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Iegyzőkonyv
amely készült a Budapest Józsefuárosi Roma onkormányzat Képviselő-testtileténęk 2OI7.
február 09. napján (csütĺirtök) 10.00 óľai kezdettel a Budapest VIII. kerület Vajdahunyađu.
14. szám alatttaIá|bató Józsefviírosi Roma onkoľmanyzat szé|dlelyén megtartott 3. nyilvános
ľendes riléséľő|.

Levezető elniik:

Benga-oláh Tibor elnök

Jelenlévő tagok:

mellékelt jelenléti ív szeľint

Benga.oláh Tiboľ
Koszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a jelenlévő 4 nemzetiségi
önkoľmányzati képvise|ő sztnnfua tekintettel a képviselő-testület hattlrozatképes, valamint
jegyzőkönyv-hitelesítő személyének Kathy-Horváth Lajos személyét javasolja, egyben
megkérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e a jelölést.
Kathy-Horuáth Lajos
Elfogadja

a

jeIölést.

Benga.oláh Tiboľ

Szavazástateszi fel Kathy-Horváth Lajos jegyzőkĺinyv.hitelesítővé tĺiľténőmegvá|asńását.

A Képviselő-testiilet az alźhbi j avaslatľól

dönt

:

A

Józsefvárosi Roma onkoľmanyzat Képviselő-testĹilete úgy dĺint, hogy jegyzőkĺinyv
hitelesítőnek Kathy-Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képvisęlőt választja meg.
12t2017

A Józsefváľosi Roma onkoľmányzat

Képvĺselő-testůilete úgy diinto hogy jegyzőkiinyv
hitelesítőnek Kathy.Hoľváth Lajos nemzetiségi iinkoľmányzati képviselőt választja meg.

Megdllapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 taľtózkodds mellett
elfo g adta a határozatot.

Benga-Oláh Tibor
Szavazásra teszi fel a napiľendi pontot. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az 1. napirendi
pontot záłtĺj|éskeretében kell tárgyalni.

1. Méltatlansági eljáľás

2.
3.

ZART ĺilés
Benga.olah Tibor (írásbeli elteľjesztés)
Molnáľ Máľia M:árta megbízási szerződése
Előterjesztő: Benga-oláh Tiboľ (írásbeli elterjesztés)
oláh Tiboľ megbízási szeľződése
Eloterj e sztő : B enga- olah Tibor (írásbeli elterj esztés
Előterj esztő

:

t3l2017.(II.09.) Józsefvárosi Roma onkoľmánvzat Képviselő.testületének hatáľozata:
A Józsefváľosĺ Roma Önkormányzat Képviselő.testĺilete 3. nyĺlvános ľendes iilésének
napirendi pontját az a|ź,ňbiak szeľint fogadja e|:

zÁRľ tilos
eljárás
Előteľjesztő: Benga.oláh Tiboľ (írásbeli elterjesztés)
Molnáľ Máľia Máľta megbízásĺ szerződése
El oterj esztő : Ben ga.olĺáh Tibor (íľásbeli elterj esĺés)
oláh Tibor megbízásĺ szeľződése
Előterj esztő : B enga- ol áh Tibor (írásbeli elteľj esztés

1. Méttatlansági

2.
3.

Megdtlapí'tja, hogy
hatórozatot.

a

jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a

1. Napiľendĺpont
Méltatlansági eljáľás
Eloterjesztő: Benga-olah Tibor (íľásbeli előterjesztés)

Mön. 46. s @ bekezdésének a) pontja
értelmében. A napÍrend túrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 14/2017. (II.09.)

A napirend túľgyaldsa zdrt iłléskeretében történt

az

szlűmú hatúrozatot az 1. zórt iilésről késziilt jegyzőkt)nyv tartalmazza

Napiľendi pont
Molnár Máľia Márta megbízásĺ szeľződése
Eloterj esztő : Benga-oláh Tiboľ (íľásbeli előterj esztés)
2.

