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Előterjesztés 
a Képviselő-testiilet részére 

�- számú előterjesztés 

a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások módosításáról 

1. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási 
feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról szóló 23/2017. (II. 23 .) 
KÖKT határozatával jóváhagyta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és n 
kőbányai nemzetiségi önkormányzatok között a működési feltételek biztosítása és a 
gazdálkodási feladatok ellátása tárgyában kötendő együttműködési megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás). 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) 
bekezdése alapján a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításról szóló 2017. évi CCI. 
törvény módosította az Njtv.-t., amely 2017. december 21-étől hatályos. 
A módosítás a települési önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
együttműködésében jelentkező, az Állami Számvevőszék számos jelentésében feltárt 
problémák orvoslása érdekében tartalmaz módosításokat, a helyi nemzetiségi önkormányznt 
székhelyén ingyenesen biztosítandó helyiség havi használati óraszámának kétszeresére, 
harminckét órára való emelésével, továbbá az adatszolgáltatási és a belső ellenőrzési 
feladatok nevesítésével. 

Az információs önrendelkezési jogról és az in formációszabadságról szóló 2011. évi CX!l. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37. §-a alapján a közzétételre kötelezett szerv a 
tevékenységéhez kapcsolódóan az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában 
meghatározott adatokat köteles közzétenni. 
A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet határozza meg a közzétételi listák szerinti adatok 
közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi 
egységekre vonatkozó előírásokat. 
Ennek alapján a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok körében a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jeleníteni az önként vállalt 
feladatok felsorolását és részletes leírását. 

A fentiekre tekintettel javasolom a Megállapodások kisebb tartalmi módosítását. 
A Megállapodásban kiegészítésre kerül a megállapodás kialakítását meghatározó szabályok 
köre, felsorolása. 



A Megállapodásban rögzítésre kerül a likviditási 
szerinti közzétételi adatszolgáltatás biztosításához 
fejezet (Költségvetési információszolgáltatás) 
kiegészítésével. 

II. Hatásvizsgálat

terv készítéséhez, valamint az Infotv. 
szükséges eljárás a Megállapodás IV. 
3. pontjának (Adatszolgáltatás) a

A Megállapodások módosításával az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok eleget 
tesznek a jogszabályi változásból eredő kötelezettségüknek. 

III. A végrehajtás feltételei

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei a megállapodás módosításának tervezetét a 
Képviselő-testület elé te1jesztik megvitatásra. 
A módosítás tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi. 

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. január 22. 

Törvényességi sz
r

npontból ellenjegyzern:

�r. s:&ó Krisztián
Jegyzo 

J�._Jl 
Kovács Róbert 
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1. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2018. (1. 25 .) határozata 
a kőbánya i nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodás i feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások módosításúól 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv ise l ő -testül ete a Budapest 
Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya i Bo lgár Önko rmányzat közö tt 
20 17. áprili s 10-én létrejött együttmüködési megá llapodás módosítását az 1. mell ék let szerin ti 
tarta lommal jóváhagyja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat Képv i sel ő-testül ete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között 
201 7. április 10-én létrejött együttmüködési megáll apodás módosítását a 2. mell éklet szerinti 
ta rta lommal jóváhagyja . 

3. Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat Képv i se l ő -testül ete a Budapest 
Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkom1ányzat és a Kőbánya i Ho rvát Önko rmányzat közö tt 
2017. áprili s 10-én létrejött együttmüködési megáll apodás módosítását a 3. mell ék let szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

4. Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő-testül ete a Budapest 
Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között 
2017. április 10-én létrejött együttmüködés i megállapodás módosítását a 4. mell éklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat Képv i se l ő-testü l ete a Bud apest 
Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkotmányzat és a Kőbá nya i Német Önko rmányzat között 
201 7. áprili s 10-én létrejött együttmüködési megállapodás módos ítását az 5. mell ék let szerinti 
tartalommal jóváhagyj a. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi sel ő-testül ete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat és a Kőbánya i Örmény Önkormányzat között 
201 7. áprili s 10-én létrejött együttműködés i megáll apodás módos ítását a 6. mell éklet szerint i 
tarta lommal jóváhagyja. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkonnányzat Képv i se l ő -testül ete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya i Ro ma Önkormányzat közö tt 
201 7. április 10-én létrejött együttműködés i megáll apodás módos ítását a 7. mell ék let szerinti 
tarta lommal jóváhagyja. 

8. Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat Képv i se l ő -t estü l ete a Budapes t 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat kö zött 
201 7. április 10-én létrejött együttműködési megáll apodás módosítását a 8. mell éklet szerin ti 
tarta lommal jóváhagyja. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat Képvise l ő -testül ete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között 
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2017. áprili s 10-én létrejött együttmüködési megállapodás módosítását a 9. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önko1mányzat és a Kőbányai Szerb Önkormányzat között 201 7. 
áprili s 10-én létrejött együttműködés i megáll apodás módosítását a 10. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

11 . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő -testül ete a Bud apest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat és a Kőbánya i Ukrán Önkormányzat közö tt 
20 17. április 10-én létrejött együttmüködési megáll apodás módos ítását a 11. melléklet szerin ti 
tartalommal jóváhagyja. 

12. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-11. pont szerinti megáll apodások 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett : a Humánszolgáltatás i Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztá l y vezetője 
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1. melléklet a ... ./2018. (!. 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Bolgár Önkormányzat (1102 Budapest X., Szent László tér 29. , 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd u. 1.) képviseletében Nagy István elnök (a tovább iakban : 
Bolgár Önkormányzat), együttesen: Felek 

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

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányznt 
Képviselő-testülete 23/20 17. (II. 23.) KÖKT határozata és a Kőbányai Bolgár 
Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2017. (III. 09.) határozata alapján Együttmü köclési 
Megállapodás jött létre a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási fe ladatok 
ellátásáról. 

2. A Felek az Együttműködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerin t 
módosítják. 

3. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontj a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2. A megállapodás 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.), 
cl) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáró l szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) , 
t) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban : 

Áhsz.) , 
g) a kormányzati funkciók államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozás i 

rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználá sának és elszámolásánnk 

részletszabályairól szóló 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az Országos 

Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyüjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. 
(XII. 15.) Korm. rendelet, 

j) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és bel ső e ll enőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és 

k) a közzétételi li stákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintókró l 

szó ló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

s 



figyelembevételével készült". 

