
JEGYZoKoľĺw
Készĺilt a Jőzsefv źlľosi Szlovák Onkoľm ányzat Kópviselő.testůiletének

2017. máľcius 28.(kedd) napján 15:15 ĺírakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Onkoľmányzatokiľodájában

megtartott 3. nyilvános rendkíviili ülésén

Jelen vannak: Kápolnai Kazmér elnök
Gedő Györgyné elncik-helyettes
Gedő Ildikó nemzetiségi ĺinkoľm źnyzati képviselő

Meghívottak: dľ. Vaľga-Kovács Adrienn jogász

Kápolnaĺ Kánmér

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvÓzlése után megállapítja, hogł az ülés szabdlyszeríien
került Ósszehívásľa' Megállapítja, hog1l a testület 3 fővel határozatképes.

Kápolnai Kánmér
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok meg!ěxgyalásźra, továbbá felkéri Gedő
Györgyné elnök-helyettest a jegyzőkönyv hitelesítéséľe.

Gedő Gyöľgyné
Elfogadja ajelölést.

Kápolnai Käzmér
Szavazástateszi felGedő Gytirgyné jegyzőkĺinyv-hitelesítővé torténő megvźiasńását.

A Képvi selő -te stiilet az a|ábbi j avas latľó 1 dönt :

A Józsefoáľosĺ Szlovák onkormányzat r'igy dönt, hogy elfogadja Gedő Gyiirgyné
személyét a j egyzőktinyv hitelesítéséľe.

7. íIII.28.) szám
A Józsefuáľosi Szlovák rmányzat Képviselő.testiĺlete rĺgy diint' hogy elfogadja
Gedő Gyiiľgyné személyét a jegyzőkönyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot

Kápolnaĺ Kánmér
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontokat.

1. JSzlo o 67 t2016 (xII.07.) számű határ ozat módosítása
Előterj esztő: Kápolnď Kazĺnér (íľásbeli előterj esztés)

2. JSzloo 13t20I7. (I.30.) számú határozat módosítása
Előterjesztő : Kápolnai Kázmér (írásbeli előterjesztés)

3. Pesterzsébeti Szlovák Onkoľmányzattőilkapott 50 e Ft támogatás befogadása,
felosztása
Előterjesztő: Kápolnai Kazmér (íľásbeli előterjesztés)

4. Fekete Főnĺx Bt..vel kötiĺtt megbízási keretszeľződés meghosszabbítása
Előterj esztő : Kápolnai Kźumér (íľásbeli előterjesztés)

5. Szlovákajkú EvangéIikus E;gyház támogatása
Előterjesztő : Kápolnai Kźu:nér (írásbeli előterjesztés)

6. Busz szállítási költségének meghatározása
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Előterjesztő: Kápolnai Kźlzĺrler (írásbeli előterjesztés)
7. Tiszteletdíjak megállapítása

Eloteľjesztő: Kápolĺai Kazmér (írásbeli előterjesztés)

A JózsefváľosÍ Szlovák
at 20 12017 . (IIl.28.l st

ányzat 3. nyĺlvános ülésének napĺľendi
pontjait az a|ábbiak szeľÍnt fogadja el:

1. JSzloo 67t20Í6. (KI.07.) számrĺ határozatmĺídosítása
Előterjesztő: Kápolnai Kazĺrrér (írásbeli előterj esztés)

2. JSzIo o t3 t 2017 . (I.30.) számű határ ozat m ódosítás a
Előterj esztő : Kápolnai Kaz:nér (írásbeli előterjesztés)

3. Pesteľzsébeti Szlovák Onkormányzattól kapott 50 e Ft támogatás befogadása,
felosztása
Előterj esztő: Kápolnai Kźľ,mér (írásbeli előterj esztés)

4. Fekete Főnĺx Bt..vel kiiti'tt megbízási keľetszeľződés meghosszabbítása
Előterj esztő : Kápolnai Kazmér (írásbeli előterjesztés)

5. Szlovákaj kú Evangélikus Egyh áz tálmogatása
Előterj esztő: Kápolnai Kźz'm& (írásbeli előteľj esztés)

6. Busz szállításĺ kłiltségének meghatározása
Előterj esztő: Kápolnai Kazĺnér (írásbeli előterj esztés)

7. Tiszteletdíjak megáIlapítása
Előteľjesztő: Kápolnai Kźymér (írásbeli előterjesztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem,0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatúľozatot.

