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2016. május 2. (hétfő) napján 17z30 órakor
a 1082 Budapest, Yajdahunyad utca 1'./b Nemzetiségi onkormányzatokiľodájában megtaľtott

2. nyilvános ľendkívüli ülésén

Jelen vannak: Bozonasz Iľini elnök
Topalidisz Lász|ő elnök-helyettes
Aĺ girász Mária nemzetiségi cinkormĺínyzati képviselő

Meghívottak: dr. Nagy Adrienn jogász

Bozonasz Irini
Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvozlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen keľült
osszehívásra. Megállapítja, hogy a testület 3 ftvel hatáľozatképes.

Bozonasz Iľini
Javaslatot tęsz a meghívó szerinti napirendi pontok meglźrgya|ásźra, továbbá felkéľi Atgirász Mária
képviselőt a jegyzokonyv hitelesítésére.

Argirász Mária
Elfogadja a jelĺllést.

Bozonasz Irini
Szavazásra teszi fel Aľgirász Mária jegyzőkönyv-hitelesítóvé tĺjľténő megvá|asztását.

A Képviselő-testület az alábbij avaslatról dcint:
A Jĺízsefvárosi Giirtig onkormányzat úgy diint, hogy elfogadja Aľgirász Mária szeméIyét a
j egyzőktinyv hitelesítéséľe.

A Jrízsefvárosi Gtiľiig onkormányzat űgy dtint, hogy elfogadja Aľgirász Máľia személyét a
j egyzőkiinyv hitelesítóséľe.

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képvĺselő, 3 ĺgen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

Bozonasz Iľini
Szavazásrateszi fel a napirendi pontokat.

1. Bé|yegzőhasznáIati szabá|yzatelfogadása
Előterj esztő : B ozonas z lriru (írásbeli előterj esztés)

2. A Józsefváľosi Gtiriig onkoľmányzat 20|'5. évi ktittségvetési beszámolója és a 2015. évi
kiiltségvetési maľadvány elfogadása
Előterj esztő : B ozonas z Irini (íľásbeli előterj esaés)

3. A 2015. évĺ kiiltségvetési maľadvány felhasználása, a2016. évi kiiltségvetés módosítása



Eloteľj esĺő : B ozonas z Iriní (írásbeli előterj esztés)
4. A 2016. évi feladatalapú állami támogatás befogadása és kiiltségvetési módosítás

javaslata
Előterj esztő : B ozonas z lrini (írásbel i előterj esztés)

5. A települési iinkoľmányzat pá|yánatán elnyeľt 150 e Ft befogadása és felosztása,
költségvetés módosítása
Előterj esztő : B ozonas z kiru (írásbeli előterj esztés)

6. Embeľi Erőforrások Minisztériuma 2016. évi páIyźuatán elnyeÍt 250 e Ft befogadása és
felo sztása, kö lts é gveté s módo sítá sa (I . p áIy ázat)
Előterj esztő : Bozonas z Iľiní (írásbeli előterj esztés)

7. Embeľi Eľőforľások Minĺsztéľiuma 2016. évi pá.Jyá,zatán elnyeÍt 200 e Ft befogadása és

felo sztás a, kti lts é gvetés módo sít ása Q. p á|y ánat)
Előterj esztő : Bozonas z Iĺ'iní (írásbeli előterj esztés)

8. Embeľi Erőfoľľások Mĺnĺsztéľiuma 2016. évi páiyázatán e|nyeľt 100 e Ft befogadása és

felosztás a, kiilts égvetés módosítás a (3. pá|y ázat)
Előterj eszto : B ozonas z Iľiĺĺ (íľásbeli előterj esztés)

9. Május 15.i bécsi zaľándokút
Előterj eszto : B ozonas z [rini (íľásbeli előterj esztés)

10. Zenés Iľodalmi Est
Előterj esztő : Bozonas z Iriní (írásbeli előteľj esztés)

11. Göľiigországi gyerek nyelvi táboľ támogatása
Eloteľj eszto : B ozonas z Irini (írásbeli előterj esztés)

|2. Gramos-Yitsiemléktúľatámogatása
Előterj esztő : B ozonas z Iriru (íľásbel i előterj esztés)

Józsefvárosi Giiröe On kormányzat 34120 1 6. (V.02.) számr'i hatáľozata:

A Jĺĺzsefváľosi Göľiig Onkoľmányzat 2. nyilvános rendkívĺĺli ülésének napiľendi pontjait az
alábbiak szeľint fogadja el:

1. Bé|yegzőklasználati szabályzatelfogadása
Előterj esztő : Bozonas z kini (írásbeli előterj esztés)

2. A Józsefváľosi Głirtig Onkoľmányzat 2015. évi költségvetési beszámolĺíja és 2015. évi
ktiltségvetési maľadvány elfogadása
Előterj e sztő : B ozonas z |rini (írásbeli előterj esztés)

3. A2015. évi ktiltségvetési maradvány felhasználása, a 2016. évi ktiltségvetés módosítása
Előterj esztő : Bozonas z lrini (írásbeli előteľj esztés)

4. A 2016. évĺ feladatalapú állami támogatás befogadása és ktiltségvetési módosítás
javaslata
Előterj esztő : B ozonas z Irini (írásbeli előterj esztés)

5. A telepůilési tinkoľmányzat pá|yázztán elnyeľt 150 e Ft befogadása és felosztása,
kiiltségvetés módosítása
Előterj esztő : B ozonas z Irini (írásbeli előterj esztés)

6. Emberi Eľőfoľľások Minisztériuma 20|6. évi páiyánatán elnyert 250 e Ft befogadása és

felo sztás a, kii |ts égvetés m ĺó dosítása ( 1. pá|y ázat)
Előteľj esztő : Bozonas z Iriní (írásbeli előterj esztés)

7. Embeľi Erőforrások Minĺsztéľiuma 2016. évi páiyázatán elnyert 200 e Ft befogadása és

felo sztás a, kiilts é gvetés mó do sít ása (2. p á|y ázat)
Előterj esztő : Bozonas z Irini (írásbeli előteľj esztés)

8. Emberi Eľőfoľrások Minisztériuma 201'6. évi pá.Jyázatán elnyert 100 e Ft befogadása és

felo sztás a, kiiltségvetés mód osítás a (3. p áiy ánat)
Előterj esztő : B ozonas z Irini (írásbeli előterj esztés)



10.

9. Május 15.i bécsi zaľándoktĺt
Előterjesztő : Bozonasz Irini (íľásbeli előterjesztés)
Zenés Irodalmi Est
Előterj esztő: Bozonas z kiĺĺ (írásbeli előterj esztés)

11. Göriigoľszágĺ gyeľek nyelvi táhor támogatása
Előterj esztő : B ozonas z Iĺini (íľásbeli előterj esztés)

12. Gľamos.Vitsĺemléktrĺratámogatása
Előterj esztő : Bozonas z Iľiĺĺ (írásbeli előterj esztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás me|lett elfogadja a
javaslatot.

1. Napirendi pont
B ély egzőhasznáiati szab á|y zat elfo ga d á s a
Előteťesztő : Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés)

Bozonasz Iľĺni
S zav azásr a te szi fel a napirendi pontot az ír ásb ęIí el őterj e szté s alapj án.

1. elfogadja ahatározat mellékletétképező,bé|yegzőhasználati szabáiyzatot.
2. felkéľi az elntikiit abé|yegzőhaszná|atĺ szabáiyzat a|áírására.

Felelős: E|ozonasz Irinĺ elntik
Hatáľidő: 20t6. május 2.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartőnkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

2. Napĺrendĺ pont
A JĺĎzsefváľosi Göriig onkormányzat 2015. évĺ kiiltségvetési beszámolója és 2015. évi
ktiltségvetési maradvány e|fogadása
Előteť esztő : Bozonasz Irini (írásbeli előteľj esztés)

Bozonasz lrini
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapjan.

A Józsefuáľosĺ Giiľög Képviselő.testülete úry diint, hogy
1.l a2015. évi ktiltségvetési bevételek teljesítését2 754 e Ft-ban, a kiiltségvetési kÍadások
teljesítését 1 871 e Ft.ban fogadja el, melyet ľészleteiben az 1. számú me|Iéklet
tartalmaz.
2.l a 2015. évÍ költségvetési maľadvány łisszegét 883 e Ft.ban fogadja el, melyből a
feladattal teľhelt 339 e Ft, szabad 544 e Ft, melyet ľészletesen a 2. számű mellék|et
tartalmaz.
3./ a2015. évĺ eľedményt ľészletesen a 3. számű mellék|et tarta|mazza.
4.l a2015. évi méľleget a 4. számú mellékletben fog|altak szerint fogadja el.
5./ elfogadja a20l5. évi szöveges beszámolót.
6./ felkéľĺ az elntikiit, hogy intézkedjen a beszámolĺí honlapon tiiľténő közzététe|érő|.
7.l a vagĺonkimutatást a Pénzügyi és Számvĺtelĺ Iroda nem tudta időben elkészíteni
időhĺány mĺatt, ezért azt egy későbbihatározatban fogadja el.

A Józsefvárosĺ Giiľiig onkoľmányzat Képviselő.testiilete úgy diint, hogy



Felelős: Bozonasz Iľini elntik
Határidő: 1-5. pont: 2016. május 2.,6.pontz20|6. május I2.,7. pont: 20|6. május 31.

3. Napirendi pont
A 2015. évi kiĺltségvetési maradvány felhasználása, a2016. évi kłiltségvetés módosítása
Előteri esztő : B ozonasz Irini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz Irini
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azfuásbeli előterjesztés alapjĺán.

6. ff.02.) számű,hatál
A Józsefváľosi Gtirtig rmányzat Képviselő.testülete úgy dłint' hogy
1.l 2016. évĺ ktiltségvetési bevételi előirányzatát 993 e Ft.ľól 993 e Ft-ľa, műkiidési
finanszírozási bevételĺ előiľányzatát 506 e Ft-rĺól 883 e Ft.ľa, kiittségvetési kiadási e|őirányzatát
L 499 e Ft-rĺil 1 876 e Ft.ľa mĺódosítja a 2015. évi költségvetési maľadvány és annak
felhasználása címén.
2.l az 1. pontban foglalt módosítással a mĺídosított e|őirányzatokat, a kiemelt előírányzatokat,
rovat bontásban, ľészleteiben az 1. számú melléklet tartalmzzza.

Felelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľidő: 2016. május 2.

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

4. Napirendi pont
Af0l6. évi feladatalapú állami támogatás befogadása és költségvetési mĺódosítás javaslata
Eloterj esztő : B ozonasz Irini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz Iľini
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot azírásbeIi előterjesztés alapján.

rosi Gö
A Józsefvárosi Giĺľiig onkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Ft feladatalapú állami támogatással és annak atábbi|'.l 20|6. évi kiiltségvetését 979 e
felhasználásával megemeli:
Bevétel:

- Műki'dési célú támogatás ÁH beliĺl.ő|+979 eEt

Kiadás:

- Működési célú támogatásot Áĺ belülľe +240 eEt
- Míĺködésĺ célú támogatásot Áľĺ kívülľe +60 eFt
- SzeméIyi juttatások előiľányzatán belül egyéb külső személyi juttatásokľa +218 eFt
- Járulékok előiľányzatán belül SZJA +37 eFt
- Jáľulékok előiľányzatán belül EHo +67 eFt
- Járulékok e|őirányzatán belül sZoCHo +22 eEt
- Dologi kiadásokon belül szakmai szo|gáitatálsľa * 128 eFt
- Dologi kiadásokon belůil egyéb szolgáitatálsľa +71 eFt
- Dologi kiadásokon beltil ĺizemeltetési anyagra +36 eFt



- Dologi kiadásokon belül szakmai anyagľa + 100 eFt

2.l az 1. pontban foglaltak mĺatt a f0I6. évĺ kiiltségvetési végszámát 1 876 e Ft.ról 2 855 e Ft.ľa
módosítja' melyet részleteiben az l. sz. melléklet tarta|maz.

Felelős: Bozonasz Irini elntik
Hatáľidő: 20t6. május 2.

Megál|apítja' hogy a jelenlévő 3 képvise|ő, 3 ĺgen, 0 nem, 0 tart,őzkodás mellett elfogadja a

iavaslatot.

5. Napiľendi pont
A települési önkormányzat páůyázatán elnyeľt 150 e Ft befogadása és fe|osztása,
ktiltségvetés mĺódosítása
Eloterj esztő .. B ozonasz Iľini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz lľini
Szavazásra teszi fela napirendi pontot azfuásbe|i előterjesztés alapjan.

A Jĺózsefváľosi Giiľiig onkoľmányzat Képviselő.testiilete rĺgy dtint' hogy
150 e Ft támogatást ktĺ|tségvetésében1. a) a te|epülési önkoľmányzat pá|yánatán elnyert

elfogadja;
b) felkéľi az elntikiit a támogatálsi szeľződés aláírásáľa.

2. az l. pont alapján a kiiltségvetést módosítja' melyet ľészleteiben a 2, sz. melléklet
tartalmaz.

Bevétel:

- Műkł'dési cétú támogatás ÁH beltil.ől +150 eFt
Kiadás:

- Személyi juttatások előĺľányzatán belül beliil reprezentációľa + 100 eFt
- Dologi kiadások e|őirányzatán belül szakmai szo|gá|tatásra + 30 eFt
- Dologi kiadások e|(iirányzatán beliil üzemeltetési anyagľa +20 eFt

3. az 1. pontban fog|altak miatt a 201,6. évi kiiltségvetési végszńmátz 2 855 e F't .rĺil 3005 e Ft-
ľa mĺidosítjao melyet részleteiben a2. sz. me|léklettarta|maz.

Fele|ős: Bozonasz Irini elnłik
Határidő: 2016. május 2.

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

6. Napirendi pont
Embeľi Eľőfoľľások Minisztéľiuma 2016. évi pá|yázatán elnyeľt 250 e Ft befogadása és

felosztás a, kłilts é gvetés mód osítás a (1'. pá'Jy ánat)
Előterj esztő : B ozonasz kini (íľásbeli előterj esztés)

Bozonasz Iľini
Szavazásra tęszi fel a napirendi pontot az írźsbeli előterjesztés alapjĺán.

Jĺizsefváľosi Gtiriie onkormánvzat 40/2016. (Y.02.) számú határozata:
A Józs efvá ros i Gii rii g On ko rm án y zat Képviselő-testůilete úgy dtint, ho gy



1. a) az Embeľi Eľőfoľľások Minisztériuma páůyázatán elnyert 250
kiiltségvetésében elfogadj a;
b) felkéri az elntikiit a támogatálsi szerződés aláíľásáľa.