4. A Megállapodás IV. fejezet (Költségvetési info rmációszolgáltatás) 3. pontj a 
(Adatszolgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat li kviditás i tervét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A likviditási terv elkészítésében az 
elnök közreműködik. 
3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítja a tevékenységre, működésre vonatkozó 
adatok körében az önként vállalt feladatok fe lsorolását és részletes leírását a nemzetiség 
nyelvén is" . 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba. 

6. Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
vá ltozatlanul hatályban maradnak. 

A Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Jelen megállapodást Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnJrnrmányzat Kép v i se l ő
testül ete a .. ./2018 . (I. 25.) KÖKT határozatával, a Kőbányai Bolgár Önkorm ányza t 
Képvisel ő-testü l ete a .. ./20 18. ( ...... ) határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2018. ,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ell enjegyzés: 

Rappi Gabriella 
föosztál yvezető 

Szakmai és jogi ell enjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Nagy István 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 
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2. melléklet a .. ../2018. (!. 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 1102 
Budapest X. , Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószám a: 1573 5739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) , 

másrészről a Kőbányai Görög Önkormányzat (1102 Budapest X ., Szent László tér 29. , 
telephelye: 1104 Budapest X., Kada utca 120.) képviseletében Kollátosz Jorgosz elnök (a 
továbbiakban: Görög Önkormányzat), együttesen: Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a további akban: 
Nj t.) 80. § (2) bekezdésében fo glaltak alapj án. 

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önko rmán yzat 
Képviselő -tes tül ete 23/201 7. (II. 23. ) KÖKT határozata és a Kőbánya i Görög 
Önko1111ányzat Képviselő -testülete 11 /201 7. (II. 15.) határozata alapj án Együttműköd és i 
Megáll apodás jött létre a müködési feltételek bi ztosításáról és a gazdálkodási felad atok 
ell átásáról. 

2. A Felek az Együttműködés i Megállapodást közös m egegyezéssel az alábbi ak szerin t 
módosítják. 

3. A Megáll apodás I. fej ezet (Általános rendelkezések) 2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép : 

„2. A megáll apodás 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
b) a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLX,,"<XTX. törvény, 

e) az áll amháztaii ásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) , 
d) az infom1ációs öm endelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év i 

CXII. törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 11 . (XII. 31. ) 

Konn. rendelet (a továbbiakban: Ávr. ), 
f) az államháztartás számvitel éről szóló 4/2013 . (I. 11.) Ko rm. rendelet (a 

további akban: Áhsz.), 
g) a kormányzati funkciók áll amháztartási szakfe ladatok és szakágazatok 

osztályozási rendj érő l szóló 68/201 3. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzeti ségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásá nak és 

elszámolásának részletszabályairól szó ló 38/201 6. (XII . 16.) EMMI rend elet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20 11. év i CXCIV. törvény (a 

továbbiakban: Stabilitási tv.) 
J) az Országos Statisztikai Adatgyűjtés i Program ad atgyüj tés ei rő l és aclatátvét e l c irő l 

szó ló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 
k) a költségvetési szervek belső ko ntro llrendszerérő l és be l ső e ll enő rzésérő l szóló 

370/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr. ) és 

l) a közzétételi listákon szerepel ő adatok közzétételéhez szükséges kö zzétételi 

mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 
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figyelembevételével készült" . 

4. A Megállapodás IV. fejezet (Költségvetési információszo lgá ltatás) 3. pontj a 
(Adatszolgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat likviditási tervét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A likviditási terv elkészítésében az 
elnök közreműködik. 
3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítja a tevékenységre, működésre vonatkozó 
adatok körében az önként vállalt feladatok felsorolását és részletes leírását a nemzet iség 
nyelvén is" . 

5. A jelen megállapodás l . melléklete a Megállapodás 1. mellékletének a hel yébe lép. 

6. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba . 

7. Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítássa l nem érintett rendelkezései 
vá ltozatlanul hatályban maradnak. 

A Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követően rn i nl 
akaratukka l mindenben megegyezőt aláírták. 

Jelen megállapodást Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő 
testülete a .. ./2018. (I. 25.) KÖKT határozatával , a Kőbányai Bolgár Önkormán yzat 
Képviselő-testü lete a .. ./2018. ( ..... . ) határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2018.,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
föosztá l yvezető 

Szakmai és jogi el lenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Ko ll átosz Jorgosz 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 
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1. melléklet az egyiittmííködési megállapodáshoz 

Görög Klub Házirendje 

1. A Kőbányai Görög K lub , 1104 Budapest, Kada utca 120. (továbbiakban: Görög Kll1b) 
a Budapest Főváros X . kerül et Kőbánya i Polgármesteri H ivatal használatnba n 
álló I étesítmén y. 

2. A Házirend vo natkozik a nemzeti ségi önkormányzat elnökére és képv i selő i re, 
valamint a rendezvényeken, programokon megjel enő vendégekre. A Ház irend 
betartatásáé1i az adott nemzetiségi önkormányzat elnöke fe l e l ő s . A Házirend h atá lya 
kite1jed az épület minden részére, ill etve az épületet körülvevő kertre. 

3. A Görög Klub nyitvatartási ideje naponta hétfő tő l - péntekig 08.00 órától 20.00 óráig 
tart. A helyiséghasználó a Klubhoz önálló kódd al rendelkezik, am elyet nyitásko r, 
ill etve távozáskor köteles használni . A hétvégi helyiséghasználatot a nemzetiségi 
önkormányzat e lnöke köteles j elezni a c ivil és nemzeti ségi re ferensnek . A hétvégi 
helyiséghasználat ki zárólag a nemzeti ségi önkorm ányzat törvényben meghalnrozott 
feladataira te1jedhet ki. A Görög Klubban a megfi gyelést, a j árő rszo l gá l atot és a 
távfelügyeletet a Bohus Biztonsági Szolgálat Kft látj a el. Ri asztás esetén azo nnal 
mobiltelefonon értesítés t kü ldenek a civil és nemzeti ségi referensnek. A Görög 
Klubban müködő ri asztó berendezést a nemzeti ségi önko rmányzat e lnöke vagy aí'. 
általa kij elölt személy köteles érkezéskor és távozáskor rendeltetésszerüen hasznúlni. 
Távozáskor m eg kell győződni arról, hogy a Gö rög K lubba n ta rtózkod ik-e még valaki . 
Amennyiben nem, abban az esetben a Görög Klub riasztój át be kell kapcso lni . 

