BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI
LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

Iktatószám: 18-7/8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
PROTOKÓŁ
amely készült a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Testületének 2014. december 15-én (hétfőn), 17.00 órakor
a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal III. em. 301. sz.
tárgyalójában megtartott üléséről

Jelen vannak:
Buskó András elnök,
Puskás Róbert Zoltán elnökhelyettes,
Olejnik Marek képviselő
Jelen van továbbá: dr. György Bence jegyzői referens
Buskó András: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van a képviselő-testület 3
tagja, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Buskó András: szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot:
1./ A 2014. évi pénzmaradvány átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
2./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
3./ Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
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93/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. december
15-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1./ A 2014. évi pénzmaradvány átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
2./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
3./ Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
(3 igen szavazat, egyhangú)
1./ A 2014. évi pénzmaradvány átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat 2014. évi költségvetése I-IV. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló
elkészítését megkezdik. Annak elkészültéig a pénzügyi felhasználás korlátozott módon
történhet. Döntés szükséges a szabad rendelkezésű összeg átcsoportosításáról.
Buskó András: felteszi szavazásra a 2014. évi költségvetés szabadrendelkezésű összegének
elkülönítéséről szóló javaslatot.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
94/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a 2014. évi költségvetés dologi kiadás előirányzat szabadrendelkezésű
összegét elkülöníti a 2015. évre, az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokra
(lengyel nemzetiségi programok támogatása, Magyar-Lengyel Barátság Napjának
rendezése).
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
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2./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
a) 2014. november 11. Lengyel Függetlenség Ünnepe
Buskó András: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Krosnói Járás 2014. november 11-én,
Miejsce Piastowéban tartotta a Lengyel Függetlenség Ünnepségét. Jan Juszczak elöljáró
meghívására Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente delegációjában Riz Levente
polgármester vezetésével Buskó András, az LNÖ elnöke és Olejnik Marek képviselő vett
részt.

96. rocznica odzyskania niepodległości
Po 123. latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i wróciła na mapę Europy. Z tej okazji Powiat
Krośnieński wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miejscu Piastowym i Zgromadzeniem św. Michała
Archanioła od kilku lat organizuje obchody najważniejszego polskiego święta narodowego w Miejscu
Piastowym.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny. Liturgii przewodniczył Główny Ekonom
Zgromadzenia Michalitów ks. Jerzy Sosiński. Słowo Boże wygłosił ks. Leszek Przybylski dziękując za dar
wolności
i
czas
niepodległości,
która
odmierza
dobre
i
złe
dni
naszej
ojczyzny.
W eucharystii uczestniczyła Orkiestra Dęta z Miejsca Piastowego i poczty sztandarowe.
Następnie pod pomnikami bł. Ks. Bronisława Markiewicza, wielkiego patrioty i Anioła Stróża Polski delegacje
złożyły wiązanki kwiatów, wieńce i zapaliły znicze. Hołd oddali między innymi: poseł RP Piotr Babinetz,
przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik, delegacje z
XVII dzielnicy Budapesztu z burmistrzem Levente Riz i Starego Sambora pod przewodnictwem burmistrza
Ivana Hrysa, władze gminy Miejsce Piastowe, radni powiatowi oraz gminni, przedstawiciele służb
mundurowych,
Związku
Sybiraków,
dyrektorzy,
nauczyciele,
młodzież
oraz
mieszkańcy.
Niepodległość można budować w rożnych formach. Jedną z nich jest edukacja dzieci i młodzieży poprzez pieśń
patriotyczną.
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W drugiej części obchodów, w sali Gminnego Ośrodka Kultury, odbył się koncert finałowy laureatów VIII
konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. Pomysłodawcą organizowania konkursów o tematyce patriotycznej na
szczeblu powiatowym był wicestarosta Andrzej Guzik. Jak widać po ilości uczestników każdej edycji pomysł
realizowany jest z dużym powodzeniem.
Święto Niepodległości to doskonała okazja do uroczystego podsumowania i wręczenia nagród zwycięzcom,
które wraz z gratulacjami przekazali przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, starosta Jan Juszczak i
wicestarosta Andrzej Guzik.