2. az t. pont alapján a kiiltségvetést módosítja, melyet ľészleteĺben
tartalmaz.

Bevétel:
- Működési célú támogatás ÁH belĺilľől +250 eFt

Kiadás :

- Dologi kiadásokon belül béľleti díj +233 eFt
- Dologi kiadásokon belü| szakmai szo|gáltatásľa t 17 eFt

3. az 1. pontban foglaltak miatt a2016. évĺ kłiltségvetési végszámáłtz 3 005 e
ra módosítja, melyet ľészleteiben a 2. sz. mellék| et tarta|maz.

e Ft támogatást

a f. sz. melléklet

Ft.ľól3255eFt-

Felelős: Bozonasz Iľini elniik
Határidő: 2016. május 2.

MegállapÍtja' hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nemo 0 tartólzkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

7. Napiľendi pont
Emberi Erőfoľrások Minisztériuma 20t6. évi páůyázatán elnyert 200 e Ft befogadása és

felo sztása, ktilts é gvetés módosít ása (2. pá|y ázat)
Előteť esztő : B ozonasz Iľini (írásbeli előteľj e sztés)

Bozonasz lrini
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapján.

Józsefvárosi
A Jrízs efváľos i Giĺ ľti g onkoľmányzzt Képviselő.testiilete ú gy dii nt' h o gy
1. a) az Emberi Erőfoľrások Minisztéľiuma pályázatán elnyeľt 200 e Ft támogatást

ktiltségvetésében elfogadj a;
b) felkéľi az elnöktit a tńmogatási szeľződés aláírására.

2. az |. pont alapján a kiiltségvetést módosítja' melyet ľészleteiben a 2. sz, melléklet
tartalmaz.

Bevétel:
- Működési cé|ú támogatás ÁH beliil.ől +200 eFt

Kiadás :

- Dologi kiadásokon belül üzemeltetési anyag +100 eFt
- Dologi kiadásokon belül szakmai szo|gá|tatásľa t 100 eFt

3. az |. pontban foglaltak mĺatt a 2016. évi kiiltségvetési végszámátz 3 255 e Ft -ľól 3455 e Ft-
ra mĺódosítja, melyet ľészleteiben a2. sz. mellék|ettartalmaz.

Felelős: Bozonasz lrini elnłik
Határidő: 20t6. május 2.

8. Napiľendi pont
Emberi Eľőforľások Minisztéľiuma 2016. évi páiyázatán elnyert 100 e Ft befogadása és

felo sztás a, ktilts é gvetés módosítása (3. pá.Jy ánat)
Előterj esztő : B ozonasz lrini (írásbeli előterj esztés)

Bozonasz Irini
Szavazásta teszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előteľjesztés alapján.



A Jĺízsefváľosi Giiľiig onkoľmányzat Képvĺselő.testůĺlete úgy diint' hogy
1. a) az Embeľi Eľőforľások Minisztéľiuma páůyázatán elnyert 100

ktiltségvetésében elfogadj a;
b) felkéri az elnökłit a támogatálsĺ szerződés aláíľásáľa.

2. az 1. pont alapján a kiiltségvetést módosítja, melyet részleteiben
tartalmaz.

Bevétel:
- Műkiidési célú támogatás ÁH belĺilľől +100 eFt

e Ft támogatást

a 2. sz. melléklet

Kiadás:
- Szemé|yi juttatások előiľányzatán belül ľepľezentáciő +100 eFt

3. az 1. pontban foglaltak miatt a 2016. évi kiiltségvetésĺ végszámátz 3 455 e Ft -ľól 3555 e Ft.
ra módosítja, melyet ľészleteiben a 2. sz. melléklet tarta|maz.

Felelős: Bozonasz Iľini elniik
Határidő: 2016. május 2.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nemo 0 tartőzkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

9. Napiľendi pont
Május 15.i bécsi zaľándokút
Előteri esztő : B ozonasz Irini (írásbeli előteľj esztés)

Bozonasz Irini
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előteľjesztés alapján.

Józsefvárosi Göľöe Önkoľmánvzat 43120|6. (V.02.) számú hatáľozata:
A Józs efvá ros i Gti rłi g O nko ľmán y zat Képvĺs elő.testiilete ú gy diint, ho gy

1. bécsi zarándokutat szervez 20|6. május 15.én pünkiisd vasáľnap. A zaľánđokúton
váľhatĺĺan 45.50 gtiriig nemzetiségű lakos veszrészt. Azarándokút célja elsősorban Bécs
váľos göľiig vonatkozású építészeti emlékeinek meglátogatása, az Agia Triada gtirtig
oľtodox templom lituľgĺáján valĺó ľészvétel, a bécsi giiľtig köziisséggel va|ĺí
kapcsolatfelvétel. Az utazás autóbusszal ttiľténĺt amelynek kii|tsége 2|0 e Ft
reprezentációs kiiltség és annak jáľulékai (37 eFt sZJ^ és 67 eFt EHo).

z. Foľľása 100 eFt reprezentácĺĺís ktiltség eľejéig az Emberĺ Eľőforľások Minisztériuma
pá|yáłzatán elnyeľt támogatás, fedezete a személyi juttatások e|őirányzata' 100 e Ft
reprezentációs kłiltség erejéig a települési iinkoľmányzat páiyázatán elnyeľt támogatás,
fedezete a személyĺ juttatások előĺľányzata, továbbá 10 e Ft reprezentációs kii|tség'
valamint a járulékok (37 eFt SZJA és 67 eFt EHo) foľrása a 2016 évi feladatalapú
támogatás , fedezete a személyi juttatások és jáľulékok előirányzata.

Felelős: Bozonasz Irini elniik
Határidő: 2016. augusztus 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 taľtĺĎzkodás mellett e|fogadja a
javaslatot.

10. Napirendi pont
Zenés Irodalomi Est
Előteľj esztő : B ozonasz Irini (íľásbeli előterj esztés)



Bozonasz Irinĺ
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azfuźsbe|i eloteqesztés alapjan.

44l20t6. rv.02.) számú ha
A Józsefuáľosi Gtiľłĺg rmányzat Képviselő.testülete úgy diint' hory

1. az idei Zenés lľodalmi Est a Romĺosyni kórus ľészvételéve| 2016. június 4.én keľĺil
megrendezésľe az Actoľ szálloda díszteľmében. A zenés iľodalmi esthez 207 e Ft
tisszeghatáľig jáľul hozzá önkormányzatunk, melyből meghívĺík és dalos fiizetek
nyomtatására 127 e Ft.ot, videĺí és fim készítésľe 50 e Ft.ot' háttérvetitésľe 30 e Ft.ot
határozmeg.

2. a határozatban foglaltak miatt az alź.ňbi kłiltségvetési előĺrányzat átcsopoľtosítást
fogadja el:
Dologi kiadások e|őirányzatán belül szakmaĺ szolgáitatálsok.27 eFt
Dologi kiadások e|őiränyzatán belĺĺl egyéb szo|gáůtatások +27 eFt

3. Forľása 200 e Ft erejéig az EmbeľÍ Eľőfoľrások Minisztériuma páiyázatán elnyert
támogatása, fedezete a dologĺ kiadások e|őirányzata, továbbń 7 eEt eľejéig a 2016. évi
feladatalapú állami támogatás, fedezete a dologi kiadások e|őirányzata.

ľ'ele|ős: Bozonasz Irinĺ elntĺk
Hatáľĺdő: 2016. jtĺlius 31.

Megállapítja, hogy a je|enlévő 3 képviselőo 3 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás me||ett elfogadja a javaslatot.

11. Napirendi pont
Giirtigoľszági ryeľek nyelvi táboľ támogatása
Előterjesztő : Bozoĺasz hini (íľásbeli előterjesztés)

Bozonasz rľini
Szavazásratęszi fel a napirendi pontot azfuźsbe|i előterjesztés alapjan.

támogatja a Magyaroľszági Göriigtik Oľszágos Onkormányzata á,/ltal- szervezett giiriig
anyanyelvi táboľt a magyarországĺ giiľiig oktatásban részt vevő tanulók részére, amely
2016 nyarán Głirtigoľszágban valósul meg két turnusban. A táborban a józsefuáľosi
giiľiig nemzetiségi g'reľekek is ľészt vesznek. A busz kłiltségeihez 60 e Ft eľejéig jáľul
hozzá, és támogatásĺ szerződést köt a Magyaľoľszági Giiľtig Oľszágos
onkormányzattal. x'oľrása a 2016. évĺ feladatalapú állami támogatás, fedezete a
mű kii dés i célú támo ga tás o k ái|amháztartás o n b elülre.
felkéľi az elntiktit atńmogatási szeľződés aláírására.

ľ'elelős: Bozonasz Iľinĺ elntik
Ilatáľidő: 20|6. szeptembeľ 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

12. Napĺľendi pont
Gľamos.Vitsĺ emlóktr'iľa támogatása
Előteťesztő : Bozonasz hini (írásbeli előteľjesztés)

Bozonasz lľini
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azirásbe|i előterjesztés ďapjrĺn.

1.

2.

A Józsefuáľosĺ Giiľtig kormányzat Képviselő.testülete r'i gy diint' ho gy



Józsefváľosi Giirłie onkormánvzat 4612016. (v.02.) számú hatáľozata:
A Józs efváľosi Gii ľii g onko rmán yzat Képviselő.testülete ú gy dtint, ho gy

1. támogatja a Fővárosĺ Giiľtig onkormányzat szewezésében megvalĺísulĺi gtiľögoľszági
Gľamos-Vitsi emléktúľát, mely 2016 júniusában keľiil megrendezésre. Józsefváľosból
többen is részt vesznek ezen a tű,ľán. A Józsefváľosĺ Giiľtig onkormányzat 80 e Ft
erejéig hozzájáral a túra szállítási ktiltsógeihez. Forrása a20|6. évĺ feladat alapú á|lami
támogatás,fedezete a műkiidésĺ célrĺ támogatások államháztartáson belülľe.

2. fe|kéľi az elnökiit a támogatásĺ szeľződés megkiitéséľe.

Fele|ős: Bozonasz Irini elniik
Hatáľidő: 2016. augusztus 3l'.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselőo 3 ĺgen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás mellett elfogadja a
javaslatot.

Bozonasz Irini
Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel,
megk<iszĺĺni a testtileti tagok munkáját, az iilést 19:00-kor

ft,oéĺc;ą /-\.......11.........../...... \
j egyzőkiinyv-hite|esítő

tr /n

{oľo,n vľ/l.ĺ, ď/ą-l
Jegyzőkönyvet írta: Kovács Maľietta

I

illetve közérdekű bejelentés

toI--
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Józsefvárosi Giiriig onkormányzat
Aotoôroír4o1 E}'.}ĺivrov tou ľró(eĺpopoq Booôozĺ éoqq

Jelenléti ív

a J őzsefv áro si Görö g Onkormtny zat
2. nyilvános ľendkíviili testületi üléséről, amelynek időpontja:

2016. május 2. (hétÍő,) |7z30 őra

] ' Bozonasz lľini

2. Topalidisz László

3 . Argirász Mária

h**Ł.J--:
/O///t/"^),,,ĺ L ę,ĺ./,l

A20I1.évi CLXXIX. tĺirvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefu ĺĺľo si Polgármesteri Hivat a| jegy zőjének me gbízásából :

dľ. Nagy Adrienn
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Józsefváľosi Göľög onkoľmányzat
Autoôro íxĺ1oq EĘvĺov too ľrĺi(eĺpapog Booôozéoĺ16

ELoTERJESZTÉS
Bélyegzőhasználatĺ szab á'ty zat elfo gadása

Előteť esztő : Bozonasz Irini (írásbeli előterj esztés)

Józsefuaľosi Gör<ig onkormĺányzat Képviselő-testiiletének 2016. május 2. napjart
2. nyilvĺínos ľendkíviili testületi ülés 1.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisaelt Képviselő-testtiletet, hogy béIyegzóhasznä|ati szabáIyzatot kívánunk
elfogadni, me|y az előterjesztés mellékletét képezi és az onkormźnyzat á|ta| rendszeresített
béIyegzók kezelésének,hasznźlatiĺnak, selejtezésének, beazonosíthatóságanak szabáIyaittarta|mazza.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatáĺozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józs efváro s i G ti ľłi g onkoľmán yzat Képviselő.testülete ú gy d łint, ho gy
1. elfogadja ahatározat mellékletétképező,bé|yegzőhaszná|ati szabáł|yzatot.
2. felkéľi az elniikiit abélyegzőhasználatĺ szabáiyzat a|áírására.

Felelős: Bozonasz Irini elniik
lJatáridőz 2016. május 2.

Budapest, 201 6. źryń|is 29.

1l

--:;, -''#:.--- ć-

E z BOZONASZ IRINI ELNOK (JOZSEFVAROSI R
oľxonľĺÁNyz.ł.ľ)
lBÍRľa.: KovÁCs MARIETTA NEMZETISÉGI REFERENS
ľÉľzÜcyl FEDEZETE.T IGENYEIAEM IGENYEL, IGAZoLÁS:.-_ - -ł_
JOGI KONTROLL: s'
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Józsefváľosi Görłig Önkoľmányzat
Aoĺoöro íxr1oą El},ĺ1vrov too ľró(eĺpopoq Bouôoĺéoąq

ELoTERJESZTÉS
A Józsefváľosi Göľög OnkoľmányzatzLls. évi kiiltségvetési beszámolója és 2015. évi

ktiltségvetési maľadvány elfogadása

Előterj esztő : Bozonasz Iľini (írásbeli előteľj esztés)

Józsefvaľosi Görög onkoľmányzat Képviselő-testtiletének 2016. május 2. napjźn
2. nyilvános ľendkíviili testületi ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Az á||anháztarttsrőI szőIő 2011. évi CXCV. t<iľvény (továbbiakban: Áht.), valamint annak

végrehajtásáról szőIő 3681201I. (XII.31.) Korm.ľendelet (továbbiakban: Avľ.), valamint aZ

źilamhźztartts számviteléľől szóló 4l20l3.(I.I|.) Korm.rendelet éľtelmében az önkormányzat
elnĺjkének a 2015. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, költségvetési maradványtú a tárgyévet
kĺjvető év április 3O-ig kell a képviselő-testÍilet elé elfogadásra benyújtani.
A Pénzügyi Ügyosztály a települési <jnkormányzatmegá|lapodásában foglaltak szerint a MAK felé a

számszaki költségvetési beszámolót elkészítette.
2OI5. évben önkoľmányzatunk mfüĺjdése zavnta|anvolt, a Polgármesteľi Hivatal az épi|et felújítása
időszakában is biztosította a feltételeket. A megvalósított programok szźma 14.