4. Rendezvényekre, fó rumokra, és egyéb eseményekre helyiséget igényelni e l őzetes 

írásbeli bejelentés alapján lehet legalább 5 nappal az esemény rendezése e l ő tt a ci vi I és 
nemzeti ségi referensnél. Az áll ami és egyházi ünnepek alkalmából elrendelt 
munkaszüneti napokon, valamint az ünnepekhez kapcso lódó egybefüggő 

munkaszüneti napok a Görög Klub zárva tart. 

5. A nemzeti ségi önkormányzat a K lub helyiségei t a nyitvata rtás i idő n kí vül évente két 
alkalommal díjmentesen használhatj a. Ezen felül a nyitvatartási id ő n kív L.ili 
rendezvény esetén helyiség használati díj at kell fi zetni külön megáll apodás alapj nn. /\ 
rendezvény elmarad ása esetén az igénylés lemondásá t 3 nappal az esemény e l őtt 

haladéktalanul be kell j elenteni , ell enkező esetben a helyiséghasználati d íj at meg kell 
téríteni. 

6. A Görög Klubban a nemzetiségi önkorm ányzatok képv i se l ői n , kívül idegen személ y 
csak az adott nemzetiségi önkom1ányzat képvi se l őj ének jelen létében ta rtózkodhat. 

7. A Görög Klubban poli tikai rendezvény nem tartható ! 

8. A helyiség használój a kötelesek saját irodáját, valamint a konyhát rendben tartan i, a 
szemetet a bejáratnál e lhelyezett szeméttárolóba ki vinni . A rendezvények u tán a 
szervezők kötelesek a rendet helyreállítani a közös helyiségben egya ránt. 
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9. Hibabejelentő füzetben kell vezetni a külön és a helyi ségekben észlelt techni ka i 
hibákat, melyet jelezni kell a civil és nemzeti ségi referensnek, aki továbbítj a a 
problémát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. illetékes munkatársának . 

10. A helyiség használója az irodájában elhelyezett tárgya kért anyagi fel e l ősség terh eli , 
pénzt, értéket csak a saját felelősségükre tárolhatnak a helyiségekben. A Görög Klub 
területén csak a nemzetiségi önkormányzat részére használatba adott, ill etve lelt{míban 
lévő tárgyakat szabad tárolni . 

11. A Görög Klubban dohányozni, szeszes italt fogya sztani , él ő állatot bevinni és tartani , 
tilos! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen a Görög Klub bejáratától 15 m-re leh et. 

12. A Görög Klub állagának megóvása, valamint rendjének, tisztaságának megőrzése, az 
alapvető környezetvédelmi előírások betartása minden használónak kötelessége. J\ 
Klub használóinak be kell tartani a tűz- és munkavédelmi e lő írásokat. 

13 . A helyiséghasználó amem1yiben a létesítményben vagy az ahhoz tartozó 
berendezésekben kárt okoznak, kötelesek azt megtéríteni vagy helyreállítani. /\ 
helyiséghasználó tudomásul veszik, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Cörög 
Klub házirendjét. A használó köteles a létesítmény állagát minden tek intetben óv ni , az 
értékekre vigyázni, a vagyonvédelmet maximálisan biztosítani . 

14. A Görög Klub berendezésében, technikai felszerelésében tö rtént károkozást, val amint 
a javítás költségeit a helyiséghasználó köteles megtéríteni. Rendezvény ideje alatt 
történt kár esetén a szervező felelős a Görög Klub helyiségében történt kár 
rnegtérí téséért. 
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3. melléklet a .... /201 8. (1. 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

ame1y egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkorm ányzat ( 1 102 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 1573573 9-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Ön kormán yzat), 

másrészről a Kőbányai Horvát Önkormányzat. (1102 Budapest X. , Szent László tér 29 ., 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd u. 1.) képviseletében Kovács Brankó Krisztián el nök (n 
továbbiakban: Horvát Önkormányzat), együttesen: Felek 

között jött létre a nemzeti ségek jogairól szó ló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat 
Képv i selő-testü l ete 23/2017. (II. 23 .) KÖKT határozata és a Kőbányai Horvát 
Önkormányzat Képvi sel ő-testülete 16/2017. (III. 9.) határoza ta alapjá n Együttmüködés i 
Megállapodás jött létre a müködés i feltételek bi ztosításáról és a gazdá lkodási felndatok 
ellátásáról. 

2. A Felek az Együttmüködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szeri nt 
módosítják. 

3. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2. A megállapodás 

a) a nemzeti ségek jogairó1 szóló 20 11 . évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország helyi önkormányzatai ró] szóló 201 1. év i CLXXXIX. törvény, 

e) az áll amháztartásról szó ló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
dJ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év i 

CXII. törvény, 
e) az áll amháztartásró l szó1ó törvény végrehajtásáró l szóló 368/20 11 . (XII. 3 1.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) , 
f) az áll amháztartás számvite l érő l szóló 4/2013. (] . 11.) Korm . rencl clcl (a 

továbbiakban: Áhsz.), 
g) a kormányzat i funkciók áll amháztartás i szakfelad atok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/20 13. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, fe lhasználásának és 

elszámolásának részletszabályairól szó ló 38/2016 . (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201 1. évi CXCIV. törvény, 

.1) az Országos Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyüjtéseirő l és adatátvételeirő l 

szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 
le) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és be l ső el l enő rzésérő l szól<1 

370/20 11. (XII.31.) Korm. rendelet és 

l) a közzétételi li stákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzététe li 

mintákról szó ló 18/2005. (XII. 27 .) THM rendelet 
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fi gyelembevételével készült". 

4 . A Megáll apodás IV. fejezet (Költségvetési inform ációszolgáltatás) 3. pontja 
(Adatszolgáltatás) kiegészü l a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkorm ányzat li kviditás i tervét, 
amely taiialmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A likvidi tás i terv elkész ít ésében aí'. 
elnök közreműködi k. 