Podsumowując spotkanie wicestarosta w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny i najważniejsze postaci
związane z walką o wolną i niepodległą Polskę oraz podziękował współorganizatorom tej podniosłej
uroczystości Zgromadzeniu Księży Michalitów – dzięki Waszemu wsparciu, gościnności i życzliwości co roku
przyjeżdżamy na „górkę” aby modlić się za ojczyznę i prosić o jej pomyślność – wyrażając nadzieję, że tak też
będzie w roku przyszłym. Słowa podziękowania skierował również do dyrektora i pracowników GOK, którzy
trudzili się aby nadać uroczystości odpowiedni wymiar. Szczególne podziękowania przekazał młodym artystom,
za to, że dzielą się swoim talentem i śpiewają z dumą dla naszej ojczyzny. Za udział w najważniejszym polskim
święcie podziękował także delegacjom z Węgier i Ukrainy. Na zakończenie wicestarosta życzył wszystkim, aby
znajdowali w sobie tyle siły by dobrze służyć Polsce i z miłością odnosili się do tego co Polskę stanowi.

http://www.powiat.krosno.pl/aktualnoci-14/928-96-rocznica-odzyskania-niepodleglosci
Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy a 2014. november 11-én, a Miejsce Piastowéban tartott Lengyel Függetlenség Ünnepről
szóló elnöki beszámolóját elfogadja.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
95/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a 2014. november 11-én, a Miejsce Piastowéban tartott Lengyel Függetlenség
Ünnepről szóló elnöki beszámolót elfogadja.
2. Buskó András, Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke és Olejnik Marek képviselő a Riz Levente polgármester vezette delegáció tagjai
voltak.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
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b) Rally Polska 2014
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Rally Polska 2014 program
keretében a 2014. júliusi felkeresett települések bemutatása, lengyel nyelvű szövegrészek
lefordítása folyamatban van. Az eddig elkészült munkarészek Krakkó és Opole történetét és
látnivalóit dolgozzák fel:

A fenti anyagok a facebook közösségi portálon a Lengyelország képekben c. csoportban
közzétételre kerültek.
Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy a 2014. évi Rally Polska program keretében feltárt helyiségek bemutatását a
www.leki17.hu honlapon kívánja közzétenni. Ehhez a lengyelről magyar nyelvre történő
fordítást tovább folytatja.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
96/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a 2014. évi Rally Polska program keretében feltárt helyiségek bemutatását a
www.leki17.hu honlapon kívánja közzétenni. Ehhez a lengyelről magyar nyelvre történő
fordítást tovább folytatja.
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2. A Lengyel-Magyar Piłsudski Történelmi Társasággal közösen kezdeményezi Országos
Lengyel Önkormányzatnál és a Fővárosi Lengyel Önkormányzatnál a lengyel-magyar
kapcsolatokról készülő anyag oktatás keretében történő felhasználását és ifjúsági
vetélkedő megrendezését.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
3./ Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Buskó András elnök
a) Döntés a kerületi lengyel karácsony megrendezése ügyében
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Budapest Főváros XVII. kerületi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Körrel
közösen 2014. december 19-én tartja a hagyományos karácsonyi ünnepséget. A rendezvényre
Bordi Andrást hívja meg.
Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint:
1. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Körrel közösen 2014. december 19-én tartja a
hagyományos karácsonyi ünnepséget Csekovszky Árpád Művelődési Házban.
2. A rendezvényre Bordi Andrást hívja meg.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
97/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
1. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Körrel közösen 2014. december 19-én
tartja a hagyományos karácsonyi ünnepséget Csekovszky Árpád Művelődési Házban.
2. A rendezvényre Bordi Andrást hívja meg.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
b) Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz c. könyve újabb kiadásának támogatása
Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Magyar Egyháztörténeti
Enciklopédia Munkaközösség 2010-ben adta ki Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz c.
könyvét. 2014-re a könyv olyannyira elfogyott, hogy újabb kiadása vált szükségessé.
Kéri a megjelent képviselőket, hogy az újabb könyvkiadáshoz 50 ezer Ft egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást nyújtsanak számla ellenében.