1. Napiľendi pont
JSzloo 67 ĺ2016. (xII.07.) számú hatát ozat módosítása
Előteťesztő : Kápolnai Kazĺnér (írásbeli előterjesĺés)

Kápolnai Kázmér
S zav azásr a te szi fel a nap i rendi pontot az ír ásb e|i előterj eszté s alapj án.

Onko
A Jĺózsefváľosĺ Szlovák koľmányzat Képviselő-testĺilete úgy dłint, hogy a

szĺóló JSzloo elnole.felhasználások miatt Ludove noviny szlovák újság előÍizetéséľő|
(XII.O 7.) számú határ ozatźlt mó dosítj a alábbĺak szeľĺnt:

a határozat 2. pontjálban szeľeplő alábbi szövegľész

,,foľrása: a 2016. évi feladatalapú támogatás, fedezete a dologĺ kiadások
e|őirányzata',

helyébe a kiivetkező szövegľész kerĺil:

foľľása: a2017. óvi települési iinkoľmányzat műktidési köttségvetési támogatása,
kiadás fedezete a2017. évi dologi e|őirányzat.

ľ'elelős: Kápolnaĺ Kázmér elniik
Hatáľidő: 2017. máľcius 28.



Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselőo 3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatoĹ

2. Napĺľ.endi pont
JSzloo 1312017. (I.30.) számú határozat mĺídosítása
Előteri esztő : Kápolnai Kazm& (írásbeli előterj esĺés)

Kápolnai Kázmér nemzetiségi tinkormányzati képviselő bejelentĺ' hogy jelen
előterj eszt és tár gy ában személyesen éľintett.

Kápolnaĺ Kázmér
Ügyrendi javaslatként kéri, dtintsön a Képviselő-testĹilet arról, hogy ľészt vehet-ę Kápolnai
Kázmér jelen előterjesztés döntéshozata|ában, Ennek megfelelően felteszi szavaztsta a
személyes éľintettségben érdekelt nemzetiségi önkormanyzati képviselő személyét.

A Képviselĺĺ-testtilet aza|ábbi javaslatról dönt, egyszenĺtöbbséguszavazás következik.

A Józsefuiĺľosi Szlovak onkormźnyzat Képviselő-testiilete úgy dĺint, hogy nem zĄa L<ĺ

Kápolnai Kazrnért a2. napirendi pont meglźrgya|ása során a döntéshozatalbőI.

Megállapítja' hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 kópviselő kiizül 2 igen,0 nem, 0
ŕartőzkodás mellett elfogadta a hatúrozatot.

Kápolnaĺ Ká'zmér
Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napirendi pontot az írásbe|i előterjesĺés alapján,
egyszeľíi többségű szav azás következik.

Józsefvárosi Szlovák 23t2017.
A Józsefváľosi Szlovák koľmányzat Képviselő-testülete úgy diĺnt, hogy 

^szóló I3l2017. (I.30.) számr'i határozatátMobĺltelefon kiiltségek megállapításáľól
módosítja az a|ábbiak szeľint:

a határozatban szeľeplő sztivegľész

1. Kápolnai Kázmér elniik részére az Onkoľmńnyzat tulajdonát képező SIM kártya
hasznáłatát nemzetiségi kiizůigyek zavartalan ellátása a JőzseÍvárosĺ Szlovák
onkormányzat nemzetiségi közügyeĺnek intézésónek céljábő|2017. januáľ 1-tő| _
20|7. decembeľ 31.ig mobilszámla kiiltség kifizetést áIlapít meg havĺ 6 e Ft és
jáľulékai erejéig' iisszesen 72 e Ft+jźlľulék eľejéĺg biztosítja 2017. januáľ 1-tő| _
20|7. decembeľ 31.ig. A jáľulék iisszege 201l. január l.től - 2017. december 31.ig
72,0 e B.t (3'0. e F.t SZJA és 4,0 e Ft EHo). A mobiltelefon haszná'Jatálból eľedő
kiiltségek kifizetése átutalássa|, számlla ellenében tiiľténik A jelen határozati
pontban foglalt tisszeghatáľ feletti összeget az elntik kiiteles megÚéľíteni a
Józsefuáľosi Szlovák onkormányzatnak

2. Íorrása 20t7. évĺ telepĺilési tinkoľmányzat műktĺdési támogatása kiadás fedezete a
dologi és munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáralási adó e|őirányzata.

helyébe a következő szövegľész kerül:

A Jĺízsefoárosĺ Szlovák onkoľmányzat Képviselő-testülete rĺgy diĺnt' hogy nem zńrjaki
Kápolnai Ká.zmért a2. napirendi pont megtáľgyalása soľán a diintéshozatalbő|.