3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítja a tevékenységre, müködésre vo natkozó 
adatok körében az önként vállalt feladatok fe lsorolását és részletes leírását a nemzeti ség 
nyelvén is" . 

5. A fe lek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napján lép hatá lyba. 

6. Az Együttműködés i Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
vá ltozatlanul hatályban marad nak. 

A Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláítiák. 

Az Együttműködés i Megállapodást Budapest Főváros X. kerü let Kőbánya i Önkorm ányzat 
Képv i se l ő-testülete a .. ./2018. (I. 25.) KÖKT határoza táva l, a Kőbá n ya i Ho1·vitt 
Önkormányzat Képvi sel ő- testül ete a . . ./2018. ( .. .. .. ) határozatáva l hagyta jóvá. 

Budapest, 201 8. ,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ell enjegyzés: 

Rapp i Gabriell a 
föosztál yvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Brankó Kri szti án 
elnök 

dr. l~der Gábor 
jogtanácsos 
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4. melléklet a .. ./2018. (! 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 1102 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Lengyel Önkormányzat (1102 Budapest X. , Szent László tér 29. , 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd utca 1.) képviseletében Wygocki Rich~frdné elnök (a 

továbbiakban: Lengyel Önkormányzat), együttesen: Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szó ló 20 11. évi CLXX1X. törvény (a továbbiakban: 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapj án. 

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkorm ányzat 
Képvisel ő-testülete 23/2017. (II. 23.) KÖKT határozata és a Kőbánya i Lengye l 
Önkormán yzat 22/2017. (ITT. 13.) határozata alapj án Együttrnüködés i Megá llapoclc\s jött 
létre a müködési feltételek biztosításáról és a gazdálkodás i feladatok ell átásá ról. 

2. A Felek az Együttmüködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják. 

3. A Megáll apodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontja hel yébe a kö vctkczö 
rendelkezés lép: 

„2 . A megállapodás 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény, 

e) az államháztartásról szó ló 2011. évi CXCV. törvény (a to vá bbi akban: Áht.) , 
d) az információs önrendelkezési jogról és az információsza badságról szó ló 201 1. évi 

CXII. törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 11. (Xl1. 3 1.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) , 
j) az állarnházta1iás számvitelérő l szó ló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a további akban : 

Áhsz.) , 
g) a ko1111ányzati funkciók államháztaiiási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, fe lhasznál ásá nak és 

elszámolásának részletszabályairól szó ló 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáró l szóló 2011. évi CXClV. törvény, 

.JJ az Országos Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyüjtéscirő l és adatM vétckiröl 
szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 

k) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső e ll enőrzéséről szó ló 

370/2011 . (XII.31.) Korn1. rendelet és 

l) a közzétételi listákon szerepel ő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 

szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

figyelembevételével készült" . 
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4. A Megáll apodás IV. fejezet (Költségvetési info rmációszolgáltatás) 3. ponlj c1 
(Adatszolgáltatás) ki egészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önko rm ányzat likvid itási tervét, 
am ely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A li kviditás i terv elkészítésében Rí'. 

elnök közremüködik. 
3.5 . Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítj a a tevékenységre, müködésre vonatkozó 
adatok körében az önként vállalt feladatok felsorolását és részletes leírását a nemzetiség 
nyelvén is" . 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláí rás napj án lép hatályba. 

6. Az Együttmüködés i Megállapodás j elen módos ítással nem érintett rend elkeí'.ésci 
vá ltozatl anul hatályban maradnak . 

A Felek a megáll apodást együttesen elol vasták, és azt közös értelmezést követően mint 
akara tukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttmüködési Megállapodást Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányzat 
Képvi sel ő- tes tülete a .. ./201 8. (I. 25.) KÖKT határozatával, a Kőbán ya i Lengyel 
Önko rmányzat Képv i se l ő- testül ete a . . ./201 8. ( ... .. . ) határozatával hagyta j óvá . 

Budapest, 201 8. ,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ell enj egyzés : 

Rappi Gabri ell a 
fö osztál yvezető 

Szakmai és jogi ell enj egyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
j egyző 

Wygocki R ichárdné 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 

14 



5. melléklet a . ../201 8. (! 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 1 102 
Budapest X., Szent László tér 29 ., PIR száma: 735737, adószá ma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészrő l a Kőbányai Német Önkormányzat (1102 Budapest X., Szent László tér 29. , 
te lephelye: 11 05 Budapest X, Előd utca 1.) képviseletében Inguszné dr. Barabás Rita clni ik 
(a további akban: Német Önkormányzat), egyöttesen: Felek 

között j ött létre a nemzeti ségek jogairó l szó ló 2011 . évi CLXXIX. törvén y (a továb bi akl1cm: 
Nj t.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapj án. 

l. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat 
Képv i selő -testül ete 23/201 7. (II. 23.) KÖKT határozata és a Kőbánya i Német 
Ö11korrn ányzat Képv i se l ő-testü lete 17/20 17. (III. 16.) határozata alapján Együttmüköclési 
Megáll apodás jött létre a rn üködési fe ltételek biztos ításáról és a gazdálkodás i feladatok 
el 1 á tásáró 1. 

2. A Felek az Együttmüködés i Megáll apodást közös m egegyezéssel az alább iak szerint 
módosítj ák. 

3. A Megállapodás I. fejezet (Á ltalános rendelkezések) 2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép : 

„2 . A megáll apodás 

a) a nemzeti ségek jogairól szó ló 2011 . évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország h elyi önko1111 ányzatairól szó ló 2011 . évi CLXXXIX. törvény, 

e) az államháztartás ró l szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) , 
dj az info1111ációs önrendelkezési jogról és az információszabadságró l szó ló 2011. év i 

CXII. törvény, 
e) az államháztartás ró l szó ló tö rvény végrehaj tásáró l szó ló 368/2011. (XTT. 31.) Korm . 

rendelet (a továbbiakban: Ávr. ), 
f) az áll amháztartás számvi te l érő l szó ló 4/20 13. (I. 11.) Korm . rendelet (a továbbiakbr111: 

Áhsz.), 
g) a kormányzati fu nkciók államháztartás i szakfelada tok és szakágazatok osztályozúsi 

rendj érő l szóló 68/201 3. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzeti ségi célú támogatások igénybevételének, fe lhasználásának és 

elszámolásának részletszabályairó l szó ló 38/2016. (XII . 16.) EMM f rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stab ilitásáró l szó ló 2011 . évi CXCIV. tö rvény, 
_;) az Országos Statisztikai Ada tgyűj tés i Program adatgyüjtése i rő l és adatátvétclcirö l 

szó ló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 
k) a kö ltségvetési szervek bel ső kontro ll rendszerérő l és belső e ll enő rzésérő l szól ó 

370/20 11 . (XII.3 1.) Korm. rendelet és 

!) a közzétételi li stákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzététe li m in tákról 

szóló 18/2005. (XTI. 27 .) IHM rend elet 
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figyelembevételével készült" . 

4 . A Megállapodás IV. fejezet (Költségvetési információszolgáltatás) 3. pon tj a 
(Adatszolgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alpontta l. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat likviditás i tervét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A li kviditási terv elkészítésében az 
elnök közreműködik. 

3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztos ítja a tevékenységre, müköcl és re vo natko;::ó 
adatok körében az önként vállalt feladatok fe lsoro lását és részletes leírását a nemzetiség 
nyelvén is". 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napj án lép hatályba. 

6. Az Együttműködés i Megállapodás jelen módos ítássa l nem érin tett rendelkezései 
válto zatlanul hatályban maradnak. 

A Felek a megáll apodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttműködési Megáll apodást Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat 
Képv i se l ő -testülete a .. ./201 8. (I. 25.) KÖKT határozatáva l, a Kőbánya i Német 
Önkormányzat Képvi se l ő-testül ete a .. ./201 8. ( ... .. . ) határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 201 8. ,, " 

Kovács Róbert 
po lgármester 

Pénzügyi ell enj egyzés: 

Rappi Gabriell a 
főosztá l yvezető 

Szakmai és jogi ell enjegyzés: 

D r. Szabó Kriszti án 
jegyző 

Inguszné dr. Barabás Rita 
elnök 

clr. tder Gábor 
jogtanácsos 
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6. melléklet a . ../201 8. (1 25.) KÖKT határozol hoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormá nyzat (1 102 
Budapest X. , Szent László tér 29 ., PIR száma: 735737, adószáma : 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) , 

másrészről a Kőbányai Örmény Önkormányzat (1102 Budapest X., Szent Lász ló tér 29 ., 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd utca 1.) képviseletében Bacsa Gyula elnö k (a 
továbbiakban: Örmény Önkormányzat), együttesen: Felek 

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

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkorm ányzc1t 
Képviselő-testü l ete 23/2017. (II. 23.) KÖKT határozata és a Kőbányai Örm én y 
Önkormányzat Képviselő-testülete 23 /2017. (Ifl . 10.) határozata alapján Együttmű köd és i 
Megállapodás jött létre a működés i feltételek biztosításáró l és a gazdálkodási feladato k 
ellátásáról. 

2. A Felek az Együttműködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbi ak szerin t 
módosítják. 

3. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontj a helyébe a köve tkező 
rendelkezés lép: 

„2. A megállapodás 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi CLXXIX. törvén y, 
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év i CLXXXIX. törvény, 

e) az áll amháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) , 
d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20 11. év, 

CXII. törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáró l szóló 368/20 11. (XII. 31.) Ko rm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) , 
f) az áll amháztartás számvitelérő l szó ló 4/2013. (I. 11.) Korm . rendelet (a tovúbbiakb,111: 

Áhsz.), 
g) a kormányzati funkciók áll amháztartás i szakfeladatok és szakágazatok osztályo;1,c1s i 

rendj érő l szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, fe lhaszná lásának és 

elszámolásának részletszabályairó l szó ló 38/2016. (XII. 16.) EMMT rendelet 
,) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év i CXCIV. törvény, 

.1) az Országos Statisztikai Adatgyűjtés i Program adatgyűjtéseirő l és aclatátvélelcirö l 
szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 

le) a költségvetési szervek bel ső kontrollrendszeréről és be l ső e llenőrzéséről szó ló 

370/20 11. (XII.31 .) Korm. rendelet és 

l) a közzétételi listákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintúkról 

szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

figyelembevételével készült. " 
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4. A Megá ll apodás IV. fej ezet (Költségvetési informác iószo lgá ltatás) 3. pontja 
(Adatszo lgáltatás) ki egészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzeti ségi önko rmányzat li kv idi tási tervét , 
amely tartalmazza a várható bevételeket és k iadásokat. A likv iditás i terv elkészí tésében az 
elnök közreműködik . 

3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztos ítj a a tevékenységre, m üködésre vo natkozó 
adatok körében az önként vállalt feladatok fe lsorol ását és rész letes leírását a nemzetiség 
nyelvén is". 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napj án lép hatályba. 

6. Az Együttmüködési Megállapodás j elen módosítással nem érin tett rendelkezése i 
változatlanul hatályban maradnak. 

A Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és azt közös érte lmezést követően mint 
akara tukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttműködés i Megáll apodást Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormán yznt 
Képv i se l ő- tes tül ete a . . ./201 8. (I. 25.) KÖKT határozatáva l, a Kőbán ya i Örmén y 
Önkormányzat Képviselő - testül ete a .. ./201 8. ( ... ... ) határozatáva l hagyta jóvá. 

Budapest, 201 8.,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ell enj egyzés: 

Rappi Gabri ell a 
főosztá lyvezető 

Szakmai és jogi ell enj egyzés : 

Dr. Szabó Kri sztián 
j egyző 

Bacsa Gyul a 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 
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7. melléklet a .. ./2018. (1 25.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 11 02 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Roma Önkormányzat (1102 Budapesl X., Szent László tér 29., 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd utca 1.) képviseletében Gergely Károlyné elnö k (a 
továbbiakban: Roma Önkormányzat), együttesen: Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXTX. törvény (a továbbiakban : 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapj án. 

