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JEGYZOKOI\-W
Készült a JőzseÍválrosi Német Nemzetiségĺ OnkoľmányzatKépviselő-testůiletének

2016. május 12.(csütiiľttik) napján 11:00 ĺíľakoľ
a1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi onkoľmányzatokĺrodájában

megtartott 3. nyilvános ľendkívůilĺ ülésén

Jelen vannak: Dľ. Szabadkaĺ Attila Csaba elniik
Bźnőczi llona elnök-helyettes

Távol maľad: Németh Tamás nemzetiségi önkoľmanyzati képviselő

Meghívottak: dľ. Sebestyén Réka jogász

Dľ. Szabadkai Attila Csaba

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogl az i)lés szabĺźlyszerűen
került Ósszehívásra. Mególlapítja, hogl a testület 2 ftvet határozatképes.

Dľ. Szabadkaĺ Attila Csaba
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtĺáľgyalźsára, továbbá fetkéri Bźnőczi
Ilona elnök-helyettest a jegyz(ikönyv hitelesítésére.

Bánőczi rlona
Elfogadja a jelölést.

Dľ. Szabadkaĺ Attila Csaba
Szavazásrateszi fel Bánőczil|ona jegyzőkĺinyv-hitelesítővé történő megvźlasztását.

A Képviselő-testiilet az alábbi javaslatról dönt:
A Józsefuáľosĺ Német Nemzetiségi onkormányzat úgy dönt, hory elfogadja Bánóczi
Ilona személyét a jeg;rzőktinyv hĺtelesítéséľe.

.12.) számú
A Józsefoáľosĺ Német Nemzetiségi ányzat rĺry dtint' hory elfogadja Bánőczi
Ilona személyét a jeryzőkiinyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,O nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja
a javaslatot

Dľ. Szabadkai Attĺla Csaba
Szavazásra teszi fel a napiľendi pontokat.

JIYNO 1 4 t2016. (II. 1 1.) szám ú határ ozat mĺódosítása
Előterjesző: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
Jhl.No 3 4 t 2016. (Iv .27 .) számú határ ozat m ó d o s ítá sa
Előterjesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

1.

2.



napiľendi pontjaĺt az a|ábbiak szeľĺnt fogadja el:

A Jĺízsefvárosĺ Német Nemzetiségi nvilvános ľendkívüIi ülésének

1. JNNO 14t2016. (II.11.) számú határozatmódosítása
Előte.rjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli etőterjesztés)

2. JNNO 34t2016. Qv.27.) számú határozatmĺidosítása
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képvĺselő,2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett elfogaĺIja
a javaslatot.

1. Napĺľendi pont
JNNO 1 4 ĺ20|6. (II. 1 1.) szám rĺ határ ozat mó dosítása
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előterjesĺés)

Dľ. Szabadkai Attila Csaba
Szavazěsrateszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesaés alapjĺín.

határozataz
A Józsefváľosĺ Német Nemzetiségi Onkoľ mány zat Képviselő.testĺilete
JNNO |4ĺ2016. (il.11.) sz. k|ubrendezvényeĹ címíÍ határozatát az

úg5r dönt' hory a
alábbiak szeľint

mĺídosítja:

1. a határozat 2. pontjátban szeľeplő a|ábbi sziivegľész:
o,Forľása a 2015. évĺ feladatalapú állami támogatás szabad maľadványa, fedezete
a 2016. évĺ kĺadás személyi juttatások és jáľulékok előiľányzata, va|amĺnt a
dolo gi kĺadások e|őirńny zata.,,

helyébe az a|áhbi szövegľész kerül:

8 e Ft ľeprezentációs ktiltség és járulékai (1 e F't SZJ.Ą és 3 e Ft EHo), valamint
50 e Ft szo|gáitatálsĺ kiiltség foľrása a 2015. évĺ feladatalapú államĺ támogatás
ktiltségvetésĺ maradványa, fedezete a 2016. évi kĺadás szeméIyi juttatások és
jáľulékok e|őirányzata, valamĺnt a dologi kiadások e|őirányzata, továbbát2ľ e
ľ't repľezentácĺós kiiltség és járulékaĺ (4 e Ft SZJA és 9 e ľ.t EHo)' valamint 75
e Ft megbízásĺ díj és annak 18 e Ft sZoCHo jáľulékának foľrása a 2016. évi
telepůilési tinkormányzat műktĺdésĺ támogatása.