1. Kápolnai Kńzmér elntik részére az onkormányzat tulajdonát képező SIM káľfya
basznáůatát nemzetiségi ktĺzügyek zavarta|an ellátása, n Józsefváľosi Szlovák
onkoľmányzat nemzetiségĺ kłizügyeinek intézésének céljából 2017. január t-től _
2017. december 31.ig mobilszámla ktiltség kĺfizetést áilrapít meg havi 6 e Ft és
jáľulékai' iisszesen 72 e Ft+játľulék łisszegben bĺztosítja 2017. januáľ 1.tő| _ 2017.
december 31.ig. A jáľulék tisszege 20t7.januáľ l-től _ 2017. decembeľ 3|-ig72,0 eEt
(3o0. e Ft SZJA és 4,0 e T't EHo). A mobiltelefon hasznáiatálbót eľedő kłiltségek
kĺfizetése átutalássalo számla ellenében tiiľténik A jeten határozati pontban foglalt
iisszeghatár feletti iisszeget az elniik kiiteles megtéľítenĺ a Józsefvárosi Szlovák
onkoľmányzatnalĺ

2. a te\efonkiiltségek tekintetében a telefonszámlákban a mangáncéIú beszélgetések
ľészletezése hĺányzik, ezért a magán és az önkoľmányzat érdekében felmerülő
telefonköltségek nem határozhatilk meg. EmÍatt a Józsefuáľosi Szlovák
Onkoľmányzat a számlla éľték 20o/o -a után a jogszabályban előíľt sZJA-t és EHo-t
megfizeti.

3. foľľása 2017. évi telepĺilési tinkoľmányzat mĺĺkiidési támogatása kĺadáso Íedezete a
dologĺ és munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ásĺ adó e|őirányzata.

Felelős: Kápolnai Kánmér elnök
Hatáľĺdő: 2017. december 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

3. Napiľendi pont
Pesteľzsébeti Szlovák Onkormányzattól kapott 50 e Ft támogatás befogadása,
felosztása
Előteťesztő : Kápolnai Kźu'nér (írásbeli előterj esztés)

Kápolnai Kánmér elniik
Szavazástateszi fel a napiĺendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapjrín.

A Józsefváľosi Szlovák onkormányzat Képviselő.testülete úgy dönt, hogy
a) 2017. évĺ ktiltségvetését 50 e Ft Pesteľzsébetĺ Szlovák onkoľmányzati tálmogatás
tisszegével, valamint 5.645.. ľ't kamatbevétellel megemeli.
b) a támogatás felhasználása éľdekében úgy dönt, hogy a ľ.ekete Főnix Bt.-vel ki'tt'tt
határozott idejű szeľződést 2017. ápľĺlĺs 1. napjátĺĎI . 2017. ápľĺlis 30. napjáig
meghosszabbítja' mely kiiltség tisszesen ľepľezentáciĺí 20,0 e F.t, jáľulékaĺ 8,7 e Ft (EHo
és SZJÁ) szeľvezési kiiltség 30,0 e Ft' ebből atámogatálsból finanszírozott2l,3 eFt.
c) a b) pontban foglalt szeľvezési kiiltség kiiliinbiizetének 8n7 e Ft fedezetéľe előzetes
kłitelezettséget vállal a 2016. évi feladatalapú kiizponti kiiltségvetési támogatás szabad
maľadványának teľhéľe és felkéľi az elnökiit, hory a 2016. évĺ maľadvány és annak
felhasználása, valamint a 2017. évĺ ktiltségvetésénél a hatáľozatban foglaltakat vegye
figyelembe.
d) az a) pontban foglalt ktiltségvetési e|őirányzatok kiemelