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Készült a J őzsefv álrosi Szlovák Onkorm ányzat Képvĺselő-testületének

20|'6. május 11. (szerda) napján 17:00 óľakoľ
a|082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségi Onkoľmányzatokiľodájában

megtaľtott 4. nyĺlvános rendes üIésén

Jelen vannak: Kápoln ai Kź.zmér elnök
Gedő Gyĺiľgyné elnök-helyettes
Gedő Ildikó nemzetiségi önkoľm tnyzatí képviselő

Meghívottak: dr. Nagy Adrieľĺr jogász

Kápolnaĺ Ká,zmér elniĺk
Megnyitja az iilést és a megjelentek ijdvözlése után megállapítja, hogł az ülés szabályszerűen
keriilt osszehtvósra. Megúllapítja, hogl a testijlet 3 fővel hatórozatképes.

Kápolnaĺ Kázmér elnök
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtáľgyalásźra, továbbá felkéri Gedő
Ildikó képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Gedő lldĺkó
Elfogadja a jelölést.

Kápolnaĺ Ká.zmér elntik
Szavazásrateszi fel Gedő Ilđikó képviselőt jegyzőkĺinyv-hitelesítővé tĺirténő megválasztását.

A Képviselő-testĹilet az a|źhbi javaslatról dönt:
A Józsefoárosi Szlovák Önkormányzatúry dönt, hogy elfogadja Gedő lldikó személyét a
j egyzőktinyv hitelesítéséľe.

.11.) számrĺ hatá
A Józsefvárosi Szlovák nyzat úgy diint' hory elfogadja Gedő Itdikó személyét a
j egyzőkiinyv hitelesítésére.

Megáltapítja, hory a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot

Kápolnai lśánmér elnłik
Szavazásrateszi fel a napirendi pontokat.

1. Bélyegzőhasználat i szab áiyzat elfo gadása
Előterjesztő : (írásbeli előterjesztés)
2. A Jónsefváľosi Szlovák Onkoľmányzat2015. évi kiiltségvetésĺ beszámolója és a 2015.
évĺ kiĺltségvetésĺ maľadvány elfogadása
Előterj esztő: Kápolnai Kazmér (írásbeli előterjesztés)
3. A Józsefváľosi Szlovák Onkoľmányzat a 2015. évĺ költségvetési maľadványának
felhasznál ása, a 20t6. évĺ köttségvetés módosítása
Előterjesztő: Kápolnai Kazmér (íľásbeli előterj esaés)
4. A 20t6. évi államĺ feladatalapú támogatás befogadása és ktittségvetésĺ módosítás
javaslata
Előterjesztő: Kápolnđ Kźgmér (írásbeli előterjesztés)



5. A telepĺilési tinkormźnyzat pá.tyázatán elnyeľt 230 e F.t befogadása és felosztása,
kiiltségvetés módosítása
Előteľj esző: Kápolnai Kźr;mér (íľásbeli előteľj esztés)
6. Tiszteletdíj ak megállapítása
Előterj esztő : Kápolnai Kźľ;m& (írásbeli előterj esztés)

t29l20l
A JĺózsefváľosÍ Szlovák yzat 4. nyĺlvános ľendes ülésének napiľendi pontjait
az a|áhbiak szerint fogadja eI:

l. B é|y egzőhaszná|ati szabáiy zat elfo gadás a
Előterj esztő : (írásbeli előterjesztés)
2. A Jőzsefuárosĺ Szlovák onkormányzat 20|5. évi ktittségvetési beszámolĺója és a 2015.
évi költségvetési maľadvány elfogadása
Előterj esztő : Kápolnai Kazmér (írásbeli előteľjesztés)
3. A Jĺózsefváľosi Szlovák onkoľmányzat a 2015. évi ktiltségvetési maradványának
felhasználása, a 2016. évĺ költségvetés mĺídosítása
Előterj esztő : Kápolnai Kazm& (írásbeli előterj esztés)
4. 

^ 
2016. évi feladatalapú áIlamĺ támogatás befogadása és ktiltségvetésÍ módosítás

javaslata
Előterj esztő : Kápolnai Kźum& (írásbeli előteľj esztés)
5. A települési iinkormányzat páiyá.zatán elnyeľt 230 e F't befogadása és felosztása,
ktiltségvetés mĺídosítása
Előterjesztő: Kápolnai Kazmér (írásbeli előterjesztés)
6. Tĺszteletdíj ak megállapítása
Előterj esztő : Kápolnai Kazm& (íľásbeli előteľj esztés)

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

1. Napiľendĺ pont
B élye gzőh aszná|ati szab áiy zat elfo ga d ás a
Előteriesztő: Kápolnai Kźuĺnér elnök (írásbeli előterjesztés)

Kápolnai Kánmér elnłik
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapján.

Szlovák .11.) szám
A Józsefvárosi Szlovák onkoľmányzat Képviselő.testülete rĺgy diint, hory
1. elfogadja ahatározat mellék|etétképező,bé|yegzőhasználatĺ szabá|yzatot.
2. felkéri az elniiktit abé|yegzőhasználati szabáůyzat a|áirására.

Felelős: Kápolnaĺ Kázmér elniik
Hatáľidő: 2016. május 11.

Megállapítja' hory a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 ťĺirtőnkodás mellett elfogadja
a javaslatoĹ

2. Napirendi pont
A Józsefvárosi Szlovák onkormányzat 2015. évi költségvetésĺ beszámolója és a
2015. évĺ kiiltségvetési maľadvány elfogadása
Előteť esztő : Kápolnai Kazn& elntik (írásbeli előterj esztés)



Kápolnaĺ Kánmér elniĺk
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapjĺín.

A Józsefváľosĺ Szlovák onkormányzat Képvĺselő-testůilete úgy diint, ho5r
l.l a 20|5. évi kiĺltségvetósi bevételek teljesít ését 2 329 e Ft.ban, a kłiltségvetésĺ kĺadások
teljesítését 1 728 e ľt.ban fogadja el, melyet ľészleteĺben az 1. számú mellék|et
tartalmaz.
2.l a 2015. évi ktiltségvetési maradvány összegét 601 e Ft.ban fogadja eI, melybőI
feladattal teľhelt 180 e Ft, szabad 42t e Ft, melyet részletesen a 2. szálmű mellék|et
tartalmaz.
3.| a20t5. évi eredményt ľészletesen a 3. számrĺ mellék|et tarta|mazza.
4.l a2015. évĺ mérleget a 4. számú melléktetben foglaltak szeľint fogadja el.
5.l a2015. évi sziiveges beszámolót elfogadja.
6./ felkéľĺ az elnłiköt, hogy ĺntézkedjen a beszámolĺi Józsefuáľos
kőzzététe|érőI..

honlapján tiiľténő

7.l a vagĺonkimutatást a Pénzügyi és Számvĺteli Iľoda nem tudta ĺdőben elkészíteni
időhiány miatt, ezért azt egy későbbihatározatban fogadja et.

Felelős: Kápolnai Kázmér elniik
Határidő: 1.5. pont 20|6. május |l.,6. pont 2016. május 26.,1.pont: 2016. május 31.

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen, 0 nem, 0 ť'ĺirtőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

3. Napĺrendi pont
A Jĺízsefváľosi Szlovák onkormányzat 2015. évi ktiltségvetési maradványának
felhasznál ása, a 2016. évi kiiltségvetés mĺídosítása
Előterj esztő : Kápolnai Kźnmér elnĺjk (íľásbeli előterj esztés)

Kápolnaĺ Kálzmér elnök
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azírásbeli előterjesĺés ďapjĺán.