2. ahatározat ti'bbi ľésze váitozatlan maľad.

3. jelen hatáľozatban fogtaltak mĺatt az a|ábbikłiltségvetés átcsopoľtosítást fogadja
el:
. személyi juttatások e|őirányzatán belül repľezentácĺóra +51 e Ft
- járulékok e|őirányzatán belül SZJA.ra +4 e Ft
. jáľulékok e|őirányzatán belül EHo-ľa +9 e Ft
. jáľulékok előirányzatán belůil sZoCHo.ľa *18 e x't
. járulékok előirányzatán belül szakmai szo|gá|tatáls - 82 e Ft



Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba
Határĺdő: 2016. decembeľ 31.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képvisető,2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadja
a javaslatot

2. N.apĺľendĺ pont
JNNO 3412016. (IY.27.) számú batározat módosítása
Előteťesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dľ. Szabadkai Attila Csaba
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azitźsbeli előterjesztés alapjrĺn.

N
A Józsefváľosi Nómet Nemzetiségĺ Képviselő.testiilete rĺry dönto hogy a
JNNO 34ĺ2016.(Iv.27.) sz. Magyaľoľszági németek politikaĺ szeľepválla|ása1944-1957
közőtt,tárgyűlhatározatáltazaláhbiakszeľĺntmódosítja:

1. a Jh[No 34t2016.(Iv.27.) sz.hatńrozat 1. pontjában szeľeplő:
,,A ľendezvényre szánt összeg 182 e ľ't, amelyből a meghívó költsége 25 eBt,az
előadĺók szo|gáitatálsi költsége 20 e x't, 91 e ľ't reprezentációs kiiltség + járulékaÍ
(17 e F.t SZJA és 29 e F.t EHo).'

szövegrészt mĺódosítja az a|átbbiak szeľint:

A ľendezvényre szánt összeg 187 e Ft, amelyből a meghívó költsége 25 e Ft, az
előadó díja 20 e ľ't, valamint annak 5 e Ft SZoCHo jáľuléka, továbbá 91 e Ft
reprezentäcĺós ktiltség + jáľulékaĺ (17 e Ft SZJA és 29 e Ft EHo).

2. a Jl[No 3 4 t 20 | 6.(Iv .27 .) sz. határ ozat 2. p o ntj a v áitozat|an m aľad.
3. a JNNO 34t2016.(Iv.27.) sz.hatáľ:ozat 3. pontja tiirlésľe kerül, helyébe az a|ářlbi

ľendelkezések lépnek:
a.) a JIYNö zelzole Gv.11.) számú határozat 3. pontja tiiľlésľe keľül, helyébe az

alábbi rendelkezés lép: forľása a 20|5. évĺ köItségvetésĺ maľadványon belül a
2015. évĺ feladatalapú állami támogatás maradványa, fedezete a személyi
juttatások és járulékok, valamĺnt a dologĺ kĺadások előirányzata.

b.) a JNNO 2612016 (Iv.11.) számrĺ határozat4. pontja váiltozat|anmaľad.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba
Hatáľidő: 2016. május 31.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képvĺselő,2 igen,O nem, 0 tartózkodás
a javaslatot.

Dr. Szabadkai Attĺla Csaba
Miutan megállapítja, hogy egyéb téma nem merĹilt fel, nincs kérdés,
bejelentés megköszĺlni a testĹileti tagok munkáját, az iilést 12:00-kor
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Jelenléti ív

a J őzsefvźnosi Német Nemzetiségi onkoľmanyzat
3. nyilvános ľendkívüli testiileti üléséľől, amelynek időpontja:

2016. május 12. (csüttiľtiik) 11:00 óra

I. Dr. Szabadkai Attila Csaba

2. Bánóczi llona

3 . Németh Tamás

.ąłő r*..,..,2.!Ąľ:...................