Jerzy Popieluszko (1947–1984) lengyel katolikus mártírpap már életében legenda volt. Az
1980-as évek elején kiváltotta a kommunista hatalom haragját, miután részt vett a
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munkásközösségek
megalakulásában,
iskolákat
szervezett munkások számára, szentmiséket mondott a
hazáért. 1984. október 19-én éjjel a biztonsági erők
megállították az autót, amelyben Popieluszko utazott,
elhurcolták, és brutális kegyetlenséggel agyonverték.
Testén 32 késszúrást találtak. Gyilkosai megkötözték és,
bár még életben volt, a folyóba vetették. Holttestét
tizenegy nappal később a Wloclawek melletti
duzzasztóban találták meg. Jerzy Popieluszkót 2010.
június 6-án Varsóban boldoggá avatták, a szertartást
Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek
Kongregációjának prefektusa vezette.
A
vértanúhalált
halt
lelkipásztor
tanításának
alapgondolata, hogy az egyház erkölcsi tanítása arra az
igazságra épül, amelyet Isten beleírt az ember
lelkiismeretébe. „Mindaz, ami ellenkezik ezzel az
igazsággal, belső meghasonláshoz vezet az emberben, s
ennek az iránytévesztésnek lesz következménye a bűn.
Az igazság elleni fellépés pedig egyet jelent az ember
szabadságának
korlátozásával,
alkotóképessége
fejlődésének
és
cselekvésének
megakadályozásával, vagyis az emberi méltóság degradálásával. Ezért az egyháznak
kötelessége és joga rámutatni a hatalom minden olyan bűnére, amely az igazság és ezzel az
ember, vagyis végső soron Isten ellen irányul.” Mindebből pedig egyenesen következik, hogy
az egyháznak joga van arra is, hogy lelki támaszt nyújtson azoknak, akik egy emberibb és
igazságosabb társadalomért küzdenek. Popieluszko megalkuvás nélkül bírálta az erkölcsi
értelemben vett társadalmi, politikai rosszat, s ezzel egyúttal védelmezte az igazságot, a
szabadságot, a szolidaritást, az emberi jogot és méltóságot. Vagyis „teljesítette evangelizációs
küldetését.” A szerző megállapítja: „Popieluszko atyát egy olyan hatalom embertelen
politikája ölte meg, amely elvetette az Isten által az emberi lelkiismeretbe oltott igazságot.
Ezért fordult ez a rendszer gyűlölettel mindazok felé, akik az igazságért küzdöttek.” A kötet
válogatást közöl Jerzy Popieluszko prédikációiból. Ezekből egyértelműen kiderül: nincs
bennük semmi olyan, amely ellentétes lenne az egyház tanításával, Popieluszko vértanúsága
„tehát az egyház által hirdetett és képviselt hit vértanúságát jelenti.”
Molnár Imre rámutat: Jerzy Popieluszko egyértelműen elkötelezte magát a megalázottak,
üldözöttek és meghurcoltak szolgálata mellett, akik lelki és fizikai szenvedésein
lehetőségeihez képest maximálisan próbált segíteni. „Jerzy atya nemcsak lelki vezető és barát
volt, de… szinte egy egész intézmény szerepét be tudta tölteni. Bármilyen kérdéssel,
problémával fel lehetett őt keresni, az albérleti szoba keresésétől kezdve a szétszakadt
szerelmi kapcsolat miatt érzett bánatig bezárólag.”