1./ Sziiveges Beszámolás

2015. ianuár
- Egyiittműkiidési Megállapodást kötötttink a Budapest Józsęfuaľosi onkormtnyzaĺtal, valamint
kiilön szerzoďéstkötdttiink azirodahelyiséghasznźlatźrőI és fenntartásiáľól,
- Ú1 szľlsZ.t (szewezeti és míĺkĺĺdési szabźiyzatot) alkottunk és fogadtunk el,

- DönttittĺinkazEmberi Erőforľás Minisztéľium nemzetiségipá|yazatan való részvételľől,
- Részt vettünk az országos és Fővárosi Görog onkormányzatok á|ta| szervezett Yízkeľeszt
ľendezvényén.

2015. máľcius
Március 25. Giirtig Nemzeti Unnep
Az országos és Fővarosi Gĺirĺlg onkormányzatrenďezésében iinnepeltiik a Görög Nemzeti Unnepet.

onkormányzatunk tagjai aktívan részt vettek a szervezőmunkában és a mtísorban is.

Romiosyni Kóľus részére töľténő helyiségbiztosítás
A Józsefuárosi Gorĺig onkormanyzat irođahelyiségét (Bp. VIII., Vajdahunyad u. 1/b) hetente egy

alkalommal ingyen biztosítja a kórus próbáinak helyszínéüI, a zenei aľchívumát haszná|hafiák,
valamint kottáinak és szövegeinek a fénymásolását biztosítjuk.

Fotó, dokumentum és azenei aľchívum fenntartása
A fotó és dokumentum aľchívumot továbbra is fenntaľtja és fejleszti, ame1yet50.000,- Ft

összeghatárig trĺmogat. A fotó és dokumentum aľchívum szakmai felelőse Vlahosz Haľalambosz.
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A görög zeĺei archivumot is továbbľa feĺrntaľtja és fejleszti, melyet 50.000,- Ft összeghatárig
tźĺmogatja. A zenei archívum szakmai felelőse Topalidisz LászLő képviselő.

Rebetiko Banda pľóbáinak támogatása
A Józsefuárosi Gĺirog onkormaľlyzat irodahelyiségét (Bp. VIII., Vajdahunyad u. 1/b) hetente egy
alkalommal ingyen biztosítj a próbáinak helyszínétil

Kálváľia téri Makrisz Agamemnon szoboľcsoporthoz kétnyelvíĺ tá,}.|a elhelyezéséről
diintiittünk.
A megvalósulását 2016 első negyedévére halasztottuk, finanszíľozását a 2015-<'s kĺiltségvetésből
kotelezettségvállalással elktilönítettük.

2015. ápľilis
Giirög ortodox Húsvéti Unnep
A Józsefuárosi Görög onkoľmanyzatis részt vett az ortodox Görög Húsvéti Unnepségeĺ, melyet az
oľszágos Göľĺig onkormányzat reĺdezett Beloiannisz fa\uban. Gĺirög hagyományok szerint
ünnepeltük, baľánystitéssel, piros tojással. Görög zene mellett táncos mulatságon vettünk részt ebben
a kis faluban, aholmagyaľ-görögĺik élnek.

2015. máius
Május l-i iinnepség
Göľcig Kultuľális Központavató tinnepségén vettiink részt, ahol május 1-jét is megünnepeltük, mint a
munka ünnepét.

Zenés Irodalmi Est
Idén a világhírii görög zeneszęrző, Mikis Theođorakis đalainak, veľsfeldolgozásainak bemutatásával
tisztelegtiink születésnapjának 90. évfordulója alkalmából. A hetedik zeneĺ irođalmi estünket május

3O-án ľendeztük meg a Gör<igség lH.tZaÍIá|. A kórust éLó zenekar kíséľte a Mydros együttes

közreműkĺjdésével. A műsor iľodalmi részét fényképek, dokumentumok, filmĺészletęk vetítésével
gazdagítottuk. A rendezvényĹinkön tĺjbb, mint 200 ember vett részt. A programhoz 200 daľab dalos

ťizetet nyomtattunk ki, amit a közönség tészére kiosztottunk, ezzel segítve a közönség aktív
részvéte|ét az egyitténeklésben. Jó hangulatú, magas színvonalú est valósult meg a közĺinség
közľemúködésével és nagy ĺjröméľe.
A mtĺsort a Magyaľ Televízió Rondó szerkesztősége is fęlvette és helyszíni ľiportok készültek, amit a

Íe|evíziő Rondó műsorában mutattak be. A rendezvényĹinkĺől a Magynorszźlgi Görögök országos
onko rmán y zatáĺak Ellini zmo s havi lapj ában méltató ci kk j elent me g.

2015. iúnius
Szegedi kiľándulás
Az önkoľmányzatunk munkateľvében szerepe| az éví egy kirrándu|ts szeruezése a józsefuárosi görög

kozosség tagjai szttmára. Idei kirĺíndulásunkat Szegedre teľveztfü, és a II. Kerületi Göľög
onkormányzatta| közösen szerveztĺik, ami június I4-én valósult meg 42 embeľ részvételével.
Egyiittmrĺködési megállapodást kötöffiink a Szegedi és a II. kerületi Göľög onkoľmanyzatta| a

szakmai kiľĺĺndulás megvalósulása éľdekében.
Szegedľe érkezve fogadott minket a Szegedi Gortĺg onkormányzat elndke és képviselőtaľsai. Purosz
Alexandľosz képviselő rľ bemutatta a szegeďi görög közösség múltját és jelenét, majd vaľosnéző

sétát tettünk állandó idegenvezetőnkkelDr. Diószegi György múvelődéstörténésszel'

2015. iúlius
Gtirög anyanyelvi gyerektáboľ megvalósulása
A Józśefvaľosi Gĺirĺig tnkoľmányzattźlmogatta aMagyaroľszági Giirogök országos onkormányzata
áItaI szervezett görog anyanyelvi tábort a magyaÍorczági gĺiľĺig oktatásban részt vevó tanulók
tészéte, amely 2015 júliusában Gĺlľcigországban valósult meg az Alexutdľa Kempingben, két
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turnusban. A táborban a józsefvĺíľosi göľög nemzetiségtĺ gyeľekek is részt vettek. A busz
költségeihez 50 e Ft erejéig járulunk hozzá.

2015. szeptembeľ
Vitsi hegyi emléktúľa
A Józsefuárosi Görög onkormányzat aMagyarországi Göľögök Kultuľális Egyesület Teľmészetjáľó
Tagozata ĺészére nyújtott 70 ezer forintos támogatást. A támogatási szerzodés szerint a göľögoľszági
Vitsi hegyi Emléktúra 2015. szeptember lf-20-a kĺjz<jtt megvalósult. A józsefuárosi görög közösség
két tagja is ľészt vett a gyalogturán. Az emléktúráról újságcikk jelent meg a Magyaľországi Göľögök
o ľ s zágo s onko rmán y zat E||iĺizmo s új s ágj ában.
A Magyaľországi Görögök Kulturális Egyesület Teľmészetjárő Tagozata a ttmogatási szeľződés
szeľint elszámolt hiteles sztlmlabenýjtásával és részletes íľásos beszámolóval'

Dohánygyári emlékest
Az idei Dohánygyári Emlékestet szeptember 26-én valósítottuk meg. Az emléktáblánál elhelyezték
virágjaikat a rcndezo htnigazda Józsefuáľosi Görög onkoľmányzaton kívül a Magyarországi
Göľögök oľszágos onkormanyzata, a Fővaľosi Göľög onkormanyzat, a Göľög IĘúsági Egyesület, a
Görogcik Kultuľális Egyesülete, a IX. és a XIil. keľtileti G<!rög Nemzetiségi onkormányzatok és a
Beloianniszkozségpolgármestere. A renđezvénýtámogattaazEmbęri Eľőfoľľások Minisztéľiuma, a
Budapest Józsefvaľosi onkormźnyzatnemzetiségipá|yazati alapja, valamint azországos és Fővárosi
Göľög onkoľmányzat.
Koszoľúzást követően a program kulturális műsorral, majđ éjfélig lartő táncházzal folytatódott a
Toľekvés Művelődési Házban. A kultuľális műsoľban levetítettiink egy 28 perces göľög
dokumentumfilmet, Georgios Logothetis filmjét a görög polgárháborúľól. A műsoľ további részében
fellépett két görög néptáncegyüttes, a Heliđonaki és az Ellinizmosz együttesek. A Romiosyni kórus
magyaroľSzági görög alkotók verseit és dalait mutatta be. Az ünnepi műsort kíséľő zenészei a
Mydros együttes tagjai voltak. A rendezvénytink<in kĺjľiilbelül 300 embeľ vett ľészt. Ismét
színvonalas családias hansulatú estet sikerült rendezni.

2015. november
,,Gtirög hagyományőrzés Jĺózsefváľosban'' című helytöľténeti kiállítás a Hl3-ban
,,Görog hagyományotzés lőzsęfvárosban'' című helytĺirténeti kiállítást szerveztiink a Hl3-ban f015.
novembeľ 9-től november 19-ig. A kiállítást megnyitotta Dr. Dioszegi Gyorgy művelődéstöfiénész
és Agárdi Bendegúz Szpirosz a Magyaľorsztryi Görögĺik országos onkormányzatának általános
alelnoke. Az eseményen részt vett Sántha Péterné, Józsefuáľos alpolgármesteľe is. A tárlaton az első
és második magyarcrszági gĺirög diaszpóľa tĺirténetét mutatta be. A kiállítás a|apanyagát Raptis
Jannis és Vlahosz Hara|arlbosz kutatásainak és gffiteményük, valamint a Göľög Kultúľáéń
Alapítvány vándorkiállításának tablói adtak. Ehhez egészült ki a Józsefuáľoshoz kötődő emlékek és
dokumentumok kiállítása még hat darab tablóval. A kiállítás betekintést nýjtott a neves görög
gyökeľű családok és híľességek életútjába, a görög közösség épített emlékeibe, az 1948 utáĺ érkezó
goľög menekültek közeli és távoli múltjaľól, a Jőzsęfvtrosi Görög onkormányzat tevékenységéľol a
megalakulásuktól eltelt 13 év munkájáról. A kiállításról tudósítást adott a keriileti Józsefuáros újság.

,, Głiľti g ha gyomány őrzés Jrízsefvárosban'' című fiizet kiadása
A kiállítáShoz tartoző helyt<ĺrténeti kiadvĺĺný terveztünk kiadni a kiállítás megnyitójáľa, ami nem
sikerült a szeruók elfoglaltsága míatt. A megvalósulását 2016 első negyedévéľe halasztottuk,
ťlnanszitozását a 2015-ös kĺjltsésvetésből kötelezettsésvállalással elkiilĺinítettük.

2. l Számszaki beszámolás
A2015. évi módosított bevételi e|óirányzatok} 524 e Ft, teljesítése 1 8]1 e Ft. 20l5. évben ptiyázati
pénzeszközök:
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- önkormányzatipáIyźzati támogatás 200 eFt, melyből 50eFt-ot a Dohánygyáľi emlékestre, i50
eFt-ot pedig 150 eFt erejéig a Helýöľténeti kiállításra használtunk fel.

A módosított kiadási eIőírányzat 1 968 e Ft, teljesítésę l 749 e Ft. A személyi juttatások és

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺu|élsi adó módosított előiráĺyzatalhoz viszonyított
teljesítések 49 o/o-átavtĺ|asztolítisztségviselők juttatásainak és azok járulékainak' adóinak vonzata
tette ki. A dologi kiadások teljesítésének 18 %o-át a mobiltelefon költségek, 26 oÁ-tt a szakmai
szo|gá|tatások, 1 %o-át a szahnaí anyagok beszerzése tette ki.
Aberuházási kiadások módosított elóirányzata775 e Ft, teljesítése 188 e Ft. A beszeľzések a
következők voltak: féĺyképezogép, táska, memóriakáľtya.
A f0I5. évi költségvetési e|óirźnyzatok teljesítésének sztlmszakí beszámolój át az I. szźlmu melléklet
taĺ1almazza.
A2015. évi költségvetési maľadvány <lsszege 883 e Ft, ebbőlfeladattal teľhelt 339 e Ft, szabad 544 e
Ft' A részletes kimutatást a 2. számu melléklet tarta|mazza. A maradványok összege az a|ábbi
bevételi forĺások fel nem hasznáIt ĺisszegei:

- 2015. évi állami műköđési támogatás 9 e Ft'
- 2015. évi feladatalapú állami támogatás 782 eFt,
- 2015. évi települési onkormányzat működési tlímogatása 51 e Ft
- EIőző évek maradvtnya 41 eFt
A f0l5. évi költségvetési eredméný ľészleteiben a 3. szttmí melléklet tarta|mazza. A méľleget
ľészleteiben a 4. szźlmll melléklet tarta|mazza. Az eredmény-kimutatás és a mérleg a KGR
ľendszeľben történő móđosítás miatt az ülés napján kerül kiosztásra.
osszességében megállítható, hogy az önkormanyzat műkĺjdése és gazdá|kodása 2015. évben
kiegyensúlyozottvo\t.Tartozása és követelése az <jnkormányzatnakz}Is. évben nem volt.

Fentiekľe tekintettel, kérem a hatźlr ozati j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat
A Józsefváľosi Gtirög Onkoľmán yzat Képviselő-testülete rĺgy dönt, hogy

|./ a 2015. évi költségvetési bevételek teljesítését 2 754 e Ft-bano költségvetési kiadások
teljesítését 1 871 e Ft.ban fogadja el, melyet részleteiben az 1. számrĺ melléklet
tartalmaz.
2.l a 2015. évi költségvetési maľadvány tisszegét 883 e Ft-ban fogadja el' melyből a
feladattal teľhelt 339 e Ft, szabad 544 e Ft, melyet részletesen a 2. számú mel|éklet
tartalmaz.
3./ a2015. évi eredményt ľészletesen a 3. számú melléklet tartz|mazza.
4./ a2015. évi mérleget a 4. számrĺ mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5./ e|fogadja a 2015. évi szöveges beszámolót.
6./ felkéľi az elntiktit, hogy intézkedjen a beszámoló honlapon töľténő közzététe|érő|.
7./ a vagyonkimutatást a Pénzügyi és Számviteli lroda nem lldtajdőben elkészíteni
inÁLiá..' *i.++ ^rÄv+ ĺry+ am, |łÁsíilr}ri }nołővnryą,l}ron fnaoÁio ĺ|/:\, c,,ĺ 

.\
időhiánymiatt,ezértaztegykésőbbihatározatbanfogadj"2tffi.''