l'ątĺ,iuo( n...*r,"ď|

A 20|1. évi CDoilX. tĺirvény 80. $ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Fővaros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi Polgármesteľi Hivata| jegyz(5jének megbízásából:

dr. Sebestyén Réka /ý( ĺ.ĺĺ ĺ,a/4u
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ELoTERJESZTÉS
JNNO t 4 I 2016. (II. 1 1.) számú határ ozat m ó dosítása

Előteťesző: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előterjesztés)
Józsefuaľosi Német Nemzetiségi onkormźnyzatKépviselő-testĹiletének 2016. május 12'

napjan 3. nyilvanos rendkívüli ülés 1.) napirendi pontja

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a JNNO 1412016. (II.11.) szźlmtl
hatrĺľozafunkat módosítani szĹikséges tekintette| arra, hogy a hatźnozatban szeľeplő költségek
forrása a 2015, évi feladatalapű tźrnogatźts volt, mely felhaszněiásźnak véghatlíľideje
2016.04.30. napja.
Fentiekľe tekintettel kérem a határozati i avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A JĺĎzsefvárosi Német Nemzetiségi onkoľmányzat Képvise|ő.testülete r'iry diint, hogy a
JNNO t4t20t6, (II.11.) sz. klubrendezvények című határozatńt az alábbiak szeľint
módosítja:

1. ahatározat 2. pontjában szeľeplő atábbi sztivegľész:
,,Foľľása a 2015. évi feladatalapű állami támogatás szabad maradványa,fedezete
a 2016. évĺ kiadás személyi juttatások és jáľulékok előiľányzata, valamint a
dolo gi kiadás ok e|őir ány zata.),

helyébe az a|á'ůbi sztivegrész keľül:

8 e Ft ľeprezentácĺós kiiltség és járulékaĺ (1 e Ft SZJA és 3 e Ft EHo), valamint
50 e Ft szoľrgá.JtatálsÍ kiiltség forľása a 2015. évi feladatalapú államĺ támogatás
ktiltségvetési maľadványa, fedezete a 2016. évĺ kĺadás személyi juttatások és
járulékok e|őirányzata, valamint a dologĺ kĺadások előirányzata, úovábbál28 eEt
reprezentációs költség és járulékai (4 e F.t SZJA és 9 e Ft EHo)' valamĺnt 75 e ľ.t
megbízásĺ dÍj és annak 18 e F.t sZoCHo járulékának foľľása a 2016. évi
településĺ iinkoľmányzat mÍĺködési támogatása.

2. ahatározat tiibbi ľésze változat|an marad.

3. jelen hatáľozatban foglaltak mĺatt az a|áů,bi költségvetés átcsopoľtosítást fogadja
el:
. személyĺ juttatások előirányzatán belĺil repľezentácÍóľa +51 e T't
- járulékok e|őiränyzatán belül SZJA.ra +4 e Ft
. jáľulékok e|őirányzatán belül EHo.ľa +9 e Ft
- jáľulékok e|őirányzatán belül sZoCHo.ľa +l8 e Ft
. jáľulékok e|őirányzatán belůĺl szakmai szo|gáitatáls - 82 e Ft



ľ'elelős: Dr. Szabadkai Atti|a Csaba elntik
Hatáľidő: 2016. december 31.

Budapest, 2016. május 9.

ELOTERJESZTO: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNOK JOZSEFV
ľÉnĺnľ I\.EMZETISÉGI oľronmÁľY ZAT
LnÍRľ,t: NÉMETH EDINA
pnľzÜcu ŕnonżBľni lsĺľľrryEM IGENYEL,IGAZILÁS: lď
JSGI KSNTRSLI,: ,,. Ř,u. 