Benga-Oláh Tiboľ
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azirásbe|i előterjesztés alapjan.
15/2017. (II.09.) Józsefváľosi Roma

onkoľmánvzat Képviselő.testületének határozata:

A Józsefvárosi Roma Onkormányzat Képviselő testülete úgy dtint' hogy
1. megbízási szerződést köt kifizetőt terhelő járulékok nélkül havi bľuttó 100 000'.
Ft tisszegben f0|7. máľcius 1-tő| 2017. decembeľ 3ĺ'. napjáig Molnáľ Máľia
Mártával oktatási és szociálĺs feladatok ellátására, áttekintéséľe,iskolákkal'
óvodákkal, nyugdíjas klubokkal tiirténő kapcsolattartásra, melynek kiÍizetéséľe
j árulékokkal egyiitt iisszesen 1. 198.0 eFt.ot határoz meg.
2. az |. pontban foglaltak foľľása a 201-7. évi települési tinkoľmányzati támogatás'
fedezete a20|7. évi kĺadás személyi juttatások és jáľulékok e|őirńnyzata.
3. felkéri az elntikiit amegbízátsi szerződés aláírására
Hatáľidő: 1..2. pont esetében: f017. febľuár 09.
3. pont esetében: 20|7. febľuáľ 17.
Megdtlapí,tja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodlÍs mellett
elfogaďta a hatúľozatot.

Napiľendi pont
otáh Tibor megbízásĺ szerződése
Eloteť esztő : Benga-oláh Tibor (írásbeli előterjesztés)

3.

Benga-oláh Tibor

I

Felhívja a Képviselő.testiilet figyelmét aľľa, hogy jelen hataľozat szavazásában személyes
érintettségmiatt nem vesz résń., továbbá szavazásra teszi fel a napiľendi pontot az ításbeli
előteľj esztés alapj an.

16/2017. (II.09.) Józsefvárosĺ Roma Onkoľmánvzat Képvĺselő.testtileténekhatáľozata:

A Józsefváľosi

Ro ma O nkoľmán y zat Répviselő.testülete

ú gy d

iint, ho gy

1. megbízási szerződést ktit kĺÍizetőt terhelő járulékok nélkůilhavĺ bľuttó 162 000'.
Ft tisszegben 201-7. máľcius 1-tő| 20|7. decembeľ 31.ig oláh Tĺboľral kultuľális

progľamok' roma nemzetiségi programok szeľvezésére,lebonyolításáľa más
szervezetekkel, nemzetiségi tinkoľmányzatokkal történő kapcsolattaľtásľa,
melynek kĺfizetéséľejárulékokkal együtt tisszesen 1.940.8 eFt_ot hatátoz meg.
2. az 1. pontban foglaltak foľľása a20|7. évi telepiilésĺönkoľmányzati támogatás,
fedezete a2017. évi kiadás személyi juttatások és jáľulékok előirányzata.
3. felkéľiaz elnłikiit a megbízásĺ szerződés aláíľására.

Felelős: elniik

Hatáľidő : |..2. pont esetében: 2017 . febľuáľ 09.
3. pont esetében: 20t7. febľuár 17.
Megúllapí.tja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 3 ígen 0 nem szavazat 0 tartózkodlÍs mellett
elfo gadta a határozatot.

Benga-oláh Tiboľ
Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem meľült fel, nincs kéľdés,illetve kĺĺzérdekrĺ
bejelentés megköszöni a testületi tagok munkájrĺt, az ülést 11:00 bezźrja.
Budapest, 2017' február 09.

Jegyzőkönyvet^leíľta:

olah Máľia

J^ĺ..<

6",Ĺ*L\

sf

MEGHÍvo

a Józsefu aro si

Roma onkoľmanyzat Képviselő-testiilete

2Ot7. februáľ 09. napjan (csiitc!ľtök) 10.00 órai kezdettel taľtandó
3. nyilvános rendes képviselő-testületi ülésére

Helvszín:
(Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 14.)

Javasolt napirendi Pontok:

zÁnľ ĺĺlos
Méltatlansági eljárás
(írásbeli
elteľj esztés)
Előteľj esĺő : Benga-olah Tiboľ
2, Molnáľ Máľia Máľta megbízásĺ szerződése
Előterjesztő: Benga-oláh Tiboľ (íľásbeli elterjesztés)
3. oláh Tibor megbízásĺ szeľzőđése
Eloterj esztő : Benga.oláh Tibor (írásbeli elterj esztés
1.

Budapest, 2017 ,januáľ 31.

Benga-olĺáh Tiboľ
elnok sk.
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Írásbeli előteľj esztés
a J őzsefv árosi Roma Önkoľmányzat
2017, februaľ 09. napjĺĺn10:00 órakor meglaľtott
3. rendes képviselő.testiileti ülésére
2. napirendi pont
Cím: Molnár Máľia Máľta megbízási szeľződése

Előterjesztő: Benga.oláh Tiboľ elniik

Tĺsztelt Képviselő-testület!
Javasolom, hogy a Józsefvárosi Roma onkormányzat}/rolrntr MrĺľiaMáľtával 2017. mĺáľcius
L-tőI 20|1 . december 31. napjáig megbízási szerződést kcjssĺjn a L<ĺťĺzetotteľhelő jĺĺľulékok
nélkül havi bruttó 100 000,-Ft ĺlsszegben oktatási és szociális feladatok ellátźsáta,
áttekintéséľe,iskolákkal, óvodákkal, nyugdíjas klubokkal töľténő kapcsolattaľtásra.