Kiemelten foglalkozik a könyv szerzője Popieluszko és a Lech Walesa vezette Szolidaritás
kapcsolatával. A fiatal lelkipásztor számára a lengyel szabadság ügye elválaszthatatlanul
összefonódott a világtörténelmi szerepet betöltő szakszervezet létének vagy nemlétének
kérdésével. Egyik miséjében így fogalmazott: „A Szolidaritás bebizonyította, hogy az Istennel
és az emberrel közösséget vállaló nemzet mily sok mindenre lehet képes. A Szolidaritás
ugyanis térden állva, rózsafüzérrel a kézben, hazafias énekeket énekelve alakult meg. A
Szolidaritás az igazságosságért, a szabadságért, az emberi nem és a munka méltóságáért
emelte fel a szavát. Ott, ahol ezek az értékek hiányoznak, helyüket a gyűlölet, a hazugság és
az erőszak veszi át. Ezért is éljük át oly fájdalmasan az igazságtalanságot, hogy a hatalmon
lévők nem a szeretetre és a szolgálatra, hanem az erőszakra támaszkodva és az egyéni
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szabadság megvonásával akarják felépíteni uralmukat.” Élete utolsó négy esztendejében a
„kérges tenyerű, de Istenre vágyó, nemes lelkű munkásemberek papja” volt, „… rajtuk
keresztül egész nemzetének szolgált odaadó hűséggel, s e szolgálatáért nyerte el végül a
vértanúk koronáját.”
Ugyancsak külön fejezetet szán a szerző Jerzy Popieluszko a lengyel hazáért bemutatott
szentmiséjéinek, amelyet a Varsó Zoliborz nevű negyedében lévő Kosztka Szent Szaniszlótemplomban mutatott be, 1980 novemberétől egészen 1984 októberében bekövetkezett
meggyilkolásáig. „A totalitarizmus pusztító szorításában vergődő haza bajban van, imádkozni
kell érte és még jobban szeretni” – volt a jelszava ezeknek a szertartásoknak. Molnár Imre
könyvéből kiderül: a lengyel kommunisták vezetői rettegtek, amikor például a fiatal
lelkipásztor kijelentette: „Bárcsak mielőbb ütne az igazság órája nemzetünk nagy számlapján,
s az igazság végső győzelmet aratna hazánk földjén!” A csak erőszakban gondolkodó
pártvezetők azonban tévedtek, hiszen Jerzy Popieluszko vallotta: az igazság győzelméhez
nem erőszak vagy bosszú útján lehet eljutni, hanem a krisztusi szeretet útjának követése által.
Ennek szellemében visszatérő mottója volt Szent Pál apostol római levelének egy mondata:
„Soha ne engedd, hogy a rossz győzedelmeskedjék, hanem győzd le a rosszat jóval” (12,21).
Popieluszko atya tudatosan építette fel e mottó köré a homíliáit, „s azokkal nemcsak egy
sajátos, senkihez sem hasonlítható popieluszkói hangnemet tudott kialakítani, melyben a
megbocsátás lelkületét az egész társadalmat eluraló erőszak és gyűlölet légköre fölé tudta
helyezni, hanem a lengyel Szolidaritás mozgalom erkölcsi etikai alapjait is megteremtette…
A hazáért való szentmise tehát kettős értelemben is a szabadságvágy megvalósulását
szolgálta. Egyrészt felszabadított a gyűlölet kötelékéből, melyért cserébe a testvéri
összefogás, az együttérzés és a szolidaritás lelket és szívet tápláló érzését adta, másrészt pedig
az elmélyült közös imádság erejével a hitben rejlő bizonyosság biztonságát ajándékozta a
jelenlévőknek.”
Mindezzel a krisztusi lelkületű pap természetesen kivívta a kommunista hatalom haragját, sőt,
gyűlöletét. Jézus szavai juthatnak eszünkbe: „Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg,
hogy engem előbb gyűlölt. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé.
Mivel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl
benneteket a világ” (Jn 15,18-19). Molnár Imre hangsúlyozza: a kommunista tábornoki kar
világképébe nem illett bele Jerzy Popieluszko karizmája, „mint ahogy nem illett bele a
zoliborzi templom terén őt lélegzetvisszafojtva hallgató egyre növekvő létszámú tömeg ténye
sem.” A kommunista hatalom minden eszközzel igyekezett elhallgattatni őt. Gyalázatos
sajtóhadjáratot indított ellene – amelybe a könyvben közölt dokumentumok szerint a szovjet
mellett a magyar sajtó is tevékenyen beszállt, s a lejáratási akciókban olyan újságírók is részt
vettek, akik ma szörnyen aggódnak itthon a demokráciáért –, adminisztratív intézkedéseket
foganatosított – rendőrségi idézések, elzárás a köztörvényesek cellájában –, folyamatosan
figyelték, nyíltan fényképezték, filmezték, majd végül 1984 nyarán elhatározták a fizikai
megsemmisítését, amelynek végrehajtását a IV. belügyi főosztályra bízták, élén a Popieluszko
atya elrablásának akcióját vezető Grzegorz Piotrowski századossal.