6. rv.11.
A Józsefváľosĺ Szlovák onkoľmányzat Képviselő.testĺilete úry diint, hory

I.l2016. évĺ költségvetésĺ bevételi előiľányzatát993 e Ft.ľĺĎl993 e Ft.ra, míĺkiidési
finanszírozási bevételi előĺrányzatáú 42| e ľ't.ľĺĎI601 e Ft-ľa, költségvetésĺ kĺadásĺ
e|őirányzatát 1 414 e Ft.ľól 1 594 e x't.ľa módosítja a 20|5. évi költségvetési
maradvány és annak felhasznĺĺlása címén.
2.l az 1. pontban foglalt módosítással a módosított előirányzatokat, és a kĺemelt
e|őirányzatokat ľovat bontásban, melyet ľószleteĺben az 1. számr'i mellék|et
tartalmaz.

Felelős: Kápolnai Kánmér elniik
Hatáľidő: 2016. május 11.

Megátlapítja, hory a jelenlévő 3 képviselő,3 igen,0 nem, 0 ť'airtőzkodás mellett elfogaďja
a javaslatot.



4. Napiľendi pont
A 20t6. évi feladatalapú állami támogatás befogadása és kiiltségvetésĺ
javaslata
Előteť esztő : Kápolnai Kazmér elnök (írásbeli előteľj esztés)

Kápolnai Kázmér elniik
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azirásbe|i előteľjesĺés alapján.

módosítás

l.l 2016. évĺ křiltségvetését 463 e Ft feladatalapú állami támogatással és annak a|ábbi
felhasználásával megemeli:
Bevétel:
- Mĺĺktidési célú támogatás, ÁH belůilről + 463 e Ft
Kĺadás:
. Személyi juttatások e|őirányzatán belĺil reprezentáció + 30 e Ft
. Járulékok e|őirńnyzatán belül EHo +20 e ľ't
. Járulékok e|őirányzatán belĺi| SZJA +5 e ľ't
- Dologi kiadások előiľányzatńn belül iizemeltetési anyag + 50 e Ft
. Dologĺ kiadások előĺľányzatán belĺil egyéb szoltgá.Jrtatáls + 50 e Ft
. Műktidési taľtalék + 308 e Ft
2.l az 1. pontban foglaltakmiatt a2016. évi ktiltségvetés végszámát1594 eT,t.ľól 2057 e
Ft.ľa módosítjao melyet ľészleteĺben azl. számú mellék|et tarta|maz.

Felelős: Kápolnai Kánmér elniik
Határidő: 20|6. május 11.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot"

5. NapÍrendi pont
A telepĺilési tinkoľmányzat páiyázatán e|nyert 230 e F.t befogadása és felosztása,
költségvetés mĺídosítása
Előterj esztő : Kápolnai Kazmér eInök (írásbeli előterj esaés)

Kápolnai Kánmér elntik
S zav azást a te szi fel a nap iĺendi pontot az ír ásb ę|i előterj eszté s alapj án.

rosi Szlovák .1 1.) számú hatńrozataz
A Jĺízsefváľosi Szlovák nyzat Képvĺselő.testiilete úgy dtint' hogy
1. a) a telepĺilési iinkoľmányzat pá|yńzatán haryományőrző ľendezvényet agapé,

koszoľtĺzás, kultuľális rendezvény és nemzetĺségĺ kĺadvány készítéséľe elnyeľt 230
e T't támogatást ktiltségvetésében elfogadja.
b) felkéľi az elntĺköt atámogatásĺ szeľződés aláírására.

2. az 1..2. pont alapján a kiiltségvetést módosítja, melyet ľészleteiben a 2. számú
me|léklet tarta|maz.
Bevétel:
- Míĺködésĺ célrĺ támogatás, ÁH belülľőI +230 eFt
Kiadás:
. Személyĺ juttatások e|őirányzatán belůil reprezentáció +160 eFt
- Járulékok e|őirányzatán belül EHo + 42e,Ft. Járulékok e|őirányzatán belül SZJA +28 eFt

A Jĺízsefváľosi Szlovák onkormányzat Képviselő.testülete úgy dönt, hory
t.l 2016. évi kiiltségvetését 463 e F't feladatalapú állami támogatással és



3. az 1..2. pontban foglaltak miatt a 2016. évi kö|tségvetés végszá mát 2 057 e Ft-ľól
2287 e F't.ľa módosítja, melyet ľészleteibena2. számű mellék|et tarta|maz.

Felelős: Kápolnai Ká.zmér elnök
Hatáľidő: 2016. május 11.

Megállapítja, hory a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen,0 nem, 0 taľtĺízkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

6. Napiľendi pont
Tĺszteletdíj ak megállapítása
Előteť esaő : Kápolnai Kázmér elnök (írásbeli előterj esztés)

Kápolnai Kázmér elntik
S zav azásr a te szi fel a napirendi pontot az fu źsb e|i előteľj e szté s al apj án.

Gedő Gyöľgyné és Gedő lldikó nemzetiségĺ iinkoľmányzati képviselők bejelentĺk, hogy
j elen előterj esztés tár gsĺ álban személyesen érintettek

Kápolnai Kázmér
Ugyľendi javaslatként kéri, döntsön a Képviselő.testĺilet aról, hogy részt vehet-e Gedő
Gyöľgyné és Gedő Ildikó jelen előteľjesztés döntéshozata|ában. Ennek megfelelően felteszi
szavazásra egyenként a személyes érintettségben éľdekelt nemzetiségi önkormĺínyzati
képviselők szeméIyét.

A Képviselő-testiilet az a|źbbi javaslatról dönt, egyszenĺ többségrĺ szavazás következik.

A Józsefuĺárosi Szlovák onkoľmĺányzat Képviselő-testĹilete úgy dcint, hogy nem zĄak'ĺ Gedő
Gyĺlrgynét a 6. napiľendi pont megtaľgyalása soľán a dĺintéshozatalból.

kOn
A Józsefváľosi Szlovák Képviselő.testiilete r'ĺry diint, hogy nem záłja ki
Gedő Gyöľrynét a 6. napĺrendĺ pont megtáľgyalása soľán a diintéshozata|bői.

Megúllapí,tja, hogl a jelenlévő 3 képvÍselő 3 Ígen, 0 nem, szavazat 0 tartózkodtźs mellett
e lfo g adj a a j av a s latot.

A Képviselő-testtilet az a|ábbi javaslatról dönt, egyszeríi többségrĺ szavazás következik.

A Józsefuĺáľosi Szlovĺĺk onkormanyzat Képviselő.testĹilete úgy dĺlnt, hogy nem zĺáľja ki Gedő
Ildikót a 6. napirendi pont megtríľgyalása sorĺán a dĺintéshozatalból.

A Józsefuáľosi Szlovák ányzat KépvÍselő.testĺilete úry dönt, hory nem zárja |ĺl

Megdllapítja, hogl a jelenlévő 3 képvÍselő 3 ígen, 0 nem, szavazat 0 tartózkodds mellett
e lfo g adj a a j av as latot.

Kápolnai Kázmér

Gedő Ildikót a 6. napiľendĺ pont megtáľgyalása során a dtintéshozatalből|.



Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napirendi pontot az fuésbe|i előterjesztés alapjĺĺn,
egyszerú tĺibbségrĺ szav azźs következik.