Felelős: Bozonaszĺrini elntik l: á{.Ěff*ffĺl.'l
Határidő: 1-5. pont: 20|6.május 2.,6. pont: 20|6,május 12.,7.{ö"ľňF# tr-ĺ}fiĺ-Ę

\ä\ą\Ę1-ĺF -/5./c;l
Budapest, 2016' ápr1|is29. \.. {..{ń...'"iŠy'.. /
ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELN
oNxonvrÁľyza.ľ)
lBÍRľa.: BALÁZS ANDRB,A ÜcyrľľÉzo
pÉľzÜcyl FEDEZETET IGENYEI/I\EM IGENYEL, IGAZoLÁS: Já
JOGI KONTRoLL: ś,.r-----r rIż
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ELOTERJESZTES

Józsefváľosi Giiľtig onkoľmányzat
Aotoöloíxr1or1 Ex.?'1vĺov ĺoo Iń(eĺpapog Booöoĺtéotr1g

A 2015. évi ktiltségvetési maradvány felhasználása, a20L6. évi kiiltségvetés módosítása
Előteť esztő : Bozonasz Iľini (írásbeli előteľj esztés)

Józsefuárosi Görög onkormĺányzat Képviselő-testiiletének 2016. május 2. nap1tn
f . nyi|vźnos rendkíviili testületi ülés 3.) napirendi pontja

Tĺsztelt Képviselő.testület!

Az onkoľmtnyzat 2015. évi költségvetési beszĺĺmolójával egyidejűleg a 2015. évi koltségvetési
maľadvány összegét 883 e Ft-ban fogadta el, melybőla feladattal terhelt 339 e Ft, szabad 544 eFt,

A20L5. évi kĺiltségvetési maradvĺĺny feladattal terhelt összegéből 0 e Ft-ot, aszabađ költségvetési
maradványából 506 e Ft-ot mźĺ. az onkormanyzat a20|5. évi költségvetésében megtervezett, ezért a
20t5. évi költségvetést 377 ę Ft-tal sztikséges módosítani.

A költségvetésben nem tervezett szabad maľadvány fe|haszná|źlsźlra az alábbi kiadási javaslatot

teszem:
- tartalékok előiranyzatźna+ 38 eFt

A feladattal teľhelt maľadviíny összegével az a|ábbiak szeľint szükséges a költségvetés kiadási
e|őir źny zatát mó do s ítani :

- személyi juttatások e|őiráĺyzatan belül reptezentáció +17 eFt
- beľuházások +18 eFt
- dologi kiadásokon belül egyéb kommunikációs szolgáltatásra +30 eFt
- dologi kiadásokon belül egyéb szoIgźitatźlsra +264 ęFt
- elvonások és befizetések +10 eFt

A fenti módosítással a k<iltségvetés módosított előirĺányzatokat az I. számt melléklet tarta|mazza.

Fentiekľe tekintettel, kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
A Józsefvárosi Giiľög Onkoľmányzat Képvĺselő.testiilete úgy dtinto hogy
Ll 2016. évi ktiltségvetésĺ bevételi e|őirányzatńt 993 e Ft.ľól 993 e Ft-ľa, műktidési
finanszírozásĺ bevételi előiľányzatáłt 506 e Ft-ľól 883 e Ft.ľa, kiiltségvetési kiadási e|őirányzatát
1 499 e Ft-ľól t 876 e Ft.ra mĺídosítja a 20|,5. évi kiiltségvetési maľadvány és annak
felhasználása címén.
2.ĺ az 1. pontban foglalt módosítással a mĺídosított e|őirányzatokat, a kiemelt e|őirányzatokat,
ľovat bontásban, ľészleteiben az 1. számú mellék|et tarta|mazza.

Felelős: Bozonasz Iľini elntik
Hatáľidő: 2016. május 2.

Budapest, 201 6. ápri|ís 29.

lét \ ťŕ*l 
\tc

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELNOK (JOZSEFVĄB$
oľronľĺÁľvza.ľ; .-:*:j:

lBÍRľa.: BALÁZs ANDREA ÜcyrNľÉzo
pÉľzÜcyl FEDEZETET IGENYEL/NEM IGENYEL. IGAZoL plsz lÁ
JOGI KONTROLL: <d, r---------- t(/
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J ó a efv dľ o si G ö r ö g on k o r múny zat
Aoto ôlo ílcry aq E))rtvav ull Iui(tgapo E Booőaxéot1 q

ELoTERJESZTÉS
A2016. évÍ feladatalapú áltami támogatás befogadása és költségvetési mĺidosítás javaslata

Előterj esztő : B ozonasz Iľini (írásbeli előterj esztés)
Jőzsefvárosi Gĺirĺig onkormĺĺnyzat Képviselő-testületének 2016. május 2. ĺapján

2. nyilvános rendkívüli testületi iilés 4.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Embeľi Erőfonások Minisztériuma
nyilvánosságra hozta a nemzetiségi önkormźnyzatok részére 2016. évi feladatalapú támogatások
összegét, amely aJőzsefyárosi Görög onkoľmanyzat esetébeĺ979 eFt.

Fentiekre tekintettel a20|6. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint indokolt:

2016. évi költségvetését 979 e Ft feladatalapú állami támogatással és aĺurak alábbi felhasználásával
megemeli, elszámolási kötelezettség mellett.
Felhasznál ására az alábbi j avaslatot teszem :

Bevétel:
- Mlĺkodési célri támogatás, ÁH belülről +979 ePt
Kiadás:

- Mtĺködési célú támogatások ÁH belülre +240 eFt

- Működési célú támogatásot ÁH kívĹilre +60 eFt

- Személyi juttatások előkźnyzatán belül egyéb kiilső személyi juttatásokĺa +218 eFt

- Járulékok előiranyzatan belül SZJA+37 eFt
- Jarulékok előiranyzatźnbeli| EHo +67 eFt
- Járulékok előiľányzatźnbelu| SZoCHo +22 eFt
- Dologi kiadásokon belül szakmaí szo|gá|tatásrał 128 eFt

- Dologi kiadásokon beliil egyéb szo|gáItatásľa +71 eFt

- Dologi kiadásokon belül üzemeltetési arlyagta +36 eFt

- Dologi kiadásokon belül szakmai arryagra + 100 eFt

2.l az 1. pontban foglaltak miatt a 20|6. évi kciltségvetési végszámát I 876 e Ft-ról 2 855 e Ft-ľa
módosítja, melyet részleteiben az 1 . sz. mellékl et tartalmaz.

Fentiekľe tekintettel, kérem a hatźrozatij avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízs efváľosi G ti rii g onko ľmán y zat Képvis elő.testü lete ú gy dtint, ho gy
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1.l 2016. évi kiiltségvetését 979 e Ft feladatalapú
felhasználásával megemeli:
Bevétel :

- Műkiidésĺ célú támogatás Án belĺĺlľől +979 eFt

Kiadás:

állami támogatással és annak alábbi

Míĺktidési célú támogatások AH belülľe +240 e.Ft

Műkiiĺlési célú támogatások ÁH kĺvtĺlre +60 eFt
Személyi juttatások e|őirányzatán belůĺl egyéb külső személyi juttatásokra +218 eFt
Járulékok e|őirányzatán beliĺl SZJA+37 eFt
Járulékok e|őirányzatán belül EHo +67 eFt
Jáľulékok előirányzatán belül szocHo +22 eEt
Dologi kiadásokon belül szakmai szolgáltatásľa * 128 eFt
Dologi kiadásokon belůil egyéb szo|gá|tatásra +71 eFt
Dologi kiadásokon beliil üzemeltetési anyagľa +36 eFt
Dologi kĺadásokon belíil szakmai anyagľa + 100 eFt

2./ az 1. pontban foglaltak mĺatt a 2016. évi ktiltségvetési végszálmát | 876 e Ft.ľól 2 855 e Ft-ľa
módosítja, melyet részleteĺben az |'. sz. mellék|et tarta|maz.

Felelős: Bozonasz Iľini elnök
Határidő: 2016. május 2.

Budapest, 20I 6. áprillis 29.

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELN (JOZSEFVAROSI
oľxonuÁľvzĺ.ľ;
ĺ,BÍnľa.: BALÁZs ANDREA ÜcyIľľÉzo
ľÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGENYEL . IG AZoL ls z i,a
JOGIKONTROLL: J.u--------.- 

-' 

Yu
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Józsefvárosi Gtirög on kormányzat
Aotoö to írcqor1 E}.L1vĺov too ľń(eĺpapog Booôozéot1 g

ELoTERJESZTÉS
A telepůilési iinkormányzatpályánatán elnyeľt 150 e Ft befogadása és felosztása,

kiiltségvetés módosítása
Előterjesztő : B ozonasz Irini (írásbeli előterj esztés)

Józsefuáľosi Görög onkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2. napjarl
2. nyilvĺĺnos rendkívüli testÍileti ülés 5.) napiľendi pontja

Tĺsztelt Képviselő.testület!
Tźĺjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy onkormĺĺnyzatunk pá|yazatot nyrijtott be a

települési önkoľmányzathoz. Apá|yźzaton 150 e Ft-ot nyerttink, ennek az összegnek a befogadásáról
kell döntenünk.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Hatátozati javaslat

A Józsefváľosi Giiľtig Onkoľmányzat Képviselő-testiilete úgy dtint, hogy
1. a) a te|epĺilési tinkoľmänyzat pá'Jyázatán elnyeľt l50 e Ft támogatást

elfogadja;
b) felkéľi az elntĺktit a támogatási szerződés aláíľására.

2. az 1. pont alapján a kiiltségvetést mĺidosítjao melyet részleteiben a
tartalmaz.

Bevétel:
- Műki'dési célú támogatás ÁH belĺilľől +150 eFt

Kiadás:
- Személyi juttatások előirányzatán belül beliil reprezentáciĺíľa + 100 eFt
- Dologi kiadások előirányzatán belül szakmai szo|gáitatálsra + 30 eFt
- Dologi kiadások e|őirányzatán belül üzemeltetési anyagľa +20 eFt

3' az 1.. pontban foglaltak mĺatt a 2016. évi ktiltségvetési végszámátz 2 855 e Ft .ľĺól' 3005 e Ft-

Fe|elős: Bozonasz lrini elniik
Hatáľidő: 2016. május 2.

Buđapest, 20I 6. źryrl|is 29.

kiiltségvetésében

2. sz. melléklet

: BOZONASZ IRINI ELNOK (oľxonnĺÁľvz.ł.ľ; '\.*.-.;;

LEIRTA: BALAZS ANDREA UGYINTEZO
pľľzÜcyl FEDEZETET IGENYEL/NEM IGÉNYEL, IG AZuL As z tí
JOGI KONTROLL: 4,.
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Jĺízsefváľosi Gtiľtig onkormányzat
Autoôroíxĺ1or1 E},"?'4vĺov tou ľró(eĺpopo6 BooôoĺÉot1g

ELoTERJESZTÉS
Emberi Eľőfoľľások Minisztéľiuma 20t6. évipáiyánatán elnyert25lJ e Ft beÍbgadása és

felosztása, kiilts é gvetés m ódosítása (1 p á'Jy ázat)
Előteť esztő : Bozonasz Irini (írásbeli előterj esztés)

Józsefuárosi Göľög onkormĺányzat Képviselő-tęstü1etéĺek20l6. május 2. napján
2. nyilvanos rendkívüli testtileti tilés 6.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő.testület!
Az elnök ptůyázatot nyújtott be azBmberi Erőfoľrások Minisztériuma áItaIkiírt,,AÍemzetiségi civil
szervezetek 2016. évi költségvetési télmogatásźlrď, címu pá|yazatra. Ennek keretében 250 e Ft-ot
nyerttink, mely összegnek szfüséges a befogadásáról döntetni, illetve a költségvetést módosítani.

Fentiekĺe tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺózsefvárosi Gtiľög Onkormányzat Képviselő.testůilete úgy diint, hogy
1.

)

a) az Embeľi Erőfoľľások Mĺnisztéľiuma páůyázatán elnyert 250 e Ft támogatást
kiiltségvetésében elfogadj a;
b) fe|kérĺ az elniiktit a támogatási szerződés aláíľásáľa.
az 1. pont a|apján a kiiltségvetést módosítja' melyet részleteiben a 2. sz. melléklet
tartalmaz.

Bevétel :
- Működési célú támogatás ÁH beliĺlľől +250 eFt

Kiadás:
- Dologi kiadásokon belül béľleti díj +233 eFt
- Dologi kiadásokon belül szakmai szo|gáitatátsľa ł 17 eEt

3. az 1. pontban foglaltak miatt a20t6. évĺ kiiltségvetési végszámátz 3 005 e Ft -ľól, 3 255 e Ft.

Felelős: Bozonasz lľini elniik
Határidő: 2016. május 2.

Budapest, 201 6. ápri|is 29.

ELOTERJESZTO: BoZoNAsZ IRINI ELNOK (Jo.pĘ
oNronľrÁľyza.D\'1\l\\'I\lVI.ćl.l.\ t,)lf'L) -.-..-.-:ł.

lnÍRľa.: KovÁCs MARIETTA NEMZETIsEGI REFERENs
ľÉľzÜcyl FEDEZETET IGENYELĄEMJGÉLIYEL, IG AZuL ĺs: lzá
JOGI KONTRoLL: á.
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Józsefváľosi Görög onkoľmányzat
Aotoôroír1oĺ1 E}"Lr1vĺov too Iró(eĺpopo6 Booôuĺĺéotĺ1q

ELoTERJESZTÉS
Embeľi Eľőforrások Minisztéľĺuma 201'6. évipá.Iyázatán elnyert 200 e Ft befogadása és

felo sztá s a, kłi lts é gvetés m ĺi d o s ít ás a (2 p á.Jy ázat)
Előterj esztő : Bozonasz Iľini (írásbeli előterj esztés)

Józsefuaĺosi Görĺig onkormrínyzat Képvise1ő-testiileténekf016. május 2. napjáĺ
2. nyilvanos rendkívüli testületi ülés 7.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elncjk páIyázatotnýjtott be az Emberi Erőforĺások Minisztériuma által kiírt ,,Anemzetiségi civil
szervezetek 2016. évi k<iltségvetési támogatástrď, címu pttlryazatra. Ennek keľetében 200 e Frot
nyertünk, mely összegnek sziikséges a befogadásáról döntetni, illetve a költségvetést módosítani.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźnozati j avaslat elfogadását.