A kötet szerint a kommunista erőszakszervezettel szemben Popieluszko atya egyetlen
védelme a nyilvánosság volt. Szentmiséi után, a nyilvánosság előtt leplezte le a hatalom
embertelen eszközeit, beszámolva az őt ért provokációkról, zsarolásokról, fenyegetésekről,
mert „mindez hozzátartozott az igazsághoz.” Jerzy Popieluszko megérezte a halálát, egyszer
azt mondta: „Tudom, hogy életemet akarják, de hátha a halálommal többet tudok segíteni
ügyünknek, mint az életemmel.” Más alkalommal pedig így fogalmazott: „Van-e nagyszerűbb
dolog egy pap számára, mint meghalni Istenért és a hazáért?” Ennek tudatában végezte papi
szolgálatát mindvégig, nem rettent meg a fenyegetésektől.
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A könyv szerzője arra is kitér, hogy Jerzy Popieluszko vonzereje halála után is hatalmas, sírja
zarándokhely lett, az elmúlt huszonöt évben tizennyolc millióan keresték fel. Rengetegen
imádkoznak hozzá, s égi közbenjárásának köszönhetőn több lelki és fizikai gyógyulás történt
már.
Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy a 2014. évi költségvetési előirányzat dologi kiadásából Molnár Imre: Az igazság
szabaddá tesz c. könyvében 2014-es kiadását 50 ezer Ft egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást nyújtsanak a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség részére
számla ellenében.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
98/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a 2014. évi költségvetési előirányzat dologi kiadásából Molnár Imre: Az
igazság szabaddá tesz c. könyvében 2014-es kiadását 50 ezer Ft egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség
kiadásában a Historia Ecclesiastica Hungaria Alapítvány számára számla ellenében.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
Elszámolás: 15 napon belül, számla ellenében
(3 igen szavazat, egyhangú)
c) Köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezés
Buskó András: bejelenti, hogy az ügyfélkapunyitás megtörtént, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál a Köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezés megtörtént.
d) Költségvállalási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás
Buskó András: bejelenti, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi
önkormányzat elnökének 81/2014. (X. 27.) LNÖ határozata alapján a Költségvállalási jogkör
gyakorlásáról szóló felhatalmazás aláírást követően, 2014. október 27-án hatályba lépett.
e) Vagyonnyilatkozat elkészítése és őrzése
Buskó András: bejelenti, hogy a 2014. évről készített Vagyonnyilatkozat elkészült és a
92/2014. (X. 27.) LNÖ határozat alapján az átadása Puskás Róbert Zoltán elnökhelyettes
részére való átadás megtörtént.
f) Az új Országos Lengyel Önkormányzat megalakulása
Buskó András: bejelenti, hogy a 2014. október 12. napján megtartott nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása során az országos nemzetiségi önkormányzat tagjává
választották. Az Országos Lengyel Önkormányzat új képviselőtestület 2014. október 28-án
tette le az esküt.
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g) Közmeghallgatás és Andrzejki a Csekovszky Árpád Közösségi Házban
Buskó András: A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2014. november 28-án, a hagyományos Andrzejki keretében tartotta idei közmeghallgatását a
Magyar-Lengyel Baráti Körben. Idén a Kerületi Lengyelekért-díjat Szőke Zoltánné, Margó
kapta, aki több mint egy évtizede végezte a nemzetiségi önkormányzat pénzügyeit.
Gratulálunk a kitüntetettnek és köszönjük az eddigi fáradozását.

h) A Szalai család Családi Műhely című kiállítása
2014. december 2-án, 18.00 órakor, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban nyílt meg a Szalai család
kiállítása. Kiállítók: Szalai László keramikus, Szalai Szilvia grafikus, Szalai Sára díszlet- és
jelmeztervező, Szalai Zsófia keramikus. A kiállítást Tóth Yoka Zsolt főiskolai docens, a Budapesti
Kommunikációs Főiskola szakvezetője nyitotta meg. Közreműködött: Gordos Júlia. Megtekinthető:
2015. január 10-ig a ház nyitvatartási idejében.