6. rv.11.
A Jĺózsefvárosi Sz|ovák onkormányzat Képviselő.testĺĺlete rĺgy diint, hogy
1. a Képvĺselő.testület tagiainak tiszteletdíjat á|lapít meg 2016. május 1. napjátĺí'l - 2016.
decembeľ 31. napjáig (nyotc hónapra) łisszesen 562 e Ft tiszteletdíj és annak 136 e Ft
sZoCHo jáľuléka összegben az a|á.}lbiak szeľint:

Gedő Ilđikó képviselő részére 1 1.595,. Ft/hó
Gedő Györgyné elnök-helyettes részére 20.000'- Ft/hó
Kápolnai Kźľ;m& elnĺik részére 38.650'- Ft/hó.

2. A tiszteletdíjak forľása 2016.05.01..2016.1,1.30-ig 49|',7 e Ft tiszteletdíj és 119 e Ft
sZoCHo erejéĺg a2016. évi műktidési államĺ támogatás,fedezete személyi juftatásainak
és jáľu|ékainak előiľänyzata, továbbá 2016.12.01.-20t6.12.3l.ig70,3 e Ft tiszteletdíj és
17 eFt sZoCHo forrása a20|6. évi településĺ tinkoľmányzat mŕĺktidési támogatása,
fedezete a személyi juttatásaĺnak és jáľulékainak e|őirányzata.

Felelős: Kápolnaĺ Kázmér elnök
Határĺdő: 2016. december 31.

Megállapítja, hog;r a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot

Kápolnai Kázmér elntik
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JelenlétÍ ív

a Józsefuarosi Szlovfü onkoľmĺínyzat
4. nyilvános ľendes testĹileti üléséről, amelynek idópontja:

2016. május 11. (szeľda) t.7:00 óľa

I. Kópolnai Kázmér

2, Gedő Gyôrgyné

3. Gedő lldikó

A 20t1.évi CL)O(IX. törvény 80. $ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest
Fővaľos VIII. keľület Józsefuáľosi Polgĺáľmesteri Hivatal jegyzőjénekmegbizásából:

dr. Nagy Adľienn
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proľBnrpszľÉs
Bélyegzőhasználatĺ szab áiyzat elfo gadása

Előteť esztő : Kápolnai Kazm& elnök (írásbeli előteľj esztés)
Józsefuĺáľosi Szloviák onkormanyzat Képviselő-testiiletének 20 1 6. május l 1 . napj an

4. nyilvlános ľendes iilés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy bé|yegzőhaszná|ati szabźlyzatot kívĺínunk
elfogadni, mely az előteľjesztés mellékletétképezi és az Önkormźnyzat által rendszeresített
bé|yegzők kezelésének, használatźnak, selejtezésének, beazonosíthatóságínak szabá|yait
tartalmazza.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefo áľosi Szlovák onkorm ány zat Képviselő.testůilete rliry diint, hory
1. elfogadja ahatározat mellékletétképező,bélyegzőhasználatĺ szabáiyzatot.
2. felkéľi az elniikiit abé|yegzőhaszná|ati szabáiyzat a|áírásära.

Felelős: Kápolnai Kánmér elniik
Hatáľidő: 2016. május 11.

Budapest' 2016. ápn|is 27 .

: KAPOLNAI KAZMER ELNOK J
oľronľrÁI{YZAT
lľÍRľĺ,: KovÁCs MARIETTA NEMZETIsEGI REFERENs
pÉľzti cyr ľ.EDEZE TET I GEII-YEL/I\EM IGÉNYEI, IG AZuL ĺs z /rí
JOGI KONTROLL: 01- ^--------.- '' ar'



J o Z s E F uÁ no s l s z ĺ o uÁ r o ĺv r o nł*iĺwzn r
Ía&2 Budapc,st, Baręss * 63.,67,

BroľBRrpszľÉs
A Jĺízsefváľosi Szlovák onkoľmányzat20|5. évi költségvetési beszámolója és a 2015. évi

kiĺ|tségvetésĺ maradvány e|fogadása
Előterj esztő : Kápolnai Kazm& elnök (írásbeli előterj eszés)

Józsefuarosi Szlovlĺk onkormanyzat Képviselő-testĹileté nek 2OI 6. május 1 1 . napj rín
4. nyilvĺĺnos rendes ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Az á|Ianháztartástő| sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.;, valamint annak
végrehajtásźnől szőIő 36812011. CXII.31.) Koľm.rendelet (továbbiakban: Á*.), va|arĺint az
á||amhánartás számviteléről sző|ő 4120|1.(I.11.) Koľm.rendelet értelmében azonkormźnyzat
elnökének a 20|5. évi köItségvetési beszímolőját, mérlegét, költségvetési maľadvrĺnyát a
trĺrgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testiilet elé elfogadásra benyújtani'

A PénzĹigyi Ügyosztály a települési onkoľmźnyzat megállapodásában foglaltak szerint a
MAK felé a szánsza|<l költségvetési besziĺmolót elkészítette.

20|5. évben cinkoľmĺányzatunk mfüödése zavartalan volt, a Polglĺľmesteri Hivatal az épi|et
felújítása időszakában is biztosította a feltételeket. A megvalósított programok sziĺma 11.

1./ Sziiveges Beszámolĺí

Közel 50 év sziinet után ĺinkoľmanyzaistlk kezdeményezésére és szervezésben t999
szeptemberétől kezdődően minden hónap első vasáľnapján szlovák nyelvű katolikus
szentmisét szeľveziink és taľtunk a Horváth Mihály téri Szent József plébaĺlia templomban. A
szentmisére havi ľendszerességgel kerĹil sor, az e|mtit 17 évben egyszer sem maradt el arľrak
megtaľtása. A szentmisét ktivetően a plébrĺnia éptiletébe invitáljuk a réstvevőket, ahol
szeretetlakomávalvaľjuk őket és beszélgetésset töltjfü aziđót.2015-ben is minden hónapban,
azaz12 alkalommal jötťĺink össze.

Részt vettijnk Jozef Viktorin halálĺának 141. évfordulója ďkalmából taľtott koszoľúzáson, ahol
az emlé|<táb|ájánáI és a sírjánĺĺl koszoľút helyeztiink el.

Trímogatfuk a Szlovfü Intézetben megtartott Stur Tudomĺányos konferencia szęwezését és az
előadások nyomdai kiadásaiho z is hozzźljźrulfunk.

Megszervemik a már hagyomĺĺnnyá vált decemben onena Szlovfü Kórus Ádventi és
Kaľácsonyi konceľtj ét.

Az év folyamán részt vettiink még a Budapest Szlovák Intézet źita| szewezett ki\onboző
renđezvényeken, így például:

- |<|á||ítasokon,
- ktinyvbemutatókon,
- színhénielőadásokon,
- zeneikonceľteken'
- emlékesteken'
- egyes szlovák régiók bemutatkozó estjein, stb.



A fentiek mellett az a|ábbi fontosabb programokon és egyéb rendezvényeken vettiink részt:

2015 januĄában az őbudaiak békásmegyeľi hagyományos evangélikus _ ökumenikus
istentiszteletén és kulturális ľendezvénvén.

2015 februáÍJában a Szlovlík Farangi Bálon az Angya|ťoldi Művelődési HŁban, valamint a
Szloviák Nyugdíjas Klub Közgytilésén. Megszeľveiltik az óbudai Szenthaľomság pléblánian a
sz|ovfü koncertet, ahol pilisszentkereszti fi atalok énekeltek.

