zkormán_vzat Képvise/6-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárf!J'aUa a ].f.. napirendi pontot. 

ZART üuts 

25. napirendi pont: 
A Budapest X., Pongrác út 17. szám előtti építmény kHzterület-használati Ü!"')'ében 

benyújtott fellebbezés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Klfbányai Önkomzány:::at Képviselő-testülete a Afötv . ..f6. § (2) 
beke:::Jés a) pon/ja alapjáll :::árt ülésen tárgva(ia a 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLf:s 

26. napirendi pont: 
Az Uzsák Gyi5rgy által a Budapest X. keriilet, Népligetben található pavilon 

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester· 

Budapest Főváros X kerület Kobá1zyai Önkormányzat Képviselo-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

zART üuts 

27. napirendi pont: 
Szociális tár<!VÚ fellebbezések elbírálása "'·· 

Előterjcsztő: \:Vcebcr Tibor alpolgármester 

Budapest FeJváros X kerület Kőbányai Ö1zkormán_vzat Képvise/6-testülete a lV!ötv. -16. s'· (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot. 

ZAl~T ÜLÉS 
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28. napirendi pont: 
A Budapesti Kiizlekedési Zrt.-nek a budapesti M3 metróvona] rekonstrukció.i~ihoz 

kapcsoJódú munkák során igénybevételre kerül{) kerületi tulajdonú ingatlanok 
közterület-használatára tekintettel benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Faváros X kertilet .Kabányai Onkonnány:::at Képviselő-testiilete a Afötv. -16 . .\''. (2j 

beke:::Jés a) pon(ja alapjún :::árt ülésen tárgva/ja a 28. napirendi pontot. 

ZART ÜLÉ:S 

Elnök: I'v1egköszöni a részvételt, megállapítja. hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését bezárja. 

A li:épvisclő-tesHHeti ülés befejezésének ideje: 10.50 óra. 

,\rmester 
e ln Uk 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előtctjesztések (elektronikus adathordo::.ón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordo::.ön) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó di)ntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdéséhen fogJaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkiinyvének részét l;.:épezik. 

írásban benyújtott módosítö javaslat 

D jegyző törvénycsségi észrevétele 

D interpelláció 

../ titkos és névszerinti szavazúsról készültjegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2017. február 23-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester -

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva -

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Habináné Musicz Erika 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csernák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Dr. Szüts Korinna 
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Török Andrea 

Végh Erzsébet 

Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

l . 
••• .. •' • ... 

y_/ 
. h ......... 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

~_./7 

.. 5. . -- .y~··· · ················· · 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Szarvasi Ákos 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fehér Gyöngyi 

Gardi József 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Váradi Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Felnőtt háziorvosi ügyelet" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 

szóló döntéshez, 

amely a 2017. február 23-án megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester >< 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter 

~ 

4. dr. Fejér Tibor x 
6. Gál Judit )( 
5. Gazdag Ferenc )( 
8. Mácsik András 

>< 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
10. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien .---
12. Radványi Gábor >< 
13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István x 
16. Varga István x 
17. Weeber Tibor )( 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése 
alapján. 

Dr. Sza: ' Krisztián 
jegyző 

~'l 
Kovács Róbert 
polgármester 
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