IJatá.ľozati javaslat

A Józsefvárosi Göľiig onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy
1. a) az Embeľi Erőfoľrások Minisztéľiuma páIryánatán elnyeľt 200 e Ft támogatást

költségvetésében elfogadj a;
b) fe|kéri az elntikiit atáłmogatźlsĺ szeľződés aláírásáľa.

2. az l. pont alapján a költségvetést mĺódosítja, melyet ľészleteiben a 2. sz. melléklet
tartalmaz.

Bevétel:
- Miĺködésĺ célú támogatás ÁH uelĺlľől +200 eFt

Kiadás:
- Dologĺ kiadásokon belül üzemeltetésĺ anyag +100 eFt
- Dologi kiadásokon belůil szakmai szo|gźůtatálsľa * 100 eFt

3. az 1. pontban foglaltak miatt a20t6. évĺ ktiltségvetési végszámát:3 255 e Ft -rĺólo 3455 e Ft-
ľa mĺódosítja, melyet részleteiben a2. sz. melléklet tarta|maz.

Felelős: Bozonasz lľini elnfik
Határidő: 20|6. május 2.

źlprilis29.Budapest, 2016.

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELNOK (JOZSEFV
oľxonľrÁľvz,ł.ľ1
r,BÍRľa.: KoVÁCS MARIETTA NEMZETISEGI REFERENS
pÉľztjcyl FEDEZETET IGENYELry1ĺľynr-, IG AZoLĺsz )ćf
JOGI KONTROLL: ĐL
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Józsefvárosi Göľiig Onkormányzat
,Ąotoôroíxĺ1o1 Effivĺov too Iró(eĺpopog Booôazśoa1q

ELoTERJESZTÉS
Emberi Eľőfoľrások Mĺnisztéľiuma 2016. évipáIlyánatán elnyert 200 e Ft befogadása és

fclosztĺĺsn, lĺtiltségvetés módosítása (3 pályázat)
Előteť esztő : Bozonasz Iľini (íľásbeli előterj esztés)

Józsefviíľosi Gĺirög onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének 2016. május 2. napján
2. nyilvános rendkívtili testületi tilés 8.) napiľendi pontja

Tĺsztelt Képvĺselő.testiĺlet!

Az elnök pá|yázatotnyújtott be az Embeľi Erőfoľrások Minisztériuma által kiírt ',Anemzetiségi 
civil

szetvezetek 2016. évi költségvetési tĺĺmogatásaľď, címll pá|yźzatra. Ennek keretében 100 e Ft-ot
nyertünk' mely ĺĺsszegnek szükséges a befogađásáról dĺintetni, illetve a költségvetést módosítani.

Fentiekĺe tekintettel, kéľem a hatźtrozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefvárosi Gtiľög onkoľmányzat Képviselő.testiilete úgy dtint, hogy
1. a) az Embeľi Erőforľások Minisztéľiuma pźiyázatán elnyeľt 100

kłiltségvetésében elfo gadj a;
b) felkéri az elnökiit a támogatási szerződés aláírásáľa.

f. az 1. pont alapján a kiiltségvetést módosítja, melyet ľészleteĺben a

e Ft támogatást

2. sz. melléklet
tartalmaz.

Bevétel :
- Míĺkiidési célú támogatás ÁH belĺlľől +100 eFt

Kiadás:
- Személyĺ juttatások előiľányzatán belül ľepľezentáciő +100 eFt

3. az 1. pontban foglaltak miatt a 2016. évi kiiltségvetési végszámátz 3 455 e Ft -ľól, 3555 e Ft-
ra mĺĺđosítja, melyet részleteiben a2. sz. mellék|ettarta|maz.

Felelős: Bozonasz lľini elntik
lJatáridőz 20|6. május 2.

Budapest, f0| 6. áptilís 29.

ffioNAsz IRrNI ELNoK (Jozsn
oľxonvĺÁľvza.ľ1
lBÍRTa.: KoVÁcS MARIETTA NEMZETISEGI REFERENS
ľÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEt@, IGAZoLÁS:
JOGIKONTROLL: ď,
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Józsefváľosi Giiľiig onkormányzat
Aotoô roírr1or1 E}"}'ąvĺov too ľró(egopo5 Booôoĺśotr1 g

ELoTERJESZTÉS
Május 15.i Bécsi zarándokút

Előterj esztő : B ozonasz Iľini (írásbeli előterj esztés)
Józsefvárosi Gĺiľog onkormanyzatKépviselő-tęstületének 2016. május 2. ĺapjźn

2. nyilvános ľendkívüli testületi ülés 9.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő.testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy idén a Konstantinápolyi Egyetemes Patriaľchátus

MagyarországiExarchátusa és Ausztria Metľopolitája Arszeniosz metropolita személyes meghívása

után döntötttink úgy, hogy Bécs váľosába szewezziik az idei szakmai utazásunkat. A zarándok úton

várhatóan 45-50 gĺirĺig nemzetiségű lakos vesz tészt, A zarźndokút célja ęlsősoľban Bécs váľos

görög vonatkozásű építészeti emlékeinek meglátogatása, az Agia Tľiada g<iľög ortodox templom

tituľgiáján va|ő részvétel, a bécsi görög közösséggel való kapcsolatfelvétel.

Jelentős Iétszźmugörög közösség él a mai napig is Bécs vĺáľosában. Gyökerei a XVII-XIX. sztzadba

nyúlnak vissza. Bécsben úgy, mint Pesten gclrög keľeskedők, iparosok, kézmúvesek telepedtek le a

torök hódoltság elĺjl menekiilve. Fő tevékenységfü a keľeskedelem volt, hajókon, a Dunán

szállították a kelet kincseit Magyaľoľszágon át egészen Bécsig. Megalakultak az első gorög

gazdasági tĺíľsulások, az ugynevezett kompániák. Céljuk volt, hogy a kereskedők egymást segítsék,

tagjaik hitelét a hatóságokkal és a hitelezőkkel szemben szavatolják, bajba jutott társaiknak

kolcsönoket nyújtsanak. A beilleszkedési folyamatot nagybaĺl elősegítette Máľia Teréziźnak a

hűségesküről szóló ľendelete 1769-ben, amely a gcirögĺiket végleges letelepedésľe kötelezte. Megađta

számuka az ingat|anszerués és hivatalviselés jogát.EzzęL végleg a biľodalom egyenľangú po|gźraivá

váltak. Ezt követően sok görög szérmazź.s,Ú polgĺáľ kapott nemesi, grófi, bĺárói címet, vagy futott be

karľieľt a kozigazgatási, gazdasági, politikai életben. Számos gĺlrög származásu bankárnak,

gyáľosnak, fĺjldesúrnak és kereskedőnek volt meghatátrozó szeľepe jelentős létesítmények építésében,

az ország gazdasági életének fellendítésében.

Pľogram:

- Indulás: Budapestről ľeggel 7 őrakor
- érkezés: Bécsben 10-11 óra kcĺzött az Ajia Tľiada ortodox templomhoz, aho| fogad minket

Aľszeniosz metropolita, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriaľchátus Magyaľorszźgi Exarchátusa
és Ausztľia Metropolitáj a

- váľosnézés idegenvezetéssel
- indulás Budapestre 17 őrakor

Fentiekľe tekintettel kérem a hatérozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józs efvárosi Gii rłi g O nko rmán y zat Képvĺs elő.testiĺlete ú gy diint, ho gy

z)



Ą.

t_,

bécsi zarándokutat szervez 2016. május 15-én pünkiisd vasáľnap. A zarándokúton
váľhatĺían 45-50 gtiľiig nemzetiségű lakos vesz ľészt. Azarándokút célja elsősoľban Bécs
város głiľtig vonatkozású építészeti emlékeinek meglátogatása, az Ägía Trĺada gtirög
oľtodox templom lituľgiáján való ľészvétel, il bécsĺ giĺriig ktizösséggel való
kapcsolatfelvétel. Az utazás autĺíbusszal tłirténiko amelynek kiiltsége 210 e Ft
reprezentációs kiiltség és annak járulékai (37 eFt SZJA és 67 eFt EHo).
Forľása l00 eFt reprezentáciĺós kiiltség eľejéig az Embeľi Eľőforľások Minisztériuma
pá|yánatán elnyert támogatás, fedezete a személyi juttatások előiľányzata, 100 e Ft
ľeprezentáciĺós ktiltség eľejéig a települési łinkoľmányzat pá|yázatán elnyert támogatás,
fedezete a személyi juttatások e|őirányzata, továbbá 10 e Ft reprezentációs ktiltség,
valamint a jáľulékok (37 eFt SZJA és 67 eFt EHo) foľrása a 201'6 évi feladatalapú
támo gatás, fed ezete a szeméIyĺ j uttatás ok és j áľulékok elíiir ányzata.

Felelős: Bozonasz lrini elniik
Határidő: 2016. augusztus 31.

Budapest, 20I 6. ápńIis 29.

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI
oľxonľĺÁľvza.ľ;

JOGI KONTROLL: d,

I,nÍRľA,: KoYÁCs MARIETTA NEMZETISÉGI RE,FERENSpÉľzÜcyl FEDEZETET IGENYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS:,'iavaslaĺ alaoian /,4)J -. . ------- -----rl -... ľ (/

K (JOZSEFV
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Józsefváľosĺ Giiľög onkoľmányzat
Aotoôroíxr1or1 E}.lr{vĺov too ľró(eĺpupoę Booôonéaĺ1ę

ELoTERJEsZTÉS
Zenés Iľodalmĺ Est

E|őterjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés)
Józsefuárosi Gör<ĺg Önkoľmĺínyzat Képviselő-testtiletének20|6. május f . napjźn

2. nyilvános rendkívüli testĺileti ĺilés 10.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĺilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az idei Zenés Irodalmi Est a Romiosyni kóľus
részvételéve| 20I6.június 4-én keľül megrendezésre aZ Actoľ szálloda dísztermében. Célja a görög filmzene,
kül<inösen a 60-as 70-és évek közkeđvelt filmjeinek dalainak bemutatasa'
A kórust é|ő zenekar kíséri, a miĺsoľ irodalmi részét vetítéssel gazdagítanätnk. Az irodalmi anyag két nyelven,
görögül és magyaru| szólalna meg terveink szerint vĺáľhatóan 200-300 ember részvételével. A pľogramjához
tartozik a kö'zös éneklés, és ehhez szęľetnénk kinyomtatni görög dalos füzeteket 200 példányban a közönség
részére. A rendezvény este 18 órakoľ kezdődne, a zenész irodalmi miisoľ 1,5-2 órźigtartana, majd görög
tźncház követi a Mydros egyiittes közremiĺködésével. A kiadások miatt költségvetés átcsoportosítĺás
szükséges.

Fentiekre tekintettel, kérem a határozati javaslat elfogadását.

Hatńrozatijavaslat

A Józsefváľosĺ Göľög Onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy dtint, hogy
1. az idei Zenés lľodalmi Est a RomiosynÍ kórus ľészvételéve| 2016. június 4-én keľül

megľendezésľe az Actoľ szálloda díszteľmében. A zenés iľodalmi esthez 207 e Ft összeghatáľig
járlu| bozzá önkoľmányzatunk' melyből meghívók és dalos Íiizetek nyomtatására |27 e Ft-ot'
videó és Íim készítésre 50 e Ft.ot' háttéľvetítésľe 30 e Ft.ot határoz meg.

2. ahatńrozatban fog|altak miatt az alábbĺ ktiltségvetési előiľányzat átcsopoľtosítást fogadja el:
Dologi kiadások e|őirányzatán belĺil szakmai szolgáltatások-27 eBt
Dologi kĺadások e|őirányzatán beliil egyéb szolgáltatások +27 eFt

3. Foľľása 200 e Ft eľejéig az Embeľĺ Eľőforľások Minisztéľiuma pá|yázatán elnyeľt támogatása,
fedezete a dologi kiadások e|őirányzata, továbbá 7 eFt eľejéig a 2016.
támogatás, fedezete a dologĺ kiadások e|őirányzata. ,/

Fele|ős: Bozonasz Iľĺni elnfik
Hatáľidő: 2016. jű|ius 31.

Budapest, 20 16, átprĹ|is 29.

BOZONASZ IRINr ELNOK (

lnÍnľĺ.: KovÁcs MÄRIETTA IvEMZETIsÉGI REFERENspÉľzÜcy' FEDEzETET IGEI\-YEL/NEM IGÉI\.YEL, IGAZoLÁS:
alapjĺźn W
JOGI KONTROLL: ot' F-----\
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Józsefvá ľosi Gtiľiig onkoľmányzat
Aotoöroíxqoą Exfu{vĺov tou ľrĺí(eĺpapoę Booôoĺéoĺq6

ELoTERJESZTÉS
Gtiľiigországi gyerek nyelvi táboľ támogatása

Előterj esztő: Bozonasz kini (írásbeli előterjesztés)
Józsefuaľosi Görög onkoľmanyzat Képviselő-tęstĺiletének 2016. május 2. napjtn

2. nyíIvźnos ľendkívüli testületi ülés 1 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magynországi Göľögök országos
onkormányzata 2016 nyarĺán Görögországbarl, két turnusban Görögországi Anyanyelvi Tábort
szetvez amagyaÍoÍszági görög oktatásban részt vevő tanulóknak.

A táborban a jőzsefvttrosi gĺiľög nemzetiségi gyerekek is részt vesznek. A táborozők szállítása
autóbusszal lesz megoldva. A busz kĺjltségeihez kérik tőltink is a támogatást. Javaslom, hogy atábort
támogassuk 60 ezeÍ forinttal, és támogatási szetzođést kössĹink a Magyarországi Görög
OnkormanyzattaL.