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkorm ányza t 
Képvisel ő-testülete 23 /2017. (II. 23.) KÖKT határozata és a Kőbányai Roma Önkonrnín yza t 
Képv i se l ő-testül ete 15/2017. (III. 13.) határozata alapján Együttmüködési Megállapodás jött 
létre a működési fe ltételek biztosításáró l és a gazdálkodási fe ladatok ell átásáról. 

2. A Felek az Együttműköd ési Megállapodást közös megegyezéssel az a lább iak szerint 
módosítj ák. 

3. A Megállapodás I. fej ezet (Általános rendelkezések) 2. pontja helyébe a kövctkczö 
rendelkezés lép: 

„2. A megállapodás 

a) a nemzetiségek jogairól szó ló 20 11. évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország h elyi önkormányzatai ró! szóló 20 11 . évi CLXXXIX. törvény, 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a to vá bbiakban: Áht.), 
cO az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró l szó ló 20 l 1. év , 

CXII. törvény, 
e) az áll amháztartásról szóló törvény végrehajtásáró l szó ló 368/2011. (XTT. 31.) Ko rm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
.f) az államháztartás számvitel éről szóló 4/20 13 . (I. 11 .) Korm. rendelet (a tovább iakban: 

Áhsz.), 
g) a konnányzati funkciók államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztá lyozási 

rendjéről szó ló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, fel haszná lásának és e lszá 111ol ású11ak 

rész letszabályairól szóló 38/20 16. (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20 11. évi CXCIV. törvény, 
j) az Országos Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyűj téseirő l és aclatátvé!clcirö l 

szó ló 288/2009 . (XII. 15.) Korm. rendelet, 
k) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szó ló 

370/2011. (XII.31.) Ko mi . rendelet és 

l) a közzétételi listákon szerepel ő adatok közzétételéhez szükséges közzététe li mintftkról 

szóló 18/2005. (XII. 27 .) IHM rendelet 

figyelem bevétel évei készü 1 t". 

19 



4. A Megállapodás IV. fejezet (Költségvetési információszolgáltatás) 3. pont_jn 
(Adatszolgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat likviditás i tervét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A likv idi tás i terv elkészítésében az 
elnök közremüködik. 
3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítja a tevékenységre, működésre vonatkozó 
adatok körében az önként vállalt feladatok fe lso rolását és rész letes leírását a nemzeti ség 
nyelvén is". 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba. 

6. Az Együttműködési Megáll apodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 

A Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttmüködési Megállapodást Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonrnín yza t 
Képv i se l ő-testülete a .. ./2018. (I. 25.) KÖKT határozatával , a Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képv i selő-testülete a . . ./2018. ( .... .. ) határozatáva l hagyta jóvá. 

Budapest, 2018.,, " 

Kovács Róbert 
polgám1ester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriell a 
főosztá l yvezető 

Szakmai és jogi ell enjegyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Gergely Károl yné 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 
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8. melléklet a .. ./2018. (J 25.) KÖKT halcírozo lho :;: 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészrő l a Budapest Főváros X. keriilct Kőbányai Önkormányzat (! 102 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészrő l a Kőbányai Román Önkormányzat (1102 Budapes t X ., Szent László tér 29 ., 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd utca 1.) képviseletében Papp Zoltán elnök (u 
továbbiakban: Román Önkormányzat), együttesen : Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX . törvény (a to vábbiak bc111: 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 23/20 17. (II. 23 .) KÖKT határozata és a Kőbányai Román 
Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2017. (III. 10.) határozata alapján Együ ttm üköclési 
Megá ll apodás jött létre a müködési feltételek bi zto sításáról és a gazdálkodás i fclndntok 
ell átásáró l. 

2. A Felek az Együttműködés i Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módos ítják. 

3. A Megá llapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2 . pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép : 

„2. A megállapodás 

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvén y, 

e) az á ll amháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. ), 
d) az infonnációs önrendelkezési jogról és az informáci ószabadságró l szó ló 20 1 1. év i 

CXII. törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáró l szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet ( a továbbiakban: Á vr. ), 
.f) az államháztartás számvitel éről szóló 4/2013 . (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz.), 
g) a kormányzati funkciók államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozúsi 

rendjéről szó ló 68/2013 . (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzeti ségi célú támogatások igénybevételének, fel használásának és e lszámolásúnc1k 

részletszabályairól szóló 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendel et, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szó ló 2011 . évi CXCIV. törvén y, 

.1) az Országos Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyüjtéseirő l és aclatátvétcl c irő l 

szó ló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet , 
kJ a kö ltségvetési szervek belső kontrollrenclszeréről és be l ső e ll enő rzésé rő l szóló 

370/2011. (XII.31.) Konn. rendelet és 

l) a közzétételi listákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzététe li rnin túkról 

szó ló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

figye lembevételével készült" . 
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4. A Megáll apodás IV. fejezet (Kö ltségvetési információszolgáltatás) 3. pontja 
(Adatszo lgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alpontta l. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat li kvid itási te rvét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és ki adásokat. A likv iditási terv elkészítésében az 
elnök közreműködik. 

3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítj a a tevékenységre, mü ködésre vo natkozó 
adatok körében az önként váll alt feladatok felsoro lását és részletes leírását a nemzetiség 
nyelvén is". 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen m ódosítás az aláírás napján lép hatályba. 

6. Az Együttműködés i Megállapodás jelen módosí tássa l nem éri ntett renclelke:,,:ései 
változat lanul hatályban maradnak. 

A Felek a megáll apodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követöen mint 
akaratukka l mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttrnüköclési Megállapodást Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkorm ányzat 
Képv i se l ő-testülete a . . ./201 8. (I. 25.) KÖKT határozatáva l, a Kőbánya i Romé.Ín 
Önkormányzat Képvi sel ő-testül ete a .. ./2018. ( ...... ) határozatáva l hagyta jóvá. 

