
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. január 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető 

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
és a XVI. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 
között hatályban lévő együttműködési 
megállapodások módosításának jóváhagyása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2014. november 19. napján tartott képviselő-testületi ülésen hagyta jóvá a Képviselő
testület a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a XVI. kerületi nemzetiségi 
önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodásokat, melyek módosításának 
jóváhagyására legközelebb a 2015. január 28-ai képviselő-testületi ülésen került sor. 

A XVI. kerületben a következő nemzetiségi önkormányzatok működnek: 

1. Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 
2. Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
3. Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
4. XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 
5. Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat 
6. Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 
7. Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat 
8. Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat 
9. Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat 

A települési nemzetiségi önkormányzatok alakulásának feltételeit, alapvető jogait, működését, 
feladat-és hatásköreit stb. a nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi CLXXIX. törvény (a 
továbbiakban: N j t ) , továbbá a működéshez szükséges támogatások igénylését, felhasználását, 
elszámolását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza. 

Az Njt. 80. § (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a megállapodást minden év január 31 . 
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül 
felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 

Az együttműködési megállapodások felülvizsgálatánál tekintettel voltunk fenti két 
jogszabályra, továbbá az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Á h t ) , valamint ennek végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 2016. január l-jétől hatályba lépett módosításaira. 

Mindezeken felül a következő jogszabályok vonatkoznak még a nemzetiségi 
önkormányzatokra is: 
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- Magyarország Alaptörvénye, 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), 
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet (Áhsz.), 
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) N G M rendelet, 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.). 

A következő változások miatt szükséges az együttműködési megállapodások egyes pontjait 
módosítani (a felsorolás az együttműködési megállapodásban történő megjelenés sorrendjét 
követi): 

1) A bevezetőben a jogszabályi hivatkozás kerül pontosításra. 

2) Az I. fejezet 1. pontjában a Polgármesteri Hivatalra való hivatkozás már megtörtént, 
ezért a 2. pontból az törlésre kerül. 

3) A II. fejezet 3. pontjában szóismétlés kerül törlésre. 

4) A IV. fejezet 1. pontjában törlésre kerül az Aht. hivatkozott 27. § (2) bekezdése, mert 
azt a 2014. évi XCIX. törvény 55. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte. 

5) Az V. fejezetben a jogszabályi hivatkozás kerül pontosításra, valamint bővül azon 
tételek köre. melyeket nem kell utalványozni. 

6) A VI. fejezet 1. pontjában a jogszabályi hivatkozás kerül pontosításra. A 2., 3., 5. és 7. 
pontok módosulnak, mivel a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet több szakaszában is 
módosítást eszközölt a jogalkotó 2016. január 1-jei hatállyal. Ezek lényeges elemei a 
következők: 

- A nemzetiségi önkormányzatoknak a működési költségvetési támogatás és a 
feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról is beszámolót kell 
készíteni, melyet a Támogató, azaz az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fogad 
el, illetve tesz közzé a honlapján. 
A működési költségvetési támogatás nem csak a nemzetiségi önkormányzat 
tevékenységével összefüggő működési költségek fedezetére, hanem a 428/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kötelező nemzetiségi 
közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására 
használható fel. 
A Támogató nem január 31-ig, hanem január 20-ig teszi közzé honlapján a 
nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatások 
összegeit támogatói okirat formájában, melyekhez a nemzetiségi 
önkormányzatok 8 napon belül észrevételt tehetnek. A működési költségvetési 
támogatás két egyenlő részletben kerül folyósításra január 30-ig és június 30-ig. 
A feladatalapú költségvetési támogatások tekintetében is észrevétellel élhet a 
nemzetiségi önkormányzat a támogatói okirat közzétételét követő 8 napig. 

7) A XII. fejezetben az éves beszámoló nemzetiségi önkormányzat elnöke által történő 
aláírásának határideje módosul. 
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8) A záró rendelkezések között feltüntetésre kerül majd az Önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzatok együttműködési megállapodást módosító határozatainak száma. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az együttműködési megállapodások 
módosítására vonatkozó tervezetet kéthasábos formátumban. Az együttműködési 
megállapodások mellékletei a jövőben az együttműködési megállapodások függelékét 
képezik. 

A megállapodások módosításait a nemzetiségi önkormányzatoknak határozattal kell 
elfogadniuk. Az idő rövidsége miatt előfordulhat, hogy nem tudjuk mind a kilenc nemzetiségi 
önkormányzat határozatát 2016. január 28-áig, azaz a testületi ülés napjáig eljuttatni a 
Képviselő-testület tagjai részére. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására. 