F enti ekre tekintette l kérem a hatáľ o zati j avaslat el fo gadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Göľiig onkormán yzat Képviselő-testiilete úgy dtint, hogy

1. támogatja a Magyaľoľszági Giiľögiik Országos onkoľmányzata által szeľvezett görőg
anyanyelvi táboľt a magyaľországi gtiľiig oktatásban résztvevő tanulók részére, amely
2016 nyarán Gtirtigországban valĺósul meg két tuľnusban. A táborban a józsefvárosi
göriig nemzetiségi gyeľekek is részt vesznek. A busz kiiltségeihez 60 e Ft erejéig
jáľulunk hozzá, és támogatási szerződést ktitünk a Magyaľoľszági Gtiľiig országos
onkoľmányzatta|. Forľása a 201'6. évi feladatalapú állami támogatás, fedezete a
m űkö dés i célú támo gatás ok á||amháztaľtás on b elülľe.

2. felkéľĺ az elniikiit a támogatálsĺ szeľződés a|áírásár2-;ł 
'

Felelős: Bozonasz lľini elntik
Hatáľidő: 2016. szeptember 30.

Budapest, 201 6. április 29. \-Jt ! -

ELOTERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELNOK (JOZSEFVAROSI
oľxonvrÁľyza.ľ)
LEÍRľa.: KovÁCs MARIETTA NEMZETISEGI RE,FERENS
ľÉľzÜcyl FEDEZETET IGENYEL/NEM IGENYEL, IGAZol,Ás:
javaslat aĺapján [Ú
JOGI KONTROLL: et n----------t

GOROG

hatórozati
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Józsefvárosi Giiľiig Önkormányzat
Aotoôroírr1oĺ1 E}"}'r{vĺov too ľró(eĺpĺpoq BouôoltÉoĺ15

.."ľ":$Iľ ŤlŤľ-?ä: ?ĺ - o gutĺ, u
Előteľj esztő : B ozoĺasz Irini (írásbeli előterj esĺés)

Jőzsefváľosi Görög onkormrínyzat Képviselő-testületének}}Ií. május 2. napján
2. nyiIvźnos rendkívüli testületi ülés 12.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testületet, hogy a Fővaľosi Gör<ig onkormányzat szewezi a
göľogországi emlékturát a görcig polgaĺháboru helyszíneire, Gramos-Vitsi emléktuľa néwel f0I6.
június hónapban. Józsefuĺĺľosból többen is ľészt vesznek ęzęn a ť'xán, ezért javaslatom, hogy
80.000.- forinttal jaĺuljunk hozzá a tvta száIlíttsi koltségeihez és kössüĺlk szętzóđést a Fővárosi
Gö rö g Önko rmán y zatta|.

Fentiekĺe tekintettęl kérem ahattrozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefvárosi Giiľög onkoľmányzat Képviselő.testůilete úgy dönt, hogy
.,l. támogatja a Főváľosi Göriĺg Onkoľmányzat szervezésében megvalósulĺi giirłigországi

Gľamos.Vitsĺ emléktúľáto mely 2016 júnÍusában keľiil megľendezésľe. Józsefvárosból
tiibben is ľészt vesznek ezen a tűrán. A Jĺózsefvárosĺ Giiriig onkoľmányzat 80 e Ft

. erejéighozzáljáľul a túra szállítási ktiltségeihez. Foľrása a2016. évi feladat alapú állami

ERJESZTO: BOZONASZ IRINI ELNOK (JOZSEFVAROSI
oľronľrÁľyza,ľ)
lnÍRľa.: KovÁCS MARIETTA NEMZETISEGI REFERENS
pÉľztjcyl FrIEZETET IGENYEL/NEM IGENYEL ' IGAZoLÁS:
javaslat alapján lf
JOGI KoNTRoťĹ:
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Józsefváľosi Gtiľtig onkoľmányzat
Autoô roíxĺ1or1 EM{vĺov too lń(eĺpupo g Booôoaćoĺ16

MEGHTVO
a J őzsefv álros i G ii riĺ g onko ľmányzat Képvis elő.testülete

2016. május 2. (hétfő) |7:30 óľai kezdettel taľtandó
2. nyilvános ľendkívüli testületi ülésére

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségĺ onkorm ányzatokiľodája

Napiľend:

1. BélyegzőhasznńIratiszabá|yzatelfogadása
El oterj esztő : Bozonas z Irini (írásbeli előterj esztés)

2. A Józsefvárosi Gtiľtig Önkoľmányzat 20|5. évi kłittségvetési beszámolĺója és 2015. évi
ktiltségvetési maľadvány elfogadása
Előterj esztő : Bozonas z lrini (írásbeli előterj esztés)

3. A 2015. évi költségvetési maľadvány felhasználása, a 2016. évi kiiltségvetés módosítása
Eloterj esztő : Bozonas z Irini (írásbeli előterj esztés)

4. A 2016. évi feladatalapú állami támogatás befogadása és költségvetési módosítás
javaslata
Eloterj esztő : Bozonas z Lrini (írásbel i előterj esztés)

5. A települési iĺnkoľmányzat pźiyázatán elnyeľt l50 e Ft befogadása és felosztása,
ktiltségvetés módosítása
Eloterj esztő : B ozonas z Irini (írásbeli előteľj esztés)

6. Emberi Erőforľások Minisztéľiuma 2016. évi páůyázatán elnyert f50 e Ft befogadása és

felosztása, ktĺltségvetés mĺídosítás a (1 p áiy ázat)
Előteľj esztő : Bozonas z lĺini (írásbeli előterj esztés)

7. Embeľi Eľőfoľľások Minisztéľiuma 2016. évi páilyánatán elnyert 200 e Ft befogadása és

felo sztás a, ktiltsé gvetés m ó dosít ása (2 pá|y ázat)
Előterj esztő : Bozonas z lrini (írásbeli előterj esztés)

8. Embeľi Eľőforrások Minisztéľĺuma 2016. évi páiyánatán elnyeľt 100 e Ft befogadása és

felosztása, kiiltségvetés mĺódosítás a (3 p ály ánat)
Eloterjesztő : Bozonasz Irini (írásbeli előterjesztés)

9. Május 15.i bécsĺ zaľándokrĺt
Eloterj eszto : B ozonas z lrini (írásbeli előterj esztés)

10. Zenés lľodalmi Est
Előterj e sztő : Bozonas z Iľíľĺ (írásbel i előterj esztés)

11. Göriigoľszági gyeľek nyelvi táboľ támogatása
Előterj esztő : Bozonas z kiní (írásbeli előterj esztés)

t2. Gramos-Vitsiemléktúľatámogatása
Előterj esztő : B ozonas z Iriní (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 20I 6. ápri|is 29.

Üdv<izlettel:
Bozonasz Iľini elnök s.k.
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Jó zs efv ár o s i Goro g onkormányzat
Aorc ő t o írcry oq Đ'Iľ1 v alv rco ľń (eq dp o e B oo ő até ot1 E

ľ É r.yn c z,őlĺ ĺszľÁr',a.ľr S ZABÁL y 7. AT

A szabźůyzat célja a Józsefuaľosi Göľög onkormányzat źita| rendszeresített bélyegzők
kezelésének, hasznźiattnak és selejtezésének szabá|yozása annak érdekében, hogy a

nemzetiségi onkormányzat á|ta| hasznáit béIyegzők, illeťve kezelőik minden esetben
beazonosíthatók legyenek, megelőzve abélyegzőkkel kapcsolatos valamennyi visszaélést.

1. A rÉĺvĺezőr rÍpusel
A nemzetisé gi önkorm tnyzatnáI

haszntůhatók. A kor- és fejbélyegzőket megkiil<inboztető jelzéssel kell ellátni, mely mindkét
bé|y egzófajta esetében folyamatos sorszámozáSsal töľténik.

2. A BnĺvBezĺjr ĺvvlĺuÁNrenrÁs,ą
A Józsefvaľosi Polgármesteľi Hivatal Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői kodája (a

továbbiakban: Szervezési és Képviselői koda) a nemzetiségi önkoľmźlnyzat á|ta| haszná|t
bé|yegzőkĺől nyilvántaľt ást vęzet ( 1 . számú melléklet).

3. A rÉĺvnezcĺr rÁnoĺÁs,l,, HAĺZNÁLATA

A béIyegzoket zérral ellátott szekrényben, a nemzetiségi önkormányzat irodájában (1082

Budapest, Vajdahunyad u. 1./B) kell tárolni, és gondoskodni kell aľról, hogy illetéktelenek a
bélyegzőkhoz ne ferhessenekhozzá. A szekľényhezkét kulcs taľtozik, melyből egy đarab a
nemzetiségi onkormányzat elnökének, egy daľab a Szervezési és Képviselői Iroda
nemzetiségekkel foglalkozó ügyintézójéĺek biľtokában van. Amennyiben a béIyegzo eltunik,
arrőI a Szervezési és Képviselői Irodát haladéktalanu| tájékoztatni kell és az eseményről
jegyzőkönyvet kell felvenni. Az elĺĺnt bé|yegzőtol, annak érvénýelenségéről a Szervezési és

Képviselői Iroda hirdetméný ad ki, melyet a helyben szokásos módon, illetve két oľszágos
napilapban kell kĺjzzétermi.

Abé|yegzólenyomat csak hivatalos iraton haszná|ható, a korbélyegző az íratok hitelesítésére,
a fejbélyegzo a bizonylatok azonosítására szo|gáló ügyviteli segédeszköz. A bé|yegző
kezelőjének kell gondoskodnia a bé|yegzó haszĺá|hatő állapotban tartásárő|, a

bé|yegzo|enyomat olvashatósĘźú, bińosító tinta feltoltéséről. A bélyegző|<hoz használatos
tinia,1ovábbá az új bélyegzőkbeszerzéséľől a nemzetiségi önkormźnyzat gondoskodik. Új
bé|yegző elkészítéséről, illetve az eLhasználódott béIyegző lecseľéléséről _ saját költségvetése
teľhére - a nemzetiségi ĺinkormźĺnyzat gondoskodik. A bélyegzőkhoz hasznźiatos tinta és

bé|yegzőpáma beszerzéséro| szintén saját koltségvetése terhére - a nemzetiségi
önkormányzat gondoskodik.
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A nemzetiségi cinkormćnyzat a körbélyegzot egyźútalán nem viheti e| az arzési helyľől, csak
és kizáľólag a nemzetiségi önkormányzatok írodtĄában' valamint a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi Polgármesteri HivataIPénnigyi Ügyosztályán és aJegyzői Kabinet Jogi
Irodáján történő ügyintézés céljából használhatja. A fejbé|yegzó harmadik személyek előtti
ügyintézés céljából elvihető rendeltetési helyéről, azonban eľľől nyilvźtntartást kell vezetni,
melyben feltüntetésre kerĹil az e|vite| dáfuma, az e|vívő személy neve és aläírása, valamint a
visszahozatal időpontja, a visszahoző szemé|Y neve és aláírása.
A nemzetiségi önkoľmányzat elnöke a béIyegzók haszná|atáért teljes felelőségge| (anyagi,
büntetőj o g i) tarto zik.

A nemzetiségi képviselő mandátumának megszűnésekor a bé|yegzot köteles átadni a
Szervezési és Képviselői Iroda nemzetiségekkel foglalkozó munkatáľsának.

4. A nÉĺvĺezĺjlr sELEJTEZÉsE
Az elavult, megkopott, elhasználódott béIyegzóket meg kell semmisíteni. A Szervezési és
Képviselői koda a megsemmisítendő bélyegzőkĺo| a 2. szźlmt melléklet szerint jegyzéket
készít. A megsemmisítést a nemzetiségi önkormiányzat határozatában rendeli el és a
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső Ellátási kodájáva| közösen végzi
el. A megsemmisítésről a 3. sztlmű melléklet szeľint jegyzőkönyvet kell felverĺri. A
Szeľvezési és Képviselői Iľoda a megsemmisítésről a jegyzék és a jegyzőkönyv l-1
példĺányanak me gküldéséve l éľtesíti a Főváľo s i Lev é|tár at.

5. EcyÉn RENDELKEZÉSEK
Jelen bélyegzőhasznáIati szabá|yzatot a Józsefuarosi Görög onkormányzat a35120|6. (V.02.)
sz. hatát ozatáv aI fo gadta el.

MrĺĺÉrĺaTEK JEGYZÉKE
I. számu melléklet: A béIyegzok nyilvántartása
2. számumelléklet: A megsemmisítendő béIyegzók jegyzéke
3 . számt melléklet: Jegyzőkönyv a bélyegző megsemmisítéséľől

Budapest, 20I 6.május 02.

Bozonasz hini
elnok
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[. számú melléklet

A' b é|y egzők nyilvántaľtás a

Lenyomata:

Soľszám: JGO/00r

Dátum: 2016. máius 02.

Használó neve:

Józsefvárosi Gĺirog
onkoľmánvzat

Bozonasz kini
elnök
Topalidisz Lász|ő
elnök-helvettes
Argírász Maria
nemzetiségi
önkormányzati
kéoviselő
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1. számú mellék|et

A, b é|y egzők nyilvántaľtás a

Lenvomata:

ÁyToÁloTÍc|TFĺł EÁ^EľÍlř{
ToY ľIoa oÍIAFoE BoYÄAIIxtTE

JrEsE'FvÁRosI ctB'ÖG ÔNKoRMÁNľZAT
BuDAlBsT 1082 BáRoss u' 65.

Sorszám: JGO/002

Dátum: 2016. máius 02.

Használó nęve:

Józsefvárosi Gor<ig
onkoľmányzat
Bozonasz kini
elnök
Topalidisz LźszIő
elnök-helvettes
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2. számű mel|éklet

A megsemmĺsítendő béIyegzők jegy zéke

Lenvomata:

Soľszám:

Dátum:

Aláírás:
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3. számú melléklet

Jegyzőkiinyv a bélyegző megsemmisítéséről

JEGYZOKONYV
Készült ...... év ..hó ... napjan órakor a Budapest Jőzsefvźrosi Polgármesteri
Hivatal Jegyzłłi Kabinet Szervezési és Képviselői Irodájanak hivatalos helyiségében a 1082
Budapest, Baross u.63-37. .... szobźĄźlban.

Tárgv: béIvegzők megsemmisítése

Jelen vannak:
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője:
Belső Ellátási Iroda vezetoje:
Nemzetiségi önkormányzat elnoke :

Fenti időpontban a mellékelt jegyzék (........soľszámozva) szerinti bé|yegzók
megsemmisítése a határozat száma/év (dótum) hatáľozat a|apjźn megtoľtént.
Megsemmisítés oka: béIyegzők haszná|hatat|awń válás miatt, egyéb ok miatt:

Kmf.