20|5 mźlrciusában a jőzsefvárosi plébánián szloviĺk fotókiállítást szerveztĹink a Szlovfü
Intézet közreműködésével, amely április .végéig volt megtekinthető. Ellátogatrrnk a
tótkomlósiak kĺlzgytĺlésére, megkoszorúzľuk Áchim Andľás meliszobrát, majd részt vettiink a
Liptrák villában tartott rendezvényen.

2015 májusában angyalftildi tinnepségen, emléktábla-avatáson és konfeľenciĺĺn vettiink ľészt,
majd a szlovfü iskola 65 éves tinnepségén. Május 23-an a Ferencvĺáľosi Nemzetiségi
Kavalkádra látogattunk el, ennek keretében részt vettiink az angya|ťoldi Béke téri katolikus
templomban tlhláľ Béla plébános emléktáblájának koszorÚzásan és az azt követő szloviík
nyelvii szentmisén. Jaľtunk az obudai Nemzetiségi Napon (Békásmegyeren) és a Babéľ
utcában megľendezett Angyalftildi Nemzetiségi napon.

2015 júniusában a II. keľületi Nemzetiségi Napon _ ennek keretében a za!,avźtn Szent Ciľill és
Metód szobor koszoruzásán _ vettĹink részt, va|arĺlint a szlovĺík nyelvÍĺ szentmisén. 2015
júliusában keľĹilt sor a visegľádi koszoľúzásra, melyet önkormiĺnyzatunk szewezett és az
esemény ďkalmából midibuszt indított Budapestről.

2015 augusztusában a Főtéren megľendezett |Jjpesti Nemzetiségi Napon és a Zuglői
Nemzetiségi Napon (a Mogyoródi úti stadionban) jĺĺľľunk.

2015 szeptembeľében részt vettiink a Szlovlík Nagykĺivetség által szęrvezett kettős szlovfü
állami tiĺurep rendezvényen és fogadáson, a pilisszĺíntói lakodalmas ľendezvényen és L. Stur
születésének 200. évfoľdulójĺíľa rcndezetltudomĺányos konferenciián, amelyei anyagilag is
támogattunk.

2015 októberében az ozvena 15 éves jubileumi iinnepségen vettiink részt.Teľézsĺáros
főszewezésében, valamint a Klempa Simon és Pďĺáľik Jan emléknapon, ahol tźtsszewęzőként
vettiink részt. Ebben a hónapban megkoszorű^]Jk a jőzsefvźnosi templomban és a Horváth
Mihály téri plébĺĺnia éptiletében elhelyezett emléktĺíblĺíkat és eĺátogatľunk a Szlovák
Nyugdíjas Klub Pozsonyi kirłándtl|4sáľa is. onkormányzaink elnöke tźljékoztatőt tartott a
Józsefuaľosi Német Nemzetiségi onkormányzat ľendezvényén a némei elnök kéréséľe a
nemzetiségi <inkormányzatok |7 éves tevékenységéről. MegielentĹink továbbá az újpestiek
adventi ľendezvényén.

2015 decemberében részt vetťiink az angya|füldiek és a ferencviáľosiak közmeghal|gatásán, a
szloviĺk karácsonyi iinnepségen, megkoszoľriztunk tĺibb emlé|<táb|át és jeĺen voltmk a
hagyomĺínyos Nemzetiségi Gála tinnepségen.
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PáIyazatok: 20t5. évben a települési ĺinkoľmányzaton kívĹĺl a koľábbi évekhez hasonlóan
páIytuatokat nyújtottunk be, de a beadott pá|yazato|<ra azonbanvégül csak egyre kaptunk
50 e Ft támogatást.

Támogatasaink: A korábbi években több szlovźk szervezetet, rendezvéĺfi illefue újság
kiadását tĺímogattuk. (Szlovák Evangélikus Egyhtn, Szlovĺĺk Nyugdíjas Klub, LIPA
Szlovrĺk Folklór Egyesület, Onena Szloviĺk kórus, Budapesti Szlovfü címú folyóirat
kiadása). 2015-ben a fentiek mellett a Szlovĺĺk farsangot, a Szlovĺák kaľácsonyt is tudtuk
támogatli, valamint ki tudtuk ťĺzętru az o^Ierurfl fellépés diját továbbá előfizettiink a
2016. évre vonatkozőan a Ludové noviny című szlovrĺk újságra.

2.l Számszakĺ beszámolás

A 20|5. évi módosított bevételi eliĺirźnyzatok 2 329 e Ft, teljesítésę 2 329 e Ft. 2015. évben
pá|yazatipétueszkozök..

- önkormźnyzati páIyźaati tamogatás 250 e Ft, melyet szentmisék meglafttsára,
VikÍorin József halálrínak 141. évfordulójaľa rendezeÍt ľendezvényre, fudomĺányos
konferenciára, kiadvanykészítésre és emléktábla koszorúzásľa fordított az
Önkormĺĺn yzat. Atamogatlís elsziĺmolása megtöľtént.

A módosított kiadási e|ófuányzat 2 329 e Ft, teljesítése 1 728 e Ft. A szemé|yi jlÍtatások és
munkaadót terhelő jrárulékok és szociií]is hozzajźrv|ási adó módosított e|őirényzataihoz
viszonyított teljesítések 52 %-át avźiasztott tisztségviselők juttatĺĺsainak és azok jaru|ékainak,
adóinak vonzatatette ki. A dologi kiadások teljesítésének7 %.át a mobiltelefon költségek, 14
%o-át a szakmai szo|gźltatźsok,3 %o-źi a szakmai anyagok beszerzése tette ki.

A beruhazási kiadások módosított előinányzata |15 e Ft, teljesítése 55 e Ft. Beszeľzésként
fényképezőgépet és mobiltelęfont vásĺáľolt az onkoľm źnyzat.

A 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítésének szánszaki beszĺĺmolójźú az I. szźtmit
mellék] et tarta|mazza.

A 20t5. évi kĺiltségvetési maľadvány tisszege 601 e Ft, ebből feladattal terhelt 180 e Ft'
szabađ 42I e Ft. A ľészletes kimutatást a 2. szźtmű melléklet taĺta|mazza. A maradviĺnvok
összege azalthbi bevételi foľĺások fel nem hasznáLtĺisszegei:
- 2015. évi állami működési tźmogatás 19,9 e Ft,
- 2015. évi feladatalapta||aĺnitĺĺmogatás 484,7 eFt,. 2015. évi települési önkoľmányzat mfüödésítÁmogatása43,7 eFt
- 2015. évi települési önkormrĺnyzatpźiyźzati támogatása49,4 eFt. E|őző évek költségvetési maradványa 3,3 e Ft
A 2015. évi kĺiltségvetési eredményt részleteiben a 3. számű melléklet tarta|mazza, A
mérleget részleteiben a 4. szźlmu melléklet tarta]mazza. Az eredménykimutatás és a mérleg a
KGR rendszerben történő módosítása miatt az Ĺilés napjrín kerül kiosztásra.

Összességében megállíthatő,hogy azĺinkormrínyzatmtködése és gazdálkodása a2OI5. évben
kiegyensúlyozottvolt. Taľtozása és követelése az <jnkoľmlányzatnakz}Is. évben nem volt.

Fentiekľe tekintettel kéľem a határozati javaslat elfogadását.