Budapest, 2018.,, 

Kovács Róbe1i 
polgánn ester 

Pénzügyi ell enj egyzés: 

Rapp i Gabri ell a 
főosztá lyvezető 

Szakmai és jogi ellenj egyzés: 

Dr. Szabó Krisztián 
j egyző 

Papp Zo ltán 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 
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9. melléklet a .. ./201 8. (!. 25.) KÖKT határorntlw::: 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 11 02 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban : Önkormányzat) , 

másrészről a Kőbányai Ruszin Önkormányzat (1102 Budapest X., Szent Lász ló tér 29., 
telephelye: 1105 Budapest X , Előd utca 1.) képviseletében M edveczky K atali n elnök (a 
továbbiakban: Ruszin Önkormányzat), együttesen: Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szó ló 2011. évi CLXXTX . törvén y (a további aklrn n 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapj án. 

l . A Felek rögzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerü let Kőbánya i Önkorm ányzat 
Képviselő-testülete 23 /20 17. (II. 23.) KÖKT határozata és a Köbányai Rusz in 
Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2017. (III. 10.) határozata alapján Egyi.ittmüködési 
Megállapodás jött létre a müködési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási felaclntok 
ellá tásáró 1. 

2. A Felek az Együttmüködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerin t 
módosítják. 

3. A Megáll apodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontja helyébe a kö vctkc;,:ö 
rendelkezés lép: 

„2. A megáll apodás 

a) a nemzetiségek jogai ról szóló 201 1. évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország helyi önkom1ányzatairó l szó ló 201 1. év i C LXXXTX. törvény, 

e) az áll amháztartásró l szó ló 2011. év i CXCV. törvény (a to vá bbiakban : Áht.) , 
d) az információs önrendelkezési jogró l és az infom1áció sza baclságró l szól ó 20 1 1. év i 

CXII. törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szó ló 368/2011. (XII. 3 1. ) Korm . 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
f) az államháztartás számvitelérő l szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz.), 
g) a kormányzati funkciók áll amháztaiiási szakfeladatok és szakágazatok osztál yozási 

rendjéről szó ló 68/20 13. (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, fe lhasználásának és e lszá rn o lósánnk 

részletszabályairól szó ló 38/20 16. (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabi litásáról szó ló 2011. évi CXCIV. törvény, 
j) az Országos Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyüjtéseiről és aclatátvétel cirö l 

szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 
k) a költségvetési szervek belső kontrollrendszerérő l és bel ső ellenőrzésé rő l szó ló 

370/201 1. (XII.31.) Ko rm. rendelet és 

l) a közzétételi li stákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzététe li rni nt{ilrn'i l 

szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 
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figye lembevételével készül t" . 

4. A Megállapodás IV. fejezet (Költségvetési inform ációszo lgáltatás) 3. pontja 
(Adatszo lgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat li kviditási tervét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A li kvi ditás i terv elkészítésében ctz 
elnök közremüködik. 
3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztosítj a a tevékenységre, működésre vo natkozó 
adatok körében az önként vállalt fe ladatok fe lsorolását és részletes leírásá t a nemzet iség 
nyelvén is". 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napj án lép hatályba. 

6. Az Együttmüködési Megállapodás jelen módosítássa l nem érintett rendelkezései 
változatl anul hatályban marad nak. 

A Felek a megáll apodást együttesen elolvasták , és azt közös értelmezést követően mint 
akaratukka l mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttmüködés i Megá ll apodást Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önko rmányza t 
Képvi se l ő -testülete a . . ./2018. (I. 25.) KÖKT határozatával , a Kőbá nya i Rusí'. in 
Önkormányzat Képvise l ő- testül ete a .. ./201 8. ( ... ... ) határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 201 8. ,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ell enj egyzés: 

Rappi Gabriell a 
föosztá l yvezető 

Szala n ai és j ogi ell enj egyzés: 

Dr. Szabó Kriszti án 
jegyző 

Medveczky Kata li n 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 
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10. melléklet a ... ./201 8. (1. 2 5.) KÖ KT határo?.et! ho?. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amely egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest X ., Szent László tér 29. , PIR száma: 735737, adószám a: 15735739-2-42) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) , 

másrészrő l a Kőbányai Szerb Önkormányza t (11 02 Budapest X ., Szent László tér 29., 
telephelye: 1105 Budapest X, Előd utca 1.) képviseletében Sza bó B ogdán Árpád elnö k (u 
tová bbiakban: Szerb Önkormányzat) , együttesen: Felek 

között jött létre a nemzeti ségek jogairól szó ló 2011. évi CLXXIX. törvény (a to vábbiakban: 
Njt.) 80. § (2) bekezdésében fo glaltak alapj án. 

1. A Felek rö gzítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerület Kőbá nya i Önko rm án yzat 
Képv i se l ő-testül ete 23/201 7. (II . 23.) KÖKT határozata és a Kőbánya i Szerb Önkorm{1nyza t 
Képvisel ő-testül ete 16/201 7. (III. 16.) határozata alapján Együttmüköd és i Megáll apod ás jölt 
létre a működési feltételek biztos ításáró l és a gazdálkodás i fe ladatok ellátásáról. 

2. A Felek az Együttmüködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják. 

3. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. po ntja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2 . A megáll apodás 

a) a nemzetiségek jogairól szó ló 2011. évi CLXXIX. törvén y, 
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11 . évi CLXXXIX. tö rvény, 

e) az áll amháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. tö rvény (a tovább iakban: Áht. ), 
d) az info rmációs önrendelkezési jogról és az info rmációszabadságró l szóló 201 1. év i 

CXII . törvény, 
e) az áll amháztartásról szó ló törvény végrehajtásá ról szóló 368/20 11. (XII. 31.) Ko rm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr. ), 
.f) az államháztartás számvitel éről szó ló 4/2013. (I. 11 .) Korm. rendelet (a további c1kbrn1: 

Áhsz. ), 
g) a kormányzati funkciók áll amháztartás i szakfe ladatok és szakágazatok osztályozási 

rendj érő l szó ló 68/201 3. (XII . 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzeti ségi célú támogatások igénybevételének, fe lhasználásának és elszámolásának 

részletszabályairól szó ló 38/201 6. (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. tö rvény, 

.1) az Országos Stati sztikai Adatgyűjtés i Program ad atgyüj téseirő l és adatátvételciröl 
szóló 288/2009. (XII . 15. ) Korm. rendelet, 

kJ a költségvetési szervek bel ső kontrollrendszerérő l és be l ső ell en őrzésérő l s7.ól ó 

370/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet és 

l) a közzétételi listákon szerepelő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi min tftk ró 1 

szóló 18/2005. (XII. 27 .) IHM rendelet 

figyelem bevételével készült". 