i) Az Országos Lengyel Önkormányzat bizottságainak megalakítása
Buskó András: bejelenti, hogy a 2014. október 28-án megalakult Országos Lengyel
Önkormányzat, 2014. december 6-i ülésén három bizottságot alakított: 1. Pénzügyi Bizottság,
2. Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság és 3. Vallási és Szociális Bizottság. A Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság tagja lett Buskó András, a XVII. kerületi LNÖ elnöke is.
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Buskó András: felkéri a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzatot, hogy a XVII. kerületben lakó rászoruló vagy támogatást igénylő
lengyelekről tájékoztassa az Országos Lengyel Önkormányzat Vallási és Szociális
Bizottságát.
Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint:
A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy a XVII. kerületben lakó rászoruló vagy támogatást igénylő lengyelekről felmérést készít
és azokról tájékoztatja az Országos Lengyel Önkormányzat Vallási és Szociális Bizottságát.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
99/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a XVII. kerületben lakó rászoruló vagy támogatást igénylő lengyelekről
felmérést készít, és azokról tájékoztatja az Országos Lengyel Önkormányzat Vallási és
Szociális Bizottságát.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
j) Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének pénzügyi elszámolása
és beszámolója
Buskó András: tájékozatja a megjelent képviselőket, hogy a Magyarországi Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) a megkötött
támogatási szerződés alapján elkészítette pénzügyi elszámolását és beszámolóját. A támogatás
alapján 100 000 Ft került felhasználásra. A támogatást a kőbányai Lengyel-templom
tornyának felújítására került felhasználásra.
Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint Budapest Főváros XVII. kerületi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent
Adalbert Egyesületének pénzügyi elszámolását és beszámolóját elfogadja.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
100/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének
pénzügyi elszámolását és beszámolóját elfogadja. A támogatás alapján 100 000 Ft került
felhasználásra. A támogatást a kőbányai Lengyel-templom tornyának felújítására került
felhasználásra.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
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Buskó András: ismertetem a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 363/2014. (XII. 11.) Kt. határozatával elfogadott
együttműködési megállapodást:
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
képviseli: Buskó András elnök, ( a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény (Nektv.);
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény);
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.);
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.21.) Korm. rendelet
(Ávr.);
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet;
a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet
alapján, az alábbi feltételekkel:
I. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei
I.1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére annak székhelyén, Rákosmente
Polgármesteri Hivatalának épületében, az Nektv. 80. §-ának (1) bekezdése szerint biztosítja a
feladatainak ellátásához szükséges technikai, tárgyi eszközökkel felszerelt helyiség
használatát, és működésének adminisztratív feltételeit a Képviselő-testületi Csoport
segítségével.
I.2. A Nemzetiségi Önkormányzat üléseit székhelyén tartja, melyen a jegyző, vagy
megbízottja az Önkormányzat képviseletében részt vesz, és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
I.2.1. Az üléseket a Polgármesteri Hivatal munkaidejéhez igazodva kell megtartani, legkésőbb
18 órai kezdettel.
I.2.2. A közmeghallgatás a székhelytől eltérő helyen is megtartható, a Nemzetiségi
Önkormányzat ilyen esetben a közmeghallgatást megelőzően legalább 45 nappal köteles
jelezni helyiségigényét az Önkormányzat felé.
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I.3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat az Nektv. alapelveinek megfelelően, kultúrájának
megőrzése, anyanyelvének ápolása, és jogainak széleskörű biztosítása érdekében köteles
térítésmentesen, évente legalább 1-1 alkalommal az Önkormányzat hivatalos lapjában, a
Hírhozóban, és a Rákosmente TV-ben tevékenységéről beszámolni, illetve a nemzeti ünnepek
alkalmából megtartott önkormányzati ünnepségeken nemzetiségi önkormányzati minőségében
magát képviselni.