Határozatijavas|at

A Józsefváľosi Szlovák onkoľm ányzat Képvisető-testülete úgy dönt, hory
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|.l a2015. évi ktiltségvetési bevételek teljesítését2 329 e Ft.ban, a ktiltségvetési kĺadások
teljesítését 1 728 e Ft-ban fogadja el, melyet ľészleteĺben az 1. számú melléklet
tartalmaz.
2.l a 20|5. évi kiiltségvetésĺ maradvány iisszegét 601 e Ft.ban fogadja el, melyből
feladattal teľhelt 180 e Ft, szabad 42| e Ft, melyet részletesen a 2. szálmű mel|éklet
tartalmaz.
3.l a20t5. évi eredményt ľészletesen a 3. számrń mellék|et tarta|mazza.
4.l a20t5. évi méľleget a 4. számú mellékletben foglaltak szeľint fogadja el.
5.l a2015. évĺ szöveges beszámolót elfogadja.
6./ felkéľi az elnökiit, hory intézkedjen a beszámolĺí Józsefuáľos
kôzzététe|érő|.
7.l a vagyonkĺmutatást a Pénzügyĺ és Számvitelĺ lľoda nem tudta
időhiány miatt, ezért azt egy későbbihatátozatban fogadja el.

honlapján tłiľténő

ĺdőben elkészíteni

LNAI KAZMER ELNOK J

r-nÍRľ.ł.: BALÁZS ANDREA ÜcyllĺľÉzo
pnľzÜcyl FEDEZETET IGEI\.YELn\EM IGEI\-YEL. IGAZOLÁS :

JOGI KONTROLL: ď,
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l oz s B ruÁ n o s l s z ĺ o uÁr olvronł*íľwz,ąr
Ía8? Baďepesŕ, Betass * 63.67.

BI.oľBnrpszľÉs
A Józsefuárosĺ Szlovák onkoľmányzat a2015. évi költségvetésĺ maradványának

felhasználása, a 2016. évi kö|tségvetés módosítása
Előteť esző : Kápolnai Kázmér elnĺjk (írásbeli előterj esztés)

Józsefuaľosi Szlovfü onkormanyzat Képviselő.testiiletének 2016. május 11. napjan
4. nyilvános rencles ĺilés 3') napirenĺĺi pontja

Tisztelt Képviselő.testůilet!

Az onkoľmányzat a 2OI5. évi k<iltségvetési beszrámolójával egyidejiĺteg a 20|5. évi
költségvetési maľadviĺny összegét 601 e Ft-ban fogadta el, melyből a feladatüal terhelt 180 e
Ft, szabad 421 eFt.

A 20|5. évi kĺlltségvetési maľadvány feladattal terhelt tlsszegéből 64 e Ft-ot, a szabad
kĺiltségvetési maľađvĺĺnyából 42t e Ft-ot maľ az Önkoľmźnyzat a2016. évi ktĺltségvetésében
megtervezett, ezérta20I6. évi költségvetést 180 e Ft-tal szĹikséges módosítani.

A költségvetésben nem tervez et| szabaď maradvĺĺny nincs.

A feladattal terhelt maľadvrány összegével az a|ábbiak szerint szfüséges a költségvetés kiadási
eloír ány zatát módo sítani :

- személyi juttatások előirányzatan belül vá|asztott tisztségvise|(5k e|őirtnyzata +14 e Ft
- járulékoke|őirányzatrín belül SZoCHo + 17 e Ft. jaľulékok e|őirányzatĺán beliil SZJA + 1 e Ft
- jáľulékokelőirányzatan beltil EHo + 2 eFt
- elvonások és befizetések + 2 ęFt
- egyéb kommunikációs szolgáltatások + 11 e Ft. beruhazások (mobiltelefon készülék) + 20 eF t
- dologi kiadások e|őirźnyzatan beltil egyéb szo|gźitatźlsok + 49 eFt
- működési célú tĺĺmogatás ÁH kívtilre + 64 eFt

A fenti módosítással a költségvetés módosított eloirźnyzatokat az 1. számú melléklet
tartalmazza.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatátrozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefuáľosĺ Szlovák onkormányzat Képviselő.testülete r'igy diint, hory

t.ĺ 2016. évĺ kiiltségvetésĺ bevéte|i előiľányzatát 993 e Ft.ľóI 993 e Ft-ra, mííkiidési
Íinanszíľozásĺ bevételi előiľányzatáú 421e Ft.ról 601 e Ft.ľa, köItségvetési kĺadási
előirányzatáú l 414 e F't.ľól t 594 e Ft.ľa módosítja a 2015. évĺ költségvetésĺ
maľadvány és annak felhasználása címén.
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2.l az 1. pontban foglalt mĺídosítással a módosított e|őirányzatokat, a kĺemelt
előirányzatokat, ľovat bontásában, ľészleteĺben az 1. számú melléklet tlrta|mazza.

Felelős: Kápolnaĺ Ká'zmér e|nłik
Hatáľĺdő: 2016. május 11.

Budapest, 201 6. ápľi'lis 27 .

: KAPOLNAI KAZMER ELNOK JOZSEFV
oľronuÁNYZAT
LEÍRľĺ.: BALÁZS ANDREA tjcyĺľľnzo
pnľzÜ cyr F.EDEZE TE T I GEI\IYEI@, IG AZuL ĺs z faf
JOGI KONTROLL: 5|ł. u----
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1082 Buďepe'sź' Bue.ss ru 63-ő7..

proľpRrpszrÉs
A20|6. évĺ feladatalapú átlami támogatás befogadása és kiiltségvetésĺ módosítás

javaslata
Előteťesztő: Kápolnai Kźyĺnér elnök (írásbeli előterjesztés)

Józsefuaľosi Szloviĺk onkormrínyzat Képviselő-testiiletének20|6. május 11. napjrín
4. nyilvanos rendes Ĺilés 4.) napiľendi pontja

Tisztelt Képviselő.testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az Enlberi Eľőfonások Minisztériuma
nyilvánosságra hozta a nemzetiségi önkoľmányzatok részéľe a 2016. évi feladata|aptl
támogatások összegét, amely aJőzsefváĺosi Szlovák onkoľmĺĺnyzat esetében 463 e Ft.

Fentiekľe tekintettel a201,6. évi költségvetés módosítása aza|ábbiakszerint indokolt:

2016. évi kĺiltségvetését 463 e Ft feladatalapú állami tĺĺmogatással és annak alábbi
felhaszná|ásávalmegemeli,elsziĺmolásikötelezettségmellett'

Felhasznál ására az alábbij avaslatot teszem:

Bevétel:
. Mfütidési célú tĺĺmogatás ÁH beltilľot + 463 e Ft
Kiadás:
- Személyi juttatások előirányzatrĺn belül rcprezentáció + 30 e Ft. Jaľulékok eloirźnyzatźnbeltil EHo + 20 e Ft
- Jáľulékok e|ófuźnyzatan belül $ZIA+ 5 e Ft
- Dologi kiadások előirányzatán belültizemeltetési anyag + 50 e Ft. Dologi kiadások előiľĺányzatan belül egyéb szolgá|tatás+ 50 e Ft
- MÍĺködési tartalék + 308 e Ft
2.l az 1. pontban foglaltak miatt, a20I6 évi költségvetési végszźméú I 594 eFt-ról 2 057 ęFt-
ra módosítja, melyet részleteiben az |. szálműmelléklet tartalmaz.