4. A Megállapodás IV. fej ezet (Költségvetési info rmációszolgá ltatás) 3. pontj a 
(Adatszo lgáltatás) kiegészül a következő 3.4. és 3.5. alponttal. 

„3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzetiségi önkormányzat likviditási lcrvéL 
amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A likv iditás i terv elkészílésébcn Hí'. 

elnök közremüködik. 
3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére bi ztos ítj a a tevékenységre, müködésre vonc1tkozó 
adatok körében az ön.ként vállalt feladatok fe lsorolását és rész letes leírását a nemzet iség 
nyelvén is" . 

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az aláírás napj án lép hatá lyba. 

6. Az Együttmüködés i Megállapodás jelen módos ítássa l nem érintett rende lkezései 
vá ltozatlanu l hatályban maradnak. 

A Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és azt közös érte lm ezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Az Együttmüködési Megáll apodást Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkorm án yzat 
Képvisel ő- testül ete a . . ./201 8. (I. 25 .) KÖKT hatá rozatával, a Kőbányai Szerb Önkonmín yza t 
Képv i sel ő- tes tül ete a . . ./201 8. ( ... .. . ) határozatáva l hagyta jóvá. 

Budapest, 201 8. ,, " 

Kovács Róbert 
po lgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés : 

Rappi Gabriella 
főosztá l yvezető 

Szakmai és jogi ell enjegyzés: 

Dr. Szabó Kriszti án 
j egyző 

Szabó Bogdán Árpád 
elnök 

dr. Éder Gábor 
jogtanácsos 

26 



11. melléklet a .. ./201 8. (1. 25.) K ÖKY hatcírozalhm. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

amel y egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( l 102 
Budapest X ., Szent László tér 29. , PIR száma : 735 737 , adószáma: 15735739-2-4?.) 
képviseletében Kovács Róbert polgármester (a to vábbiakban: Önkonmínyzat) , 

másrészrő l a Kőbányai Ukrán Önkormányzat (1102 Budapest X., Szent László tér 29., 
telephelye: 1105 Budapest X , Előd utca 1.) képviseletében Petrovszka Viktória elnö k (a 
továbbiakban: Ukrán Önkormányzat) , együttesen: Felek 

között jött létre a nemzetiségek jogairól szó ló 2011. évi CLXXIX. törvény (a további akban: 
Njt. ) 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

l . A Felek rögz ítik, hogy közöttük Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önko r111 ú11 yzal 
Képviselő-testülete 23/2017. (II. 23.) KÖKT határozata a Kőb á nyai U krán Önkorm ányzat 
Képvisel ő-testü l ete 14/2017. (III. 16.) határozata alapján Egyi.ittmüködési M egáll apodás jött 
létre a müködési feltételek b iztosításáró l és a gazdálkodási fe lad atok ellátásá ról. 

2. A Felek az Együttmüködési Megállapodást közös megegyezéssel az alábbi ak szerin t 
módosítják. 

3. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontj a helyébe a köve lkczö 
rendelkezés lép: 

„2. A megállapodás 
a) a nemzetiségek jogairól szó ló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény, 

e) az államháztartásró l szó ló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) , 
d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó ló 20 1 1. év i 

CXII . törvény, 
e) az államháztartásró l szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 l . (X II. 3 1.) Ko r111. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) , 
.f) az áll amháztartás számviteléről szóló 4/2013 . (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz. ), 
g) a kormányzati funkciók államháztartási szakfeladatok és szakágaza tok osztál yozúsi 

rendjérő l szóló 68/2013 . (XII. 29.) NGM rendelet, 
h) a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, fe lhasználásá nak és elszá rn olit súnak 

részletszabályairól szó ló 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet, 
i) a Magyarország gazdasági stabilitásáró l szóló 2011. év i CXCIV. törvény, 
;) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyüjtéscirő l és aclatátvét clciröl 

szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 
k) a költségvetési szervek belső kontro llrendszerérő l és be l ső ell en ő rzésérő l szó ló 

370/201 1. (XII.31.) Korm. rendelet és 

/) a közzétételi listákon szerepelő adatok kö zzétételéhez szükséges közzététe li rnin túkról 

szóló 18/2005 . (XII. 27.) IHM rendelet 

fi gyelembevételével készült" . 
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4. A Megá ll apodás IV . fej ezet (Költségvetési info rmációszo lgá ltatás) 3. pontj ,1 
(Adatszolgáltatás) ki egészül a következő 3.4. és 3.5 . alponttal. 

,,3.4. A gazdasági szervezet havonta elkészíti a nemzeti ségi önko rm ányzat li kv id itás i tervét, 
amely tartalmazza a várható bevételeket és ki adásokat. A likviditás i terv elkészítésében c1z 
elnök közrernüködik. 
3.5. Az elnök a gazdasági szervezet részére biztos ítj a a tevékenységre, mü ködésre vonc1tkozó 

adatok körében az önként vállalt fe ladatok fe lso rol ásá t és rész letes leírását a nemzet iség 
nyelvén is". 

5. A Felek rö gzítik, hogy a j elen módosítás az aláírás napj án lép lrntá lyba. 

6. Az Együttmüködés i Megá llapodás j elen m ódos ítássa l nem érintett rendelkezései 
vá ltozatlanu l hatá lyban maradnak. 

J\ Felek a megá llapodást együttesen elolvasták, és azt közös értelmezést követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

J\z Együttmüködési Megá ll apodást Budapest Főváros X . kerület Kőbán ya i Önkonn{rn yzat 
Képvise l ő-testül ete a . . ./201 8. (I. 25.) KÖKT határozatáva l, a Kőbányai Uk rán 
Önkormányzat Képv i se l ő -testülete a .. ./201 8. ( .. .... ) határozatáva l hagyta jóvá. 

Budapes t, 201 8.,, " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ell enj egyzés : 

Rappi Gabriell a 
föosztá 1 yvezető 

Szakmai és jogi ell enjegyzés : 

Dr. Szabó K ri szti án 
j egyző 

Petrovszka V iktó ri a 
elnök 

dr. Gder Gábor 
jogtanácsos 
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