I.3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat a hivatalos rendezvényeiről díjmentesen tájékoztathatja a
nemzetiség tagjait az Önkormányzat hivatalos lapjában, a Hírhozóban.
I.4. A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai az Önkormányzat mobiltelefonos dolgozói
flottájához saját költségvetési keretük terhére csatlakozhatnak.
A testvérvárosi kapcsolattartásról a felek külön megállapodást kötnek.
I.5. A Nemzetiségi Önkormányzat a közzétételi kötelezettséggel érintett adatait elsősorban
saját honlapján, ennek hiányában külön jelzés alapján az Önkormányzat honlapján teszi
közzé. A közzétételi kötelezettség elmulasztása miatt az Önkormányzat felelősséget nem
vállal, kivéve, ha a Nemzetiségi Önkormányzat közzétételre vonatkozó igényét határidőben
jelezte az Önkormányzat felé.
II. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása
II.1. Költségvetési határozat-tervezet
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítésében a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője az elnök kérésére, vele együttműködve segítséget
nyújt.
II.1.2. Költségvetési határozat
A Gazdasági Iroda vezetője közreműködik a nemzetiségi önkormányzat jogszabályban előírt
tartalmú költségvetési határozatának előkészítésében. A költségvetési határozat-tervezetet a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetésről szóló határozatot annak meghozatalát követő
legrövidebb időn belül, de legkésőbb a meghozatalát követő öt munkanapon belül eljuttatja a
Gazdasági Iroda részére.
II.1.3. Elemi költségvetés
A költségvetésről szóló határozat alapján a Gazdasági Iroda – a Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőjével egyeztetve – elkészíti az elemi költségvetést és eleget tesz a költségvetéssel
összefüggő jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek. Az elemi költségvetést a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint az elemi költségvetés elkészítésért kijelölt
felelős személy írja alá.
Az Áht. 29/A. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat
elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
II.2. Előirányzatok módosítása
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Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Gazdasági Iroda vezetője az
elnök kérésére előkészíti. Az előirányzat módosításokról a nemzetiségi önkormányzat
határozatot hoz, amelyet 10 napon belül eljuttat a Gazdasági Iroda részére.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál a Nemzetiségi Önkormányzat
által szolgáltatott adatok és információk tekintetében a felelősség a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozólag a felelősséget a Jegyző viseli a szervezetén belüli
hatásköri megoszlás szerint.
II.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása
A Jegyző gondoskodik valamennyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről az Ávr. 56.
§ (1) bekezdése alapján. A kötelezettségvállalás nyilvántartására a Polgármesteri Hivatalnál
alkalmazott forma és rend szerint kerül sor. Kötelezettségvállalás nyilvántartása a Gazdasági
Iroda feladata, a jogszabálynak megfelelő kötelezettségvállalási dokumentum (szerződés,
megrendelő) elkészítése a Nemzetiségi Önkormányzat kötelessége.
II.4. Zárszámadási határozat
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht. szerinti zárszámadási rendelet–tervezet a
törvény 91. § (1) bekezdése szerinti határidőben az önkormányzat képviselő-testületének való
előterjesztése érdekében a költségvetési évet követő negyedik hónap első napjáig köteles a
zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé
terjeszteni. A rendelet-tervezet összeállításában a Gazdasági Iroda vezetője működik közre.
II.5. Adatszolgáltatási kötelezettség
A Nemzetiségi Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló, negyedéves költségvetési
jelentés és mérlegjelentés- tételi kötelezettségét az államháztartás információs rendszerén
keresztül a Gazdasági Iroda teljesíti. A költségvetési beszámolót, valamint a negyedéves
költségvetési jelentést és mérlegjelentést a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, valamint a
beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személynek kell aláírnia.
A felek megállapodnak, hogy a kötelezettségek (határozathozatal) határidőben történő
teljesítésének érdekében a jogszabályban meghatározott határidő előtt minimum 15
munkanappal megkezdik az egyeztetést.
II.6. A költségvetési gazdálkodás rendje
A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a
Polgármesteri Hivatal, ami a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok
betartása mellett végzi feladatait.
A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök
és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata (továbbiakban:
szabályzat) tartalmazza.