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője Belső Ellátási Iroda vezetóje

Nemzeti séei önkormányzat elnĺike
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Iózsefváľosi Göľöq onkormánvzat 2015. évi
beszámo|ó

e Ft kiite|ezó
feladat

t.sz.
E|.óiľány
ż^Í

Kiemelt
clÁirínw- Kieme|t e|őirányzat megnevezése

Eredeti
e|őÍránvzat

Módosított
e|őiránvzat

Te|jesítés
Kiilönbözeť
mnrłĺ|vánw

fe|jesítés ol

ł

I KIADÁs

I uÚxonÉsĺxrłoÁsox

I Személyi juttatĺĺs 263 322 302 20 94%

Munkaadót teĺhelő járulékok éĺ
szociális hozzái tnl'źsi a dő

124 196 118 78 60%

Do|ogi kiadások 76 t76l 7143 618 65%

Dologi kiadásokból kamatfzetés
váltó kamatával esvĺitt)

0

7 Ellátottak péÍ|zbeli juttatĺísa 0

I Eryéb működési célri kiadás 0

lbből: elvonrĺsok és beťzetések 0

t0 :bből: működési célú kiilcstinöl
nvúitísa

0

t1
:bből: működési célri ktilcsönöl.l
tŕir|eszfése

0

t2 :bből: működési célú tiímogatásoĺ
íllamhĺiztartĺson belü|ĺe

0

t3
:bből: mĺĺködési célú táĺnogatások
ĺllamháataĺáson kívíi|re 0 200 L20 80 LOO%

14
:bből:működési cél és általĺáĺtos
'aĺte|ék

0

l5 1
l,ĺUKoDEsI KIADÁsox
ĎsszBsBľ: 463 2479 1683 796 68%

l6 FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁSI KIÁDÁsoK 0

t7 1 Beruházások 0 275 188 87 68%

18 Felújítások 0

t9 J Egyéb felhalmozĺĺsi kiadĺások 0

z0
Ebből:felhalĺnozási célú k<ilcsöĺ
nvúitlísa

0

fl ebb<íl:felhalmozási célú ktilcsöĺ
törlesztése

0

,-2
:bből: felhalmozási célú
:ámosatások Ál|amhÁzteĺt őlsnn

0

L3
ebből: felhalmozrísi célú
támopatások á|| amh ápt aĺt Ä son

0

L4 ebből : felhalmozási céltartďék 0

l5 , FELřIALMoZÁSI KIADÁSoK
osszÍ..snlv 0 275 188 87 68%

L6
KoLTsEGvETEsI KIADÄsol.
Összusrľ 463 2754 !871, 883 68%

z7 BEvÉTELEK 0

z8 1 nĺÚxÔnÉsl BEVÉTELEK

z9 I
Műkt'dési célú trímogaLísok
ĺllamháztaľtłíson belülről
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30
Múködési költségvetési állami
tiímogatIĺs

380 380 380 0 too%

3t

ebből: helyi önkormányzatok
általanos míĺktidéséhez és Ęazati
feladataihoz kapcsolódó állami
tÁmnaqłĄcĺk

0 ##########

32
Allami feladat alapú tIímogatifu

12/2014.fiY.02.\ sz.
r2l3 L213 0

33
lbből helyi onkormányza
ná|v ŕłz,ztán eInvert ŕisszep

200 200 0

34 lbből: elvonások és befzetések 0

JJ
lbből: műkiidési célú
visszatérífenrlő támnoatások

0

36
ebb<ĺl: működési célti
visszatéritendő támosatások.

n

5t :bbő|: működési célú tláĺnogatások
hévéíé|ci Ąl|ąmhĄzÍcďÁąĺn helĺi|ről

0

38 2

ebből: he|yi onkormányza1
pá|ytuatźn elnyert összeg

államháĺartáson belülről 30/20|4.
ryrrr.07.)

211 2t7 U 700%

39 J
Emberi Erőforrások Minisztériumz
ĺĄ|wĄz ątĄn elnveŕ fámnoaf4s 520 520 0 7O0o/o

ĺ0 5 Mtĺködési bevétęlek 1l IL 0 tĺOo/o

\{I]KODESI BEVETELEI(
Ďssznsr'ľ 380 2535 2535 0 700%

tf F.ELHALMoZÁS, FELÚJÍTÁS]
BEVÉTELEK

0

t3
Felhalmozrísi célú trĺmosatások
államhráztaľtáson belülről

0

t4
:bből: helyi önkormányzatolĺ
ílÍ4|ánnq mííkŕiĺłéséhez éą Áoezałi

0

ĺ5 ebből: fęlhalmozĺísi célú
visszatérítendő tráľnosatások

0

t6
:bből: felhalmozási célú
uiccząférífenĺlÁ ŕ4mnoąf4cn|ł

0

+7

ebből:felhalmozási célÚ

tráĺnogatások államhĺáztaľtásor
belĺilről

0

ĺ8 lngatlanok éĺékesítése 0

t9 Egyéb tráľryi eszközök éĺékesítése 0

t0
Részesedések értékesítése é!

meoszíinfeféséhez kancsolórló
0

I
Felhďmozási célú átvet
nénzeszkŕĺzŕik

0

52
Ebből: felhalmozísi célÍ
uisszatéríÍenĺĺő támosatások

0

53
obből: egyéb felhalmozĺísi célť
ä,Ŕĺe|t ĺéĺz eązk iiz ii1t

0

i4 2
FELIIÁLMozAsI.
FELÚ.IÍTÁSI BEVÉTELEK 0

)f
KOLTSEGVETESI
BEVETELEK Összľsrľ 380 2535 2535 0 LOO%

t6 3
t''tNA,Nl|SZTRO:ZASr
nĺĹĺxÖoÉsI KIÁDÁsoK 0

,t I
kanyitó szervi tĺĺmogatĺsként
fnlwÁcítnft ŕámnoqf4c |.ittŕą|ásą

0

58
FINANSZIROZASI
E'E''I .ĺł Aĺ.lvÍrr7,Á sĺ rrĺ ĺn Á sor< 0

59 I
hĺĺnyítószervi támogatIískénl
|n|vrisítnŕ támnoeÍás kirtÍe|ása

0

50 f Hosszúlejĺíľatu hitelet vĺíltó
ľŕir| es7Íéce

0
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5l FINANSZIROZASI KIADASOX
ossznsn,ľ 0 0 0

52
FINANSZIROZASI
uífu Jrnńsr nn-vń-Tnl,r.'I( 0

53 I
krĺ.ĺryítószervi támogatáskénl
folvósított trámoeatás fi zetési

0

54 2
Szabad pénzĺnaradván1
isénvbevéte|e

0 0

)J J
Feladattal terhelt pénzmaradván1
ioénvhevéfe|e 0 0

5ó
FINANSTJROZASI
FELHALMoZÁsI U cl 0

)I I
Iriĺnyítószervi támogatĺĺskénl
folvósított Límosatas fi zetési

0

58 2
Szabad pénzĺnaradván1
ioénvhewéteIe

r36 136 0 100%

59
Feladattal terhelt pénzmaľadvĺí[r)
ioénvhewéteIe

83 83 83 0 loĺo/o

70
FINANSZIROZASI
RRvl4,TE.'ĺ'ü''I. ĺ|ssznsnlv 83 219 219 0 LOO%

I KIADÁSoK MINDÖsszEsEN 463 2754 L877 883 680/o

72 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEI\ 463 2754 2754 0 700%

T5
ľĺŰxÖoÉsl BEVÉTELEK Ét
KIADÁSoK EGYEI\LEGE 0 56 56 O%o

74
FELIIALMozÄsI
RRVÉTEInK ńs xrłnÁsoľ 0 0 0

75

MUKODESI
FINANszÍRozÁsI
BEVÉTELEK És xHoÁsox
EGYEI\ĺLEGE

0 0 0

76

FELIIALMozÁsI
FINANszÍRozÁsI
BEVÉTELEK És xr,łoÁsox
EGYENLEGE

0 0 0

77 EGYEI\ĺLEGEK osszEsEN 0 0 883 -883
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Józsefváľosi Giirög Onkormányzat 20l6. évi költségvetee

1' módosítás 2. módosítás

s,sz.
E|őiľány-

zat csopoŕ

Kiemelt
e|őirány-

zaa

Kiemelt előirányat megnevezése
K.iteIgő
feladat

eFt

onként
vrílIalt
feladat

Összcsgn
eFt

KöteIąő
feladat

€Fí

unk€nt
válIaIt
feladat

Osszesen
eFt

Köte|ező
feladat

eFt

onként
vállaIt
f€|adat

osszeseĺ
eFt

KrADÁs
f \'UKoDESI KIADÁSoK

3
jzęmélyi juttatás -20l6. évi állmi mfüÔdési

37ź 3',t1 37t 374 378 378

4

szemé|yi juttatás -20l 5 ' évi költségvetesl

maadványon belül a 20l 5' évi feladatalapú 7: 7: 9t 94 94 94

személyi juttatás -201 5' évi költségYetési
maradványon beliil a 20l 5. évi települési
ńíL^déci ŕám^đ'ĺá<hÁl

1 ĺ7

5 2

Munkffidót tęrhęló járulékok és szociális
hozájárulási adó - 20l6' évi állmi
-nLÄiá.i ráń^ôôráôhÁ|

l9 191 19 L9i tgi t97

6

Munkmdót terheló járulékok és szociá|is

houÁjźn|ási adó - 20l 5. évi költségyetési
maradványon belül a 20l 5. évi feladatalapű

I 2 f! 23

7

!,tunkaadót terhelő járulékok és szociáĺis
rcuźiáru|ási ado -20l 6. évi telepü|és. I 1€ L( 1( 1(

8 3
)ologi kiadások -20|6' évi áĺlmi működési

l3a t3: 135 ĺ5: 13! 13!

9
)ologi kiadások - 20l 6. évi teleptilési
*]l|-^l:.: +á-^^^łÁ.LÁl 19i l9: 195 19! 195 195

t0
)o|ogi kiadások - 20| 5' évi költsegvetesl

nĺadványon belül a 20l5. évi feladatalapú 373 37'l 327 591 s91

)ologi kiadások - 20I 5. évi költségvetest

naadványon belül a 20l5. évi te]epiilési
{.L^-áń'-aĺ; *áh^đaf áchÁ]

30

il 4 E||átottak Dénzbęli iuttatása

t2 5 ]gyéb m|iködési célú kiadás

t3
:bból: elvonások és befiz€tésęk.2015. évi
(öltségvętési mďadványon beltil a 20l5' évi
elepülési ónkományati támogatásbó| f

l4
>bből: elvonások és befizętések.2Ol5. évi
(öltségvętési maradványon be|ul a 201 5' évi
níiködési ál]mi támogatásbol 8 ó

t5 lbb<il; miíkĺldési célú kölcsönök tt'rlesztése

|ó
:bből: mííkodési célú támogatások

t'l
ebból: mĺikodési célú támogatások
állmháztartáson kívülÍe

t8
ebből:můködési cél és általános tartalék-
20l5. évet megelőző költségvętési

3t 38

t9 MÚKoDÉsI KJADÁsox ÖsszBsBľ: 138: l38t 136! 136! L72t L724

20 f FELHÁLMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI
KIÁDÁsoK

21

Beruházások (ĺéaábla)- 20l 5. évi
költségvetési maradvátyon belĺil a 20l 5' évi
f.].iôłô|ô.n ráń^đaŕá.hÁl

4( 4( b2 62 71 77

22
Beruházások ( infomatika) - 20l6. évl
á||oň; nśL^áÁ.i |áń^đafó.hÁ|

7" 1i 7 72 72 7f

3eruházások - 20l5' évi költségvetési

nuadványon belüI a 20l 5. évi műkĺiđési 1, L

3eruházások - 20l 5' évl ktiltségyetésl

naradványon beliil a 20l5. évi települési

-ÍLÁáÁ<; Ýáń^đafá<hÁI

2 2

23 2 Felújítások

24 3 Egyéb felhalmozási kiadások

25 :bból:felhalmozási célti kölcsön nyújtása

26 :bból:felhalmozási célú kölcsdn törlesztése

21
ebbő|: fellra|moási célú támogatások
állmhááartáson belü|Íe

f8
ebből: fe|halmoási célú támogatások
államháĺaĺáson kivĺ|re
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f9 €bböI : felhalmoási cé|tartalék

30 f FELHALMoZÁSI KIÁDÁsoK
ósszEsEN 1li tt2 LY L34 L52 152

3l KÓLTsÉGvETÉsI KIADÁSoK
ÓsszEsEN

BEVETELEK

33 I MUKODESI BEVETELEK

Műkodési célú támogatások
á||amháaaĺáson belülró|

35
Mĺiködési célú támogatások
ál|ffi háftartáson belülró1

'182 '181 782 782 78i 782

36
Ebból : Múktidési kc'ltségvętési állmL
támoaatáŚ

37 mr]kodéséhez és ágmti feladataihoz

38 ]bból: A||ami fe]adat alapú támogatás

39
:bból he|yi onkományat pá|yimtź\
lnvert összeq államhártartáson belü|ról

40 :bbĺĺl: elvonások és befizetések

4l ámogatások' kölcsönÓk vissatérülése

42
)bbő|: múködési célú vissatérítendó
ámogatások, kolcsönök igénybevétele

43 illďnháztartáson beltllĺől TelepĹilési onk' 2tl 211 zt7 zLl ztt 2L1.

