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Jr,evzőKoNYv
Készĺilta Józsefváľosi Ukľán onkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 9. 17:30 ĺĎľakortartott ĺi|ésén
a Budapest 1082 Vajdahunyad utca

l/b Nemzetĺségi onkoľmányzatokirodájában
megtaľtott nyílt 5. ľendes ůilésén.

Katalin elnĺjk
Dr. Sebestyén Réka jogász
Németh Edina j e gy zőkĺinywezető

Jelen vannak: Pospisek

Tdvolmaradt: 2 fő Herédi Lúszló elnök-helyettes és Pospisek Antonyína nemzetiségi
ön ko rmóny zati képvis e lő
Pospisek Katalin elnök megnyitja az ijlést, a megielentek tjdvözlése után megállapítja, hogł az

iilés szabólyszerĺien keriilt

osszehívásra. Megállapítja,

hog a

testület

I

ftvet

határozatképtelen, mivel a szabá|yszerllen közölt meghívó ellenére Herédi László elnökhelyettes tartós távolléte, és Pospisek Antonyína nemzetiségi önkormányzati képviselő
betegségre hivatkozva nem jelent meg.
Tekintettel arrą hogy a képviselő.testĹilet hatarczatképtelen Pospisek Katalin !7:45 fuakor az
u(éstbezáqa,
Budapest, 2016.

á.\..äfi'"ilj',o\
\ńnł.
n-.l|

ť-ffi,,..,.-,e

ľ'.Ł ffiýľ."".-lĘ

LCIl'ĄJs.
^
|'\Ja-!r.r{-f,)Njegyzőkiinywezető
|' \^^'

ř^

-'..-:

\d25"61aĺ!7

Fővaľo s VIII. keriilet Józsęfu ĺĺľosi onkorman

dr. Sebestvén Réka
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i Ukľán O nko ľmán y zat Képvis elő-testülete

2016. május 9. (hétfő) I7z30 órai kezdettel taľtandó

5. nyilvános ľendes testůileti ülésére
Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi onkormányzatokirodája

Napirend:

1. A

2.

3.
4.

Józsefuáľosi Ukľán Onkormányzat2015. évi ktiltségvetésibeszámolója és 2015.
évi kiiltségvetési maradvány elfogadása
Előteť esztő: Pospisek Katalin (írásbeli előterj esĺés)
A Józsefuáľosi Ukrán onkormányzat20|.5. évi ktiltségvetésimaľadványának
felhasznál ása, a 20|'6. évĺkii lts é gvetés módo s ítás a
Előteľj esztő : P o spisek Katalin (írásbel i előterj esztés)
A2016. évi feladatalapú áIlami támogatás befogadása és ktiltségvetésimódosítás
javaslata
Előteľj esztő : Po spi sek Katalin (írásbeli előterj e sĺés
TelepůilésiOnkormányzat pá./lyánatán elnyert 200 e Ft felosztása, kiiltségvetés
módosítása
Előteľj esĺő : P o spisek Katalin (íľásbelielőterj esaés

Budapest, 2016. április 28.

Üđvözlettel:
Pospisek Katalin
elnĺjk s.k.