II.7.1. Kötelezettségvállalás
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére
kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott helyi
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
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A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően,
írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely:
a) értéke a százezer forintot nem éri el,
b) fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy
c) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés,
utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli
kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Gazdálkodási Szabályzat rögzíti, ami
kiterjed a helyi nemzetiségi önkormányzatra is.
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Gazdasági
Iroda gondoskodik.
II.7.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség pénzügyi
ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományához
tartozó köztisztviselő jogosult.
A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban
a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláírásával kell igazolni.
II.8. Teljesítésigazolás
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló írásos
kijelölése alapján a Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselő jogosult.
A teljesítést az igazolás dátumának, és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
II.9. Érvényesítés
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség
érvényesítésére a Gazdálkodási Szabályzatban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába
tartozó köztisztviselő jogosult.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy a megelőző
ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet, és e rendelet előírásait,
továbbá az Önkormányzat, ill. a Polgármesteri Hivatal belső szabályzataiban foglaltakat
megtartották-e.
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II.10. Utalványozás
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás
visszavonása minden esetben csak írásban történhet.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a teljesítésigazolást követően
kerülhet sor. Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.
II.11. Összeférhetetlenségi követelmények
A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi
ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem
végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy
maga javára látná el.
II.12. Pénzellátás
A Nemzetiségi Önkormányzat az OTP Bank Nyrt-nél vezeti pénzforgalmi számláit. A számla
feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza.
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát,– a meghatározott kivételekkel – egy
belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden
pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is – köteles
lebonyolítani.
A Nemzetiségi Önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést követően
azonnal tájékoztatni kell. A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére:
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcímű számlákat (a központi költségvetésből folyósított
hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei
elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére
szolgáló alszámla, és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok
lebonyolítására szolgáló alszámla.)
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát
nyithat.
A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat nem működtet.
A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi
Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a
felvett előleggel 30 napon belül szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol annak
érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Amennyiben az
elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) az azt felvevő 30 napon belül nem számol el, úgy
Őt az Szja tv. 72. §-a szerint kamatkedvezményből származó jövedelem adója terheli.
Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.
A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével
kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
II.13. Likviditási terv és beszámolás készítése, jóváhagyása
A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 78. § (2) bekezdése alapján likviditási tervet készít,
amit az Ávr. 122. § (3) bekezdése alapján havonta az elnök felülvizsgál. A likviditási tervet és
annak esetleges (havi) változásáról a tájékoztatást a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
megküldi az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági irodavezetője részére.
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II.14. Vagyongazdálkodás
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati hivatal
elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Gazdasági Iroda a felelős.
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés
– elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási
határozatban kerül bemutatásra.
A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A Nemzetiségi Önkormányzat selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a
jegyző felé.
II.15. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatok belső
ellenőrzése
Az Áht. 70. § (1) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a
Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a belső
ellenőrzés feladatát képezi.
A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése
végzi, melyre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben
meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső
ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.
III. Záró rendelkezések
Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, a benne foglaltakat e
naptól kezdve kell alkalmazni, egyidejűleg a felek között 2012. július 1. napján megkötött
megállapodás hatályát veszti.
A megállapodást évente január 31. napjáig felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani.
Budapest, 2014……………….
……………………..…………..
polgármester

……….…………………………..
elnök

Záradék: Jelen együttműködési megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a
363/2014. (XII. 11.) Kt. határozatával, a Nemzetiségi Önkormányzat testülete a …………
határozatával jóváhagyta.
Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint:
1./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt,
hogy a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást megköti a Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testületével.
2./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
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3./ A Képviselő-testület felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterét.
Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
101/2014. (XII. 15.) LNÖ határozata
1./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy
dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást megköti
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestületével.
2./ Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
3./ A Képviselő-testület felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterét.
Felelős: Buskó András elnök
Határidő: azonnal
(3 igen szavazat, egyhangú)
Buskó András: más észrevétel, javaslat nincs, az ülést bezárja.

k.m.f.

Buskó András
elnök

Olejnik Marek
jegyzőkönyv hitelesítő
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