Foľrása a 2017. évi teleptilési műkĺjdési támogatás, fedezete a 2017. évi kiadás személyi
j uttatások és j aľulékoke|őir ány zata.
Fentiekľe tekintettel kérem a hatfu ozati j avaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefvárosi Roma onkormányzatKépviselő testülete úgy dönt, hogy
1. megbízási szerződést kiit kiÍizetőt terhelő jáľulékok nélküt havi bľuttó 100 000'.
Ft iisszegben 2017. máľcius t-tő| 2017. decembeľ 31. napjáig Molnáľ Máľia
Máľtával oktatási és szocĺális feladatok ellátásáľa, áttekintéséľe,iskolákkal'
ĺóvodákkal, nyugdíjas klubokkal tiirténő kapcsolattartásra, melynek kĺÍizetéséľe
jáľulékokkal együtt összesen 1.198.0 eFt.ot határozmeg.
2. az |, pontban foglaltak foľľása a 201.7. évi telepĺilésĺönkormányzati támogatás,
fedezete a 20|7. évĺkiadás személyi juttatások és jáľulékok e|őirányzata.
3. fe|kéri az elnökiĺt a megbízálsĺ szerződés aláírásáľa
Hatáľidő:

pont esetében: 2017. febľuáľ 09.
pont
esetében: 2017. februáľ 17.
3.
1'.-2.

Budapest, f0I7 .januĺáľ3 1.

Elorpnleszľo: BeNce, olÁu TlsoR

ELNÖK JozseľvÁnosl RoMA

Lpĺnre.: DR. VARGA-KovÁcs AoRENN JoGI
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Írásbeli előteľj esztés
a J őzsefv tro si Roma onkormrányzat
2017. február 09. napjan 10:00 óľakor megtaľtott
3. rendes képviselőtestĹileti ülésére
3. napiľendi pont
Cím: oláh Tibor megbízási szerződése

Előteľjesztő: Benga.oláh Tiboľ elntik

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!
Javasolom' hogy a Józsefuaľosi Roma onkormanyzat o|źłlTiboľral2017. maľcius I.tő|2017 .
december 3I. ĺapjáig megbízási szerzőđéstkossön akifizętőt terhelő jaľulékok nélkül havi
bľuttó 162 000,-Ft összegben kultuľális pľogramok, ľoma nemzetiségi pľogramok
szervezésére, lebonyolitástlÍa más szeľvezetekkel, nemzetiségi önkormanyzatokłkal történő
kapcsolattaľtásľa.

Foľrása a
j

f0l1, évi teleptilési működési

tĺĺmogatás, fedezete

a 20|7. évi kiadás személyi

uttatások és j aľulékokelóír tny zata,

Fenti ekľe tekintettel kérem a hatfu ozati .j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat

A Józsefu árosi Roma o nko

rm án y zat Képviselő.testülete

r'i

gy diint, ho gy

1. megbízási szeľződést kiit kĺÍizetőt terhelő jáľulékoknélkül havi bruttó 162 000'.
Ft tisszegben 2017. máľcius 1.tő| 2017. december 31.ig oláh Tiboľral kulturális
programok' ľoma nemzetiségi pľogramok szeľvezésére,lebonyolításáľa más
szeľvezetekkel, nemzetiségi łinkoľmányzatokkal tiiľténő kapcsolattaľtásľa,

2.
3.

melynek kifizetésére jáľulékokkal egyiitt tisszesen 1.940.8 eFt-ot batároz meg.
az 1. pontban foglaltak forrása a2017. évi telepĺilési iĺnkormányzatitámogatás,
fedezete a 20t7 . évi kiadás személyĺjuttatások és jáľulékok e|őirányzata.
felkérĺaz elniikiit a megbízási szerződés aláíľásáľa.

Felelős: elniik

Határidő: 1..2. pont esetében: 20|7. febľuár 09.
3. pont esetében: 2017. február 17.
Budapest, 2017 'január 31.

EI.oľBrupszro : BľNcA o LAH Tlľ on ľI.Nor JózsprvÁnos
LBÍnr.ł:DR. vARGA-KovÁcs Aprupľľ joGI ELoADó

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS:
Jocl rcoxrRol-L:

f ''

I

RoMA.,oN
'\

i.

ronľĺ.ÁŇvzqi