Határozati javaslat I: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Fiatáridő: 2016. február 16. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat III: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest XVI. Kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat IV: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzattal 2014. 
november 20-án megkötött és 2015. február 16-án módosított 
Együttműködési Megállapodást a jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglalt tartalommal módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat V: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat VI: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
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Határozati javaslat VII: 

Határozati javaslat VIII: 

Határozati javaslat IX: 

Budapest, 2016. január 11. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a. Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzattal 
2014. november 20-án megkötött és 2015. február 16-án 
módosított Együttműködési Megállapodást a jelen előterjesztés 
1. számú mellékletében foglalt tartalommal módosítja és hagyja 
jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb 
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött és 2015. 
február 16-án módosított Együttműködési Megállapodást a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
módosítja és hagyja jóvá. 
Felkéri a polgármestert a módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 16. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Kovács Péter 
polgármester 

jegyző 
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Melléklet: 
1. számú: A 2015. február 16-án módosított Együttműködési Megállapodás kiegészítése 

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
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A 2015. február 16-án módosított Együttműködési Megállapodás kiegészítése 
1. számú melléklet 

A 2015. február 16-ától hatályos együttműködési megállapodás a 
következő pontokban kerül módosításra: 

Módosítást követően a hatályos együttműködési megállapodás a 
következő pontokban módosul: 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
mely létrejött 
egyrészről Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete (székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43 . adószáma: 
15735791-2-42, törzskönyvi nyilvántartási száma: 735793, képviseli: 
Kovács Péter polgármester) a továbbiakban XVI. kerületi 
Önkormányzat 
másrészről Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43 . adószáma: , törzskönyvi 
nyilvántartási száma: , képviseli: 
elnök) a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat - felek együttesen 
Szerződő felek - között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 80. § (2)-(4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Aht.) 6/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az alulírt 
helyen és időben az alábbi tartalommal: 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
mely létrejött 
egyrészről Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete (székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43 . adószáma: 
15735791-2-42, törzskönyvi nyilvántartási száma: 735793, képviseli: 
Kovács Péter polgármester) a továbbiakban XVI. kerületi 
Önkormányzat 
másrészről Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43 . adószáma: , törzskönyvi 
nyilvántartási száma: , képviseli: 
elnök) a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat - felek együttesen 
Szerződő felek - között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011 . évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § (2)-(4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Aht.) 6/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az alulírt 
helyen és időben az alábbi tartalommal: 

I. 
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása 
2. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő
testülete részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A 
helyiség, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltséget és fenntartási költséget - a testületi tagok és 

I. 
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása 
2. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő
testülete részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A 
helyiség, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltséget és fenntartási költséget - a testületi tagok és 
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tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a XVI. tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével a 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Polgármesteri Hivatal viseli. 
Hivatala viseli (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). 

II. 
A.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának 

előkészítése, tartalma, határideje 

3. ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok feladatok szerinti 
bontásban 

II. 
A.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának 

előkészítése, tartalma, határideje 

3. ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 

IV. 
Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

1. Az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint a Nemzetiségi Önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról a Költségvetési és Pénzügyi Iroda révén gondoskodik. 

IV. 
Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Költségvetési 
és Pénzügyi Iroda révén gondoskodik. 

V. 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

V.12. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
g) pontjában Alit. helyett 
V./4. Érvényesítés 
e) pontjában Alit. helyett 
V./5. Utalványozás 
ch) pontjában helyett 
d) N e m kell utalványozni: 

da) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes 
rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovatain elszámolandó 
bevételek beszedését, és az egységes rovatrend B401. 
Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke és 
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovatain elszámolandó 
bevételeket, 

V. 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

V./2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
Ávr. 
V.14. Érvényesítés 
Avr. 
V75. Utalványozás 
Ávr. 
d) Nem kell utalványozni: 

da) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes 
rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovatain elszámolandó 
bevételek beszedését, az egységes rovatrend B401 . 
Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, 
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott 
általános forgalmi adó rovatain elszámolandó költségvetési 
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db) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett müveletekkel 
kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel 
kapcsolatos kiadásokat, 
dc) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain 
elszámolandó bevételek teljesítését, és 

VI. 
A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezetése, adószám igénylése, 

törzskönyvi nyilvántartása 
a működési és feladatalapú támogatások rendszere 

1. Az Njt. 113. §-a alapján 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatásban 
részesül a mindenkori költségvetési törvényben és a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az általános 
működési támogatást a Magyar Államkincstáron keresztül saját 
folyószámlájára utalva kapja meg, amelynek határideje a költségvetési 
év január 31-ét követően a támogató rendelkező' nyilatkozatának 
kézhezvételét követően haladéktalanul. Az általános működési 
támogatás a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül 
kapcsolódó rezsi típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül 
szolgáló támogatás. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú támogatásra abban az 
esetben válik jogosulttá a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben 

bevételeket, 
db) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel 
kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, 
költségekkel kapcsolatos kiadásokat és kamatbevételeket. 
dc) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain 
elszámolandó finanszírozási bevételek teljesítését, és 