Fentiekĺe tekintettel kéľem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Szlovák onkorm ány zat Képviselő.testülete úry dtint, hory
|.l 20|6. évi ktiltségvetését 463 e Ft feladatalapű állami támogatással és annak alábbi
felhasználásával megemelĺ:
Bevétel:
. Műkiidésĺ célr'i támogatás ÁII belůilľől +463 e Ft

Kĺadás:
. Személyi juttatások e|őirányzatán betül ľepľezentáció + 39 g I|1
- Járulékok e|őirányzatán belĺil EHo + 20 e Ft. Járulékok előirányzatán belül szJA+ 5 e F.t. Dologi kĺadások előĺľányzatán belül ůizemeltetésĺ anyag + 50 e Ft. Dologi kĺadások előĺrányzatán belĺil egyéb szolgáitatás + 50 e Ft. Mĺikiidési tartalék+ 308 e F.t
2.l az 1. pontban foglaltak miatt, a20|6 évĺ ktiltségvetési végszáľľráú 1 594 e Ft.ľóI 2 057 e
Ft.ľa módosítja, melyet ľészleteiben az |. számr'ĺ melléklet tarta|maz.
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Felelős: Kápolnai Ká'zmér elnłik
Hatáľidő: 2016. május 11.

Budapest, 20|6. źĺpnlis 27 .

lĹ1
oľroruĺÁľyz.ą.ľ

ELNoK JoZsEFVARost szŁov
LľÍnľa.: BALÁZS ANDREA Ücylľľnzo
pnľzÜcyr FEDEZETET IGÉN.YEIMNEL, IGAZoLÁS:
JOGI KONTROLL: ś.
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proľBRrBszrÉs
A települési tinkoľmányzatpá|yánatán elnyeľt 230 e Ft befogadása és felosztása,

kiiltségvetés módosítása
Előteť esző : Kápolnai Kźumér elnök (íľásbeli előterj esztés)

Józsefuaľosi Szlovfü onkormanyzat Képviselő-testĹi1etének20l6. május 11. napján
4. nyilvanos rendes ülés 5.) napirendi pontja

Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Jőzsefvźrosi Szlovfü onkormanyzat
páIyázatot nyújtott be a települési önkorményzathoz. A pa|yazaton 23O e Ft-ot nyeľťiink,
ennek az összegnek az elfogadásáról kell döntentink.

Fentiekre tekintettel kérem a hattlrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Szlovák onkorm ány zat Képvisető-testĺilete ú gy dtint, ho gy
1. a) a telepĺilési tinkormányzat páilyázatán haryományőrző rendenĺények, agapé,

koszorűzáls, kulturálĺs ľendezvény és nemzetiségi kĺadvány készítésére elnyert 230
e Ft támogatást költségvetésében elfogadja.
b) felkéľĺ az elniĺkłit atámogatálsĺ szeľződés aláíľásáľa.

2. az 1.-2. pont alapján a ktiltségvetést mrídosítja, melyet ľészleteiben a 2. számú
melléklet tarta|maz.
Bevétel:
. MíÍkiidésĺ célú támogatás ÁH belülről + 230 e F.t
Kiadás:
- Személyĺ juttatások e|őirányzatán belĺil ľepľezentácĺĺĎ + 1ó0 e F't
- Járulékok előirányzatán belĺil EHo + 42 eEt
. Járulékok e|őirányzatán belĺil sZ,J^+ 28 e Ft

3. az 1.-2. pontban foglaltak mĺatt, a 20t6. évi ktiltségvetésĺ végszámát 2 057 e F.t.
rő|2 287 e x't.ľa mĺídosítja, melyet ľészleteiben a2. számú melléklet tarta|maz.

Felelős: Kápolnai Kázmér elntik
Határidő: 2016. május 11.

Budapest, 20|6. ápn|is 27 .

)A
: KAPOLNAI KAZMER ELNOK JOZSEFVAROSI SZLOVAK

oľronľĺÁI\.YZAT
lnÍnľ.ł.: BALÁZs ANDREA ÜcylľľÉzo
pÉľzÜcyĺ ľ.EDEZETET IGEI\-YELAE!!.IGÉ11!@L, IGAZoLÁS: [á
JOGI KONTROLL: d,
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proľpnĺpszľÉs
Tiszteletdíj ak megállapítása

Előteť esztő : Kápolnai Kazmér elnĺjk (írásbeli előteľj esztés)
Józsefuiĺľosi Szlovĺĺk onkoľmanyzat Képviselő-testiiletén ek 20| 6. május 1 1 . napj an

4. nyilvrĺnos rendes iilés 6.) napirendi pontja

Tĺsztelt Képviselő.testület!
Tájékoztatom a Képviselő-testĺ'iletet, hogy a 20|6. évre (nyolc hónapľa) a Képviselő- testĺ.ilęt
tagsairészére tiszteletdíj megállapítźsárateszek javaslatot, 2016.mźĘus 0l.-től _2016. december
3l.-ig az a|álbbiak szerint havi rendszerességgel: Kápolnai Káľ:m& e|nök részére 38.650,- Ft,/hó
Gedő Györgyné elnökhelyettes tészéte 20.000,- Ft/hó Gedő Ildikó képviselő részérę 11.595,-
Ftlhó

Fentiekre tekintettel kérem a hatfuozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefváľosĺ Szlovák onkoľm ányzat Képvĺselő.testülete úry diinto ho gy
1. a Képviselő.testület tagiainak tĺszteletdíjat állapít meg 2016. május 1. napjától -

2016. decembeľ 31. napjáig (nyolc hónapľa) łisszesen 562 e Ft tĺszteletdíj és
annak 136 e F.t sZoCHo jáľuléka iisszegben az a|álbbiak szerint:

a. Gedő Ildikó képvĺselő részére 11.595,. Ft/hó
b. Gedő Gyiiľryné elntik.helyettes ľészéľe 20.000,. Ft/hó
c. Kápolnai Ká.zmér elnök részéľe 38.650,. F.t/hó,.

2. a tĺszteletdíjak foľľása 2016.05.0l..2016.1|.30.ig 491,7 e T't tiszteletdíj és 119 e F't
sZoCHo eľejéig a 2016. évi működési állami támogatás, fedezete személyĺ
juttatásainak és járulékainak előĺrányzata, továbbá 20t6.12.01..2016.12.31,.ig 70,
3 e x't tiszteletdíj és 17 e F,t sZoCHO foľrása a2016. évi településĺ önkormányzat
működési támogatása, fedezete a személyi juttatásainak és jáľulékainak
e|őirányzata.

Felelős: Kápolnaĺ Káľ,mér e|nök
Határĺdő: 2016. decembeľ 31.

Budapest, 2016. ápn|ts 27 .

ípoI

AI KÁZMER ELNoK JozsEF.vÁRoSI szl,ov

lľÍRľa.: KovÁcs MARIETTA NEMZETIsEGI REFERENspÉľzÜcyr ľ.EDEZETET IGEII.YEI'/NEM rGń,NYEr'. IĺłAPENZÜGYI FFDE,ZBTET IGE|I.YEL/NEM rGEII-YEL, IGAZDI,ÁS: haÍórozatÍ javaslĺ
lyliľ ra ľ. n
JOGI KONTROLL: cý'. a-.--_---.'
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MEGHIVO
a J őzsefv álrosi Szlovák onkoľm ányzat Képvĺselő.testülete

20|'6. május 11. (szeľda) 17:00 ĺórai kezdettel taľtandó
4. nyilvános ľendes testůileti ülésére

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségĺ onkoľmányzatokiľodája

Napĺrend:

1. Bélyegz őhasznáiati szabáiy zat elfo gadása
Előterjesztő: (írásbeli előterjesztés)
2. A Jĺízsefoáľosi Szlovák Onkoľmányzat 20|5. évi kiiltségvetésĺ beszámolĺíja és a 2015.
évĺ költségvetési maradvány elfogadása
Előterj esztő : Kápolnai Kazm& (íľásbeli előterj esztés)
3. A Józsefváľosĺ Szlovák onkoľmányzat a 2015. évi kiiltségvetésĺ maľadványának
felhasználása, a 2016. évĺ kłiltségvetés mrídosítása
Előterjesztő: Kápolnaí Kazmér (íľásbeli előterjesztés)
4. A 2016. évĺ feladatalapú állami támogatás befogadása és ktiltségvetési módosítás
javaslata
Előterjesztő: Kápolnai Kźz'm& (íľásbeli előterjeszés)
5. A településĺ tinkormányzat páilyánatán elnyeľt 230 e Ft befogadása és felosztása,
kiiltségvetés mĺódosítása
Előteľjesztő: Kápolnai Kazmér (íľásbeli előterjesztés)
ó. Tĺszteletdíjak megállapítása
Előterjesztő: Kápolnai Kźymér (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 20|6. ápn|is 27 .

