
JEGYZŐKÖNYV 
Készült a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. december 14. (csütörtök) napján 10:00 órakor 
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában 

megtartott 7. rendes ülésén ZÁRT ülés keretében tárgyalt 4. napirendi pontról 

4. Napirendi pont 
Méltatlansági eljárás lezárása 

Előterjesztő: Dr. Szabó János elnök (írásbeli előterjesztés) 

Dr. Szabó János elnök 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 89/2017. (XII. 14.) sz. határozatát: 
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 89/2017. (XII.14.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 88/2017. 
(XII.14.) számú határozatban indított méltatlansági eljárást megszünteti, tekintettel 
arra, hogy Markovics Erzsébet nemzetiségi képviselő a köztartozásmentes adózó 
nyilvántartásba 2017. decemberi állapot szerint már szerepel. 

Felelős: Dr. Szabó János elnök 
Határidő: 2017. december 14. 
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jegyzőkönyv-hitelesítő elnök 

Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina 
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JOZSEFVAROSI RUSZIN ONKORMANYZAT 
JM2 Budapest, Baross u. 63-67. 

ELŐTERJESZTÉS 
Méltatlansági eljárás lezárása 

Előterjesztő: Dr. Szabó János (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14. napján 

7. rendes ülésén ZÁRT ülés keretében tárgyalt 3. napirendi pontról 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2017. (XI.24.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy méltatlansági eljárást indít Markovics Erzsébet nemzetiségi 
képviselővel szemben és felkérte Markovics Erzsébet nemzetiségi képviselőt, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétele 
érdekében és az intézkedésekről számoljon be a Képviselő-testületnek. Markovics Erzsébet 
bejelentette, hogy intézkedett a nyilvántartásban történő felvétele érdekében és a KOMA 
nyilvántartásban, 2017 decemberében már szerepel 

Tekintettel arra, hogy megállapításra került, hogy a köztartozásmentes adózó nyilvántartásba 
2017. decemberi állapot szerint Markovics Erzsébet nemzetiségi képviselő már szerepel, 
javaslom 79/2017. (XII.24.) számú határozatban indított méltatlansági eljárást megszüntetni. 

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 79/2017. 
(XI.24.) számú határozatban indított méltatlansági eljárást megszünteti, tekintettel arra 
Markovics Erzsébet nemzetiségi képviselő a köztartozásmentes adózó nyilvántartásba 
2017. decemberi állapot szerint már szerepel. 

Felelős: Dr. Szabó János elnök 
Határidő: 2017. december 14. 

Budapest, 2017. december 05. 

DK. Szabó János elnök 
'"HL Xí-/?^ 

ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABÓ JÁNOS ELNÖK JOZSEFVAROSI RUSZIN 
ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ ¿fS, 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: \ 
JOGI KONTROLL: {AKááá.W-, 
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