VI. 
A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezetése, adószám igénylése, 

törzskönyvi nyilvántartása, 
a működési és feladatalapú támogatások rendszere 

1. Az Njt. 133. §-a alapján 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat működési költségvetési támogatásban 
részesül a mindenkori költségvetési törvényben és a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A működési 
költségvetési támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat a Magyar 
Államkincstáron keresztül saját folyószámlájára utalva kapja meg két 
egyenlő részletben, amelyek utalásáról az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogató) a költségvetési év 

január 30-áig és június 30-áig intézkedik. A működési költségvetési 
támogatás a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységével közvetlenül 
összefüggő működési költségek fedezetére, valamint a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kötelező nemzetiségi 
közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek 
finanszírozására használható fel. Támogatói okirat tartalmazza a 
támogatás összegét, melyet a Támogató január 20-ig közzétesz 
honlapján, ehhez 8 napon belül a Nemzetiségi Önkormányzat 
észrevételt tehet. Ha nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban 
szereplő nyilatkozatok a Nemzetiségi Önkormányzat által megtettnek 
minősülnek. 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú költségvetési 
támogatásra abban az esetben válik jogosulttá a 428/2012. (XII. 29.) 
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rögzítettek alapján, ha a fővárosi kormányhivatal részére elektronikus 
úton az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-éig 
megérkezik a költségvetési évet megelőző 12 hónapban megtartott 
négy képviselő-testületi ülésről szóló jegyzőkönyv, vagy ha a 
közmeghallgatás megtartására nem ezek egyikén került sor, akkor a 
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv is. Az elnyert feladatalapú 
támogatást a Magyar Államkincstáron keresztül saját 
folyószámlájára utalva kapja meg. Kiegészítő' támogatásra való 
jogosultság esetén a Magyar Államkincstár a támogatási év 
november 15. napjáig meghozott döntés után gondoskodik a 
támogatás átutalásáról. 

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatarányos támogatás 
felhasználásáról beszámolót nyújt be a támogató részére. A támogató 
a beszámoló elfogadásáról a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium hon/apján történő' közzététellel értesíti a 
helyi nemzetiségi önkormányzatot. 
1. A működési és feladatalapú támogatás részletes szabályait a 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

XII. 
Vegyes rendelkezések 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kötelezettségei: 
4. Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolóját a tárgyévet követő 
év február 28-áig az elnöknek alá kell írnia 

Korm. rendeletben rögzítettek alapján, ha a fővárosi kormányhivatal 
részére elektronikus úton az aláírástól számított 15 napon belül, de 
legkésőbb január I5 -é ig megérkezik a költségvetési évet megelőző 12 
hónapban megtartott négy képviselő-testületi ülésről szóló 
jegyzőkönyv, vagy ha a közmeghallgatás megtartására nem ezek 
egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv is. 
A Nemzetiségi Önkormányzat az elnyert feladatalapú költségvetési 
támogatást a Magyar Államkincstáron keresztül saját folyószámlájára 
utalva kapja meg, melyet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti kötelező' nemzetiségi közfeladatok ellátásához 
közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használhat fel. 
Támogatói okirat tartalmazza a támogatás összegét, melyet a 
Támogató közzétesz honlapján, ehhez 8 napon belül a Nemzetiségi 
Önkormányzat észrevételt tehet. Ha nem tesz észrevételt, a támogatói 
okiratban szereplő' nyilatkozatok a Nemzetiségi Önkormányzat által 
megtettnek minősülnek. A Támogató a feladatalapú költségvetési 
támogatás utalásáról a Magyar Államkincstár útján két egyenlő' 
részletben gondoskodik április 30-áig és augusztus 15-éig. 
5. A Nemzetiségi Önkormányzat mind a működési költségvetési 
támogatás, mind a feladatalapú költségvetési támogatás 
felhasználásáról beszámolót nyújt be a Támogató részére. A 
Támogató a beszámoló elfogadásáról a honlapján történő' 
közzététellel értesíti a Nemzetiségi Önkormányzatot. 
7. A működési és a feladatalapú költségvetési támogatás, valamint a 
pályázat és egyedi kérelem útján nyújtott támogatások részletes 
szabályait a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

XII. 
Vegyes rendelkezések 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kötelezettségei: 
4. Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolóját a tárgyévet követő 
év február 25-éig az elnöknek alá kell írnia 
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XIII. 
Záró rendelkezések 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 
egyidejűleg a köztük 2014. november 20. napján létrejött, Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 
284/2014. (XI. 19.) Kt. határozatával, valamint Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott /2014. ( . .) 
határozatával elfogadott Együttműködési Megállapodást a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
22/2015. (I. 28.) Kt. határozatával, valamint a 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a /2015. ( . .) 
határozatával módosítják. 

Rendelkezéseit 2015. február 16. napjától kell alkalmazni. 

XIII. 
Záró rendelkezések 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 
egyidejűleg a köztük 2014. november 20. napján létrejött, Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 
284/2014. (XI. 19.) Kt. határozatával, valamint Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott /2014. ( . .) 
határozatával elfogadott Együttműködési Megállapodást - mely 
Együttműködési megállapodást a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2015. (I. 28.) Kt. 
határozatával, valamint Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. ( . .) határozatával módosított először 

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testületének a /2016. (I. 28.) Kt. határozatával, valamint a 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a /2016. ( . .) 
határozatával módosítják. 
Rendelkezéseit 2016. február 16. napjától kell alkalmazni. 

Budapest, 2016. február hó 16. nap 

Kovács Péter 
Budapest Főváros Budapest Főváros 

XVI. kerületi Önkormányzat XVI. kerületi Önkormányzat 
polgármestere elnöke 
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