Üdvĺĺzlettel:

Kápolnai Kźumét
elnök s.k.
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nn r-,yľ c zoruĺszľÁr,^łľr SZABÁL Y Z 
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A szabá|yzat céIja a Józsefraľosi Szlovák onkormanyzat źL|taI ľendszeresített bélyegzők
kezelésének, hasznźt|atźnak és selejtezésének szabźůyozása annak érdekében, hogy a
nemzetiségi önkormrányzat áItaI hasznźtlt bélyegzők, illetve kezelőik minden esetben
beazonosíthatók legyenek, megelőzve abé|yegzőkkel kapcsolatos valamennyi visszaélést.

1. A rÉĺvrezőr rÍpus,ąl
A nemzetiségi önkoľm ányzatnźl

használhatók. A ktir- és fejbéIyegzóket megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, mely mindkét
bé|yegzőf ajtaesetébenfolyamatossorszźmlozássaltĺirténik.

2. A BÉĺvxezőr NWLVÁNTAĺľÁs,ą
A Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iĺodája (a
továbbiakban: Szervezési és Képviselői lroda) a nemzetiségi önkormźnyzat áIta| hasznáIt
bélyegzőkrő| nyilvźntzľ:tast vezet ( 1 . számú melléklet).

3. A nÉĺwGZőK rÁnoĺÁs'e, ru,ąszrĺÁĺ,ąr,ą

A bé|yegzóket zárral ellátott szekľényben) a neÍnzetiségi ĺinkoľmányzat iroďájában (1082
Buđapest, Vajdahunyad u. 1./B) kell tarolni, és gondoskodni kell aról, hogy illetéktelenek a
bélyegzőkhĺlz ne férhessenek hozzá. A szekrényhez két kulcs taľtozik, melyből egy darab a
nemzetiségi önkoľmlĺnyzat elnĺikének, egy daľab a Szervezési és Képviselői Iľođa
nemzetiségekkel foglalkozó ngyĺntézojének biľtokában van. Amennyiben abé|yegző eltrĺnik,
arĺól a Szervezési és Képviselői Irodát hďadéktalanul tájékoztatĺĺ kell és az eseményről
jegyzőkĺinyvet kell felvenni. Az e|tíntbé|yegzőrő1, annak érvénytelenségéről a Szervezési és
Képviselői Iľoda hirđetméný ad ki, melyet a helyben szokásos módon, illetve két országos
napilapban kell közzétenni.

AbéIyegzőlenyomat csak hivatalos iľaton használható, a körbélyegzó az iľatok hitelesítésére,
a fejbéIyegző a bizonylatok azonosítására szolgáló ügyviteli segédeszkoz. A bé|yegzł|
kezelőjének kell gondoskodnia a bé|yegző használható ĺíllapotban tartásárő|, a
bé|yegző|enyomat olvashatóságát biztosítő tinta feltöltéséről. A bé|yegzők,hoz használatos
tinta, továbbá az tlj bé|yegzők beszerzéséről a nemzetiségi önkoľmźnyzat gondoskodik. Új
bé|yegző elkészítéséről, illetve az e|hasznźůódott bélyegző lecseréléséről _ saját költségvetése
terhére - a nemzętiségi önkormźnyzat gondoskođik. A bélyegzőkhöz hasznźiatos tinta és
bé|yegzíĺpźrna beszerzéséről szintén saját költségvetése terhére . a nemzetiségi
ĺinkoľmányzat gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľmányzat a körbélyegzót egyźitalán nem viheti e| az őrzési helyről, csak
és klzárőlag a nemzetiségi önkormźnyzatok irodájźharl, valamint a Budapest Fővĺáros VIII.
kertilet Józsefuiĺľosi Polgáľmesteri Hivata|Pénnigyi,Ügyosztźllyĺĺn és a Jegyzóí Kabinet Jogi
Iľodájĺĺn töľténő tigyintézés cé|jábőI haszná|hatja. A fejbélyegző haľmadik személyek előtti
ügyintézés céljából elvihető rendeltetési helyéről, azonban erről nyilvźntartást kell vezetni,
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melyben feltiintetésre keľül az elvitel dáfuma, az elvívő személy neve és a|źtlĺása, valamint a
visszahozatal időpontja, a visszahoző szeméIy neve és alźtitźsa.
A nemzetiségi önkormźlnyzat elnöke a bé|yegzok hasznźt|at.áeľt teljes felelőséggel (anyagi,
biintetőj o g i) tarto zik.

A nemzetiségi képviselő mandáfumának megszűnésękoľ a bé|yegzőt kötęles źLtadru a
Szervezési és Képviselői Iroda nemzetiségekkel foglalkozó munkataľsanak.

4. A rÉĺvxezőr sBĺrnrzÉsB
Az elavult, megkopott, elhasználódott bélyegzőket meg kell semmisíteni. A Szervezési és
Képviselői koda a megsemmisítendő bélyegzőlaő| a 2. szźlmiĺ melléklet szerint jegyzéket
készít. A megsemmisítést a nemzetiségi önkoľmźnyzat határozatttban ľendeli el és a
Józsefuiĺrosi Polgĺírmesteri Hivatal Jegyzoi Kabinet Belső Ellátási Irodájával közösen végzi
el. A megsemmisítésľől a 3. szźlmt melléklet szerint jegyzőkönyvet kell felvenni. A
Szervezési és Képviselői Iroda a megsenrmisítésről a jegyzék és a jegyzőkönyv 1-1
példanyának megkiildésével értesíti a Fővaľosi Levéltrĺľat.

5. EevÉn nrľĺoBĺrĺzÉsrr
Jelen béIyegzohaszná|ati szabá|yzatot a Józsefuĺĺľosi Szlovĺík onkormĺányzat a
30l20|6.N.l1.) sz. hatáĺozatźxal fogadta el.

MrĺĺÉrĺrTEK IEGYZÉKE
1. számú melléklet: A bélyegzők nyilvantartása
2. szźlmt melléklet: A megsemmisítendő bélyegzők jegyzéke
3. szttmí melléklet: Jegyzőkönyv a bé|yegző megsemmisítéséről

Budapest, 2016. május 1l.

Kápolnď Kánnér
elnök
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!ĺ b é|y egzők nyĺlvántaľtása

1. számú melléklet

Lenvomata:

Sorszám: JSZloÖ/oo1

Dátum: 20l6.máius 11.