44
20l5' évi te|epü|ési ónkomayzti palyáati

45 Közhata|mi bevéte|ek

46 Működési bevételek

4'1 Múkodési cé|u átvett Déĺresz](.oz

48 MíÍKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN 99: 993 99! 993 99! 99!

49 ) FELHALMoZÁS, FELÚJĺTÁSI
BEVÉTELEK

50
Felhalmozási célú támogatások
á||amháaaĺáson bęlülr<il

5t
ebból: he|yi önkomán}ztok általános
működéséhęz és ágeti feladataihoz
L^^^.^|ÁjÁ á||.*i }Á^ ^..rĄ.^v

52
:bből: felhalmozási célu vissatérítendó

'ámogatások, kölcsönök vissatérülése
(|I^*LÁ*^*;.^. L.Irrr.Ál

53

ebbol: Ie|nalmorcl ce|u vlssatęrrtenoo
támogatások, kÖlcsönök igénybevétele
áIIĄńháŕąńác^n hFIii]rÁl

54
ebbĺĺ|:felha|moási célú támogatások
államlráaartáson belĺlrĺĺ|

55 2 Ingatlanok énékesitése

56 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése

4
Részesedések értékesítése és

meqsz|intętésélrez kapcsolódó bevételek

58 5 Fęlhalmoási célú áwett pénzeszkÓzök

59 támosatások. kölcsönök vissztérülése

ó0
lbbőI: egyéb fe|halmozási célú átvett
1énzeŚ?kii7'i'k

6l ) FELHÁLMoZÁSI' FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK osszEsEN
KOLTSEGVETESI BEVETELEK
oŚs7,EsnN

63 3
FINANSZIROZASI MUKODESI
KÁDÁsoK

64
Irányitó szerui támogatásként folyósitott
támosatás kiutalása

65
FINÁNszIRozAsI FELHALMoZASI
KIADÁsoK

66
IrányítószeNi támogatásként folyósított
támosatás kiutalása

6'l 2 HosszúlejáÍatú hitelęk, Yáltó tÖrlesztése
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68
rINÁNszÍRozÁsI KtADÁsoK
)sszEsEN

ó9 5
IINANSZIROZASI MUKODESI
}EVETELEK

70
rányĺtószeNi támogatásként fo|yósjtott
ámogatás 

'izetési 
szám|án torténó ióváíÍása

'll 2
iabad költségvetési mďadvány
sénvbevétele

12 3
Fęladattal tęrhelt kö|tségvetési miladvány
isénvbevétele

6
íINÁNszĺRozÁsI FELIłÁLMozÁsr
BEVÉTELEK 50( 50( 50( 50( 88: 883

ĺánýtoszewi támogatásként folyósított
ámogatás Íjzetési számlán töńénó jóváirása

2
iabad költségvetési muadvány
sénvbevéteIe

506 50ŕ 50( 50( 54t 544

16
Feladattal terhęlt kóltségyętési mďadvány
iqénvbevéteIe

33Í 339

11 FINANszÍRozÁsI BEVÉTELEK
isszEsEN

78 K|Á'DÁsoK MINDosszEsEN 1495 1495 L499 L49! L87Í 1876

'79 BEVETELEK MTNDOSSZESEN t49S t49S t499 L49! Ĺ87Í Ĺ876

80
|{tiKoDÉsI BEVETELEK És
KIÁDÁsoK EGYENLEGE -394 394 .ą7) -371

-37i -37f

8l FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK És
KIADÁSoK EGYENLEGE ll n

-L34 -Ĺ3l
.t3t -134

82
{ŰKÖDÉsI FrNÁNszĺRozÁs|
tEVÉTELEK És KIÁDÁsoK EGYENLEGE 50( 50ŕ

506 50(
50( 506

83
lELHALMozÁsI FINANszÍRozÁsI
IEVÉTELEK És KlADÁsoK EGYENLEGE

84 MUKODESI EGYENLEGEK l1 n
134 Ĺ3l

t3t 134

85 FELHALMOZASI EGYENLEGEI( ll tl
-L34 .Ĺ3l -t3t -134

86 EGYENLEGEK OSSZESEI\



h i**+ i cvrr-\*ł.s"}
Határozat - 1. sz. me||ék|et 

[ ąŁ'

Józsefvárosi Görög Önkorm ányzat 2016, évi kô|tségvetése

2. módosítás 3. módosÍtás

s.sz E|őirány- Kiemelt
e|őirány-

zat
Kiemelt előirányzat megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

onként
vá|lalt
feladat

ôü.ŕ

Összesen
eFt

Köte|ező
feladat

eFt

onlGnt
vá||aIt

feladat
éÍ.ŕ

Összesen
eFtsuPur

I KIADÁs
2 1 MUKODESI KIADASOK
j Személyi juttaťás .2016. évi állami műkÖdési

támôoĄfáchÁ| 378 378 378 378

Ä
Személyi juttatás .20l 5. évi kÖ|tségvetési
maradványon belül a 20l5. évi feladatalapú
t4mnoąĺÁchÁ|

94 94
9Ą 94

Személyi juttatĺĺs -20l5' évi költségvetési
maradviĺnyon belu| a 201 5. évi települési
mĺikŕií|Áśi tÁmnoąĺ4chÁ|

L7 17
tt L7

Személyi juttauĺs -20l6. évi állami
Fe|a ĺ] at a| aĺíl Íámnoef áqhÁl 2r8

5 2

Munkaadót teľhelő járulékok és szociális
hozzajĺí,rulĺísi adó - 20|6. évi állami mtĺktidés
fámôoátÁśhól

L97 r91
L97 197

6

Munkaadót terhelő jĺĺrulékok és szociális
hozzÁjáĺu|ási adó - 20l5. évi kÖltségvetési
maradványon belül a 2015. évi fe|adatalapú
támnołĺÁchÁl

f3 23

23 23
Munkaadót terhelő já'rulékok és szociális
hozzájźlĺu|żlsi adó - 2016. évi települési
m|ikŕiíléśi támooatÁchÁ|

76 LÉ
tę IĚ

Munkaadót terhelő jĺíLľulékok és szociĺíĺis
hozzájárulási adó -2016' évi feladatalapli
állami támooatáshó| ro4

8 J
Dologi kiadasok .20|6. évi á|lami mĺikÖdési
támosatáshól

135 135 135 135

9
)ologi kiadások - 2016. évi települési
níikćidési fámosaf áshól

195 195 195 195

l0
Dologi kiadások . 2015. évi kÖltségvetési
maradvĺĺnyon be|ül a 201 5. évi feladatalapú
|ámoqaÝásh{il

591 591
591 591

Dologi kiadĺísok . 20l 5. évi kÖltségvetési
maradványon belül a 2015. évi települési
jinkománwaÍi Íámoqaf áshól

30 30
30 30

Dologi kiadások.2016. évi állami
fc|ąáąf ąląnli ŕáfr ńđĄtÁahÁ| 357 357

lt Á Ellátottak penzbeli iuttatása 0
t2 5 Eevéb mtíködési célú kiadĺĺs 0 0

l3
ebből: elvonások és befizetések- 20l 5. évi
kÖltségvetési maĺadványon belul a 20 l 5. évi
települési tnkormalryzati támogatásból 2 2 2

t4
lbből: elvonasok és befizetések.2O15. évi
<öltségvetési maradvanyon belül a 2015. évi
niikÓdési állami támogatásból 8 8 8

15 :bből: működésí céhi ktlcsönÖk tÖrlesztése c 0

t6
)bből: mĺiködési célú támogatások

illamháaaruĺson belülre-20Ió. évi
äląĺlqŕą|anli Á|lami tÁmnaątÁchÁl 16C 160

t7
ebből: mfüödési célú támogatások
áI|amháztartĺáson kĺvulre -20 l 6. évi
fa|aáarąląnli Á||ąmi łánnłątáchÁl t40 744

l8
ebból:műkt'dési cél és áItalános tarta|ék.
2015. évet mege|óző ktiltségvetési
maľaĺlvánvhól 38 3E 38 3t

19 ľĺílröoÉsr xreoÁsox ÖsszEspľ: !72Ą 1724 2703
2703
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20 , FELIIALMoZĺSI, FELÚJÍTÁSI
KIADÁsoK

I

Beruhazísok (réztábla)- 2015. évl
költségvetési maradványon belul a 20t5. évi
feIar|łtaIqnír t4nnoqtÁshÁl

77 77
77 77

22 Beruhá"ások ( informatika) - 2016. évi állami
míĺkrir|ési ŕámooaÍáshól 72 72 72 72
Beruh4zások - 20l 5. évi költségvetési
maradványon beliil a 201 5. évi műktdési
álIami fámooatáshń|

t t
1

g"p6ázá5ok . 201 5. évi költségvetési
maradványon belül a 20l 5. évi települési
műk.ldési fámÔq2fáŚhńl

2 f
2 2

z5 a Felújítasok

24 J Egyéb felhalmozasi kiadások

25 :bből:felhalmoási célú kölcsÖn nvúitĺĺsa

26 :bbĺíl :felhalmozási céIú kölcsön ttirlesáése

27 :bből: felhalmozási céIú tĺĺmogatások
ĺl]amhĺĺatartason belülre

f8 :bből: felhalmozasi célú támogatások
lllamháatartáson kívülre

29 ebből : felhalmozĺsi céltartalék

30 ,, FELIIALMoZÁSI KIADÁSoK
ÖsszBsBľ 752 LsZ 152 t52.

3t KÖLTsÉGvETÉsI rueoÁsox
Ďsszľsrľ

32 BEVETELEK

JJ I MťrKÖDÉsI BEVÉTELEK

34
MiikÖdési célú támogatĺísok államháztartĺison
belülről

35
Műkĺidési célú tĺĺľnogatások államháztartiĺson
belülről

782 782
782 782

36
Ebből : MukÖdési koltségvetési állami
tamogatás

37
vrrNrruarrJaru aErdrt

nűktdéséhez és á gazati fe|adataihoz

38 Ebből: Állami fe|adat alapú támogatás
979 979

39
ebből helyi Ônkormányzat pályázatźn e|nyeĺt
osszeg á||anháŻaĺtáson belul ről

40 lbből: elvonasok és befizetések

4l tlíľnogatások' kölcsöncik visszatérĺi|ése

42
rbbő|: mtĺkÖdési célú visszatérítendĺí
ámogaułsok, ktilcstintik igénybevéte|e
ĺlIamházteĺÁcnn hclĺĺ|rÁl

43 Települési onk. 271 2t7
217 ztl

44
l0l 5. évi települési onkoĺmźnyzati pá|yźuati
ámosaÍÄs

45 K<'ďlatalmi bevéte|ek

46 Mĺikodési bevételek

47 MiĺkÖdési cé|ú átvett pénzeszköz

48 I ľĺťlxÔnÉsl ľBVÉTELEK ÖsszEsEN 993 993 7972 Ĺ972

49 2
FELHALMoZÁS' FELÚJÍTÁSI
BEvÉTELEK
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50
Felhalmozasí cé|ú tamogatasok

államhĺĺztaruáson belü|rő|

5l
ebbő| : helyi Önkormányzatok általanos
m űködéséhez és ágazzti fe|adataihoz
kancsolódó állmi támosatások

52
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő
támogatĺĺsok, kolcscinök visszatérülése
államhÁztqrĺÁcnn hclĺilrál

53
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő
uíĺnogatások, kolcsönök igénybevétele
államháĺartásnn helĺilrĺíl

54
:bből:felhalmozási célú üĺmogatrĺsok
ĺllamhrĺatarĺłson beltilről

55 z Ingatlanok értékesítése

5ó J Egy éb tÁr gy i eszközok értékes ítése

57 +
Részesedések értékesítése és
megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek

58 5 Felhalmozasi célú átvett pénzeszkozok

59

60
ebbóI: egyéb felhalmozisi cé|ú átvetl
pénzeszközÓk

6l , FELHÁLMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK ÖsszEsBľ

62
KÖLTsÉGvETÉsI ľrvÉľnr,Br
Össznsnľ

63 3
FINA}[sZÍRozÁsI MŰKÖDÉSI
KIADÁsoK

64 I
Irfulyító szervi üĺmogatásként folyósított
tamoeatiĺs kiutalása

65 4
FINANSZÍRoZÁSI FELHALMoZĺSI
KIADÁsoK

66 I
Irĺí'ĺtyítószervi támogatásként folyósitott
támogatás kiutďása

67 a Hosszúlejĺĺratu hitelek, váltó törlesztése

68
FINANszÍRozisI KIADÁSoK
tsszrsBľ

69
FINA}ĺszÍRozÁsI MirKÖDÉsI
BEvÉTELEK

70 I
lrányítószervi tĺmogatásként fo|yósított

tĺĺĺnogaüĺs fizetési szĺLĺnlán történő ióváĺrása

7l 2
Szabad ktlltségvetési maradvány
igénybevétele

1) 3
Feladattal terhelt kÖltségvetési maradvány
igénybevétele

6
Fn.IANsZÍRozÁsI FELIIALMoZÁSI
BEvÉTELEK 883 883 883 883

74 t Iranyitószervi támogatásként foýósított
ĺímogatás fizetési számlán ttrténő jóváínása

75 ., Szabad költségvetési maradvány
ígénybevéte|e

54Ą 544
544 544

76 3
Feladattal terhelt kőltségvetési maradvány
igénybevétele 339 339

339 339

77
FINAI{sZÍRozÁsI BEVÉTELEK
ÖssznsBľ

78 KIADÁSoK MmIDÖsszEsEN ta76 L87C
2855 2855

79 BEVÉTELEK MINDÖsszEsEN ta76 Ĺ87G
2855 2855

80
tĺÚxÔoÉsl ľBvrľrr,Br És
KIADÁSoK EGYENLEGE -372 -372

-372 -372
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81
FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK És
KIADÁSoK EGYENLEGE -Ĺ34 -134

-L3Ą -Ĺ34

82 MÚKÖDÉsI FINANszÍRozłsI
BEVÉTELEK És KADÁsoK EGYENLEGE 50Í 50r

506 50€

83 FELrłALMozisI FINANszÍRozĺsr
BEVETELEK És KADÁsoK EGYENLEGE 0 c

84 vĺÚxÔoÉsl EcYENLEGEIí 134 L34
734 134

85 FELHALMoZĺSI EGYENLEGEX -13Ą -734
-734 -134

86 EGYENLEGEK ÔsszpsBľ.l C
0 c
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5 uo1ci ^rŁ'-s\Ą: t"'|

L,au N^^'^}iŁ-ŁJR-

Jó7.{fľírosi Görôc Önrorminlat 2ol6' ćľi K|lŕgl'ctćs

E|óirlinr. Kicnclt
c|öiriny- Kicmc|l clóiń!}at mtbcÝds

KóleIcń
felEdst

cFl

Yń|l.lt
fclad!a cFt

Kölclđ
Íelad.l

cFl

Yńuak
Íchd&. eFt

KólcId
fchd.t

cFt

}ńI|!|t
Ícl.d!| cFt

Kötc|d

cFt

ľá|laIt
cFt

KölcIeń
Ícludll

cFt

!ó|hIl
cFl

sI kIADÁsoK
;zśtrlśh'i ililhds.20Id' ćvi ńlIJn|i

37 31 371 378 374 371

,/!nE|)| Iilqldj.!Ul J !ľ| 
^U'NtsluLE'DamdľÁn)on lElol a 20| j' é!i Íe|a&h|apú 7 7 9/ 94 94 9f
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