íĺlL da.L_ | LvCt
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ELoTERJESZTÉS
JNNO 34t2016. (Iv.27.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeti előterjesztés)
Józsefuarosi Német Nemzetiségi onkoľmĺányzat Képviselő-testĹiletének 2016.május 12.

napjan 3. nyilvanos rendkívüli ülés 2.) napirendi pontja

Mint ahogy a Tisztelt Képviselő-testĹilet előtt ismert, a JNNO 26120116 (tV.11.) szálĺltl
határozata módosításra kerĹilt a JNNO 3412016. Qv.27.) szźľĺrruhatározattal.Tajékoztatom a
tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a JNNO 3412016. (Iv.27.) sztlműhataľozafunkat módosítani
szĺikséges tekintettel a:ľa, hogy ahatfuozatba foglalt 20 e Ft.os előadó szolgáltatási díja utan 5
e Ft SZoCHo megfizetése szfüséges, mivel aze|őadő magánszemély.
Fentiekľe tekintettel kéľem ahatttrozati javaslat elfogadását.

Hatńrozatĺ javaslat

A Józsefoáľosĺ Német Nemzetiségi onkoľmányzatKépvĺselő.testülete rĺry dönt, hogy a
JNNO 34t20|6.(Iv.27.) sz.Maryaľoľszágĺ németek polĺtĺkaĺ szerepváIlaĺása 1g44-1rg57
köziitt' tár gĺ űt határ ozatált az a|áhbiak szerint m ó d o sítj a :

köziitt' táľryú határozatált az a|áhbiak szeľint mĺídosítja:

1. a J]t[No 34t2016.(Iv.27.) sz.batńrozat 1. pontjában szereplő:
,,A ľendezvényľe szánt összeg 182 e F.t, amelyből a meghívó kiiltsége 25 eEt, az
előadók szolrgá.Jtatálsĺ költsége 20 e ľ't, 91 e Ft reprezentácĺós ktiltség + járulékaĺ (17
e Ft SZJA és 29 e Ft EHo)."
sztivegľészt módosítja az alábbĺak szerint:

A ľendezvényre szánt iisszeg 187 e Ft, amelyből a meghívĺí ktiltsége 25 e Ft, az
előadó díja 20 e x't, valamĺnt annak 5 e Ft szocHo járutéka, továbbá 91 e Ft
reprezentácĺĺós költség + jáľulékaĺ (17 e F,t szJA és29 e F't EHo).

2. a JNNo 34t2016.Qv.27.) sz.határozat 2. pontj aváitozat|an maľad.

3. a Jlt[No 34t2016.w.27.) sz. határozat 3. pontja tiiľlésľe keľül, helyébe az a|á.řlbi
rendelkezések lépnek:

a.) a JI\Nö zelzolĺ (Iv.11.) számú határozat 3. pontja tiirlésľe keľül, helyébe az
alábbĺ rendelkezés lép: forľása a2015. évi kiiltségvetési maradványon belĺil a 2015.
évi feladatalaprĺ állami támogatás maradványa, fedezete a személyi juttatások és
jáľulékot valamint a dologĺ kiadások e|őirányzata.

b.) a Jlt[No 26t2016 (Iv.11.) számú határozat4. pontja váitozatlanmaľad.

Felelős: Dľ. Szabadkai Attila Csaba



Hatáľĺdő: 2016. május 31.

Budapest, 20|6. május 9.

Dľ. Szabädkaĺ Attila
elnäk

: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNOK JOZSEFV
ľnlĺľľ NEMZETISEGI oľxonľĺÁľyza.ľ
LBÍRľ.ł.: NÉľĺľľľĺ EDINA
pÉľzÜcyr FEDEZETET IGÉI\IYEL/NEM IGEII-YEL, |GAZuĺ-ÁS: lđ
JOGI KONTROLL: /n űb" ,tĄą"
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MEGHÍvo
a Jĺízsefu áľosi Ném et Nem zetiségi onkoľ mány zat Képviselő-testülete

2016. május 12. (csĺittiľttik) 11:00 óľai kezdettel taľtandó
Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b NemzetĺségÍ onkoľmányzatok irodája

3. nyilvános rendkívĺilĺ testületi ĺilésére

Napĺľend:

1. JNIt{o 14t2016. (II.11.) számrĺ hatńrozatmĺídosítása
Előterjesztő: Dľ. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

2. JT\-NO 34t2016. (IY.27.) számú hatärozatmódosítása
Előteľjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (íľásbeli előteľjesztés)

Budapest, 20|6. május 9.

Üdvözlettel:

Dr. Szabadkai Attila Csaba
elnök s.k.