Használó neve:

Józsefuaľosi
Szlovák
onkormránvzat
Kápolnai Kazmér
elnök
Gedő Györgyné
elnök- helvettes
Gedő Ildikó
nemzetiségi
önkormiínyzati
képviselő
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A bé|y egzők nyilvántaľtása

l. számú mellék|et

Lenyomata:

Jóasefuáľosĺ Szlovák
0nkoľmányzat

Slovenská samośpráva
B. obv. BudaoeSti

1CI82 Budapest, Baross u.65{7.

Sorszám: JSZloO1002

Dátum: 20|6.máius 11

Használó neve:

Józsefuiárosi
Szlovfü
onkoľmĺĺnvzat
Kápolnai Kázmér
elnök
Gedő Györgyné
elnök- helvettes
Gedő Ildikó
nemzetiségi
önkoľmĺányzati
képviselő
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f. szálmű mellék|et

A megsemmĺsítendő bélyegzők j egyzéke

Lenyomata:

Sorszám:

Dátum:

Aláírás:



1. sz. me||ék|et - beszámoló határozat
9. ucľ1k,r^ctťęął

t6e. Mú}!}ai.bq,

Jĺízsefvárosi Sz|ovák onkoľmánvzat 2015. évi beszámoló
r Ft-ban
kötelező
|eIeđĺŕ

S.sz.
E|őirány-

zat csoport

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kiemelt e|łjirányzat
megnevezése

Eredeti
e|őirányzat

Módosított
e|őirányzat

Teljesítés
Kü|łinbiizet'
maradvány

ľeljesítés 7o-a

KIADAS

2 I MUKODESI KIADASOK

J Személyi juttatás 170 634 618 16 97%

4 z
Munkaadót terhe|ő járulékok és

szociális hozzáiáľulási adó
75 f54 166 88 6S%

3 Dologi kiadások f8 963 889 74 92%

o
Dologi kiadásokból kamatÍizetés (
váltó kamatával egyĹitt) U

Á Ellátottak pénzbeli juttatása
0

8 5 Eryéb múködési célú kiadás
0

:bből: elvonások és befizetések
0

t0
ůből: mtĺködési célú ktilcsöntik
ryúitása 0

ll ebb<ĺl: míiködési célú kölcsönök
törlesztése 0

1Z
ebbő|: miĺködési cé|ú támogatások
állarnhfu taItáson belü|re 0

l3 ebb<ĺl: működési célú trĺmogatások

á||aĺnhźutaĺtáson kívül ľe 0

l4 ebből:működési cél és általanos
tartalék

212 363 0 363 0%

l5 I
ľĺÚronÉsl KIADÁSoK
ossznsĺľ: 740 22t4 t673 54L 76%

l6 ) FELHALMoZÁsI.
FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK U

I I BeruhiŁások 115 55 60 48%

l8 2 Felújítások 0

19 5 Egyéb felhalmozási kiadások
0

f0
ebből : felhalmo ztsi cé|tt kölcsön
nyujtása 0

f1
ebből:fe|halmozási cé|ű kdlcsön
törlesztése 0

f2 .lámogatások államháztartáson
0

f3 :ámogatrlsok állaÍnhŁtaľtáson
0

f4 :bből: felhalmozási céltartalék
0

f5 2
FELIIALMozÁsl rrĺoÁsor
ossznseiĺ

zo roI,ľsÉcvorÉsl
KIÁDÁsoK ÖsszEsrľ 740 2329 1728 601 74%

21 BEVETELEK
0
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28 MÚKoDÉsI BEVETELEK
0

29
Működési célú támogatások
á| l amhaztatáson belülról 0

30
Múködési kö|tségvetési állami
tĺĺĺnosatĺĺs

380 380 380
0

700%

3t

ebbtíl : helyi önkormlányzatok
á|talános miĺködéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó állami
támnoĺtásnk

0

)L AIIami feladat alapu támogatás 698 698 0 1.00%

33 ebből: elvonások és befizetések
0

34
ebből: működési cé|tl pá|yázati
támogatások, államhráataľtáson

belülről
775 L75

0
700%

35
ebbő1: helyi Települési
onkormríĺryzat p á|y źr;ati
ÍÄmagaÍÁ<a

zsa 2s0
0

rco%

36
ebbőI: működési célti tiĺmogatások
bevételei államhiŁtaľtáson
belü|rtĺl Teleoülés Önt. rĺłn.

21.1 21L

0

L00%

JI f Közbatalmi bevételek
0

38 J Mtĺködési bevételek I 8
0

1.00%

39 5 Működési célú átvett pénzeszköz
0

40
MÚKoDÉsI BEVÉTELEK
ossznsrľ 38{ 1722 1722

0
too%

41 2
FELHALMoZÁs.
FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0

4f Felhalmozási cé|ú támogatások
á||aÍnháztaÍtáson belü lről 0

4
wvvvr. uvrJr

általános mÍĺködéséhez és ágazati
0

44 vi sszatérítendő tárnogatások,
0

4:
0

4(
c

L Insatlanok éľtékesítése
c

48 J
E'gyéb tárgyi eszközök
értékesítése c

49 negszűntetéséhez kapcsolódó
c

50 5
Felhalmozási cé|ú átvett

oénzeszközök c

5I lisszatérítendó tlíĺnogatások,
0

)f
:bbőI: egyéb felhalmozási célú
ĺtvett pénzeszközök 0

5 2
L DlllnllvlvzĄglt

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
U

rolľsÉcvEľÉsl
BEVÉTELEK Össznsnľ 38( Ĺ722 Ĺ722

U
LOO%
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55 3
FINANszÍRoZÁsI
uÚroonsl KIADÁSoK n

56
Irĺínyító szervi tĺámogatásként

folyósított támogatás kiutalása 0

57 4
FINÁ,NsZÍRoZÁsI
FELHALMoZÁSI KIÁDÁsoK 0

58
Irányítószervi támogatásként

folyósított tĺĺrnogatlĺs kiutalása 0

59 1 Hosszúlejáľatú hitelek, váltó
töľlesztése 0

60
FINANsZÍRoZÁsI
KIADÁSoK ossZEsEN 0

6l 5
FINANsZÍRoZÁsI
MÚKoDÉsI BEVÉTELEK 360 607 607 0 LOO%

62 I folyósított tĺĺrnogatás fi zetési
0

bJ I Szabad pénzmaradvány
igénybevétele

247 f47 0 rc0%

64 3
Feladattal terhelt pénzmaradvĺĺny
igénybevétele

3ó0 360 360 0 700%

65 6
0

6( I
rr4rJrrwr.vr Yr

folyósított trímogatás fi zetési
0

OI 2
Szabad pénzmaľadviíny
igénybevétele

0

68 J
Fe|adattal terhelt pénzmaľadvĺány

igénybevétele
n

69
FINANsZÍRoZÁsI
BEVÉTELEK ÖsszBsEľ 360 607 607 0 Ĺoo%

70 KIADÁSoK MINDossZEsEN 380 2936 L728 L208 59%

71
BEVETELEK
!ĺINDÖssZEsEN 380 2936 2329 607 79%

72
MŰKoDÉsI BEvÉTELEK És
KIADÁSoK EGYENLEGE

-360 -492 -492 o%

71 BEVÉTELEKÉs xrłoÁsox 0 0 0

74

lvtul(rl"Dl
FINANsZÍRozÁsI
BEVÉTELEKÉs xraoÁsor
DAVENTI D'D

3ó0 492 492 o%

't5
r.!!rrđ!rvIv2nĐr

FINANSZIROZASI 0 0 0 0

76 nłuxolÉsĺ EGYENLEGEK 0 0 0 0

7i
FELHÁ.LMozAsI

EGYENLEGEK 0 0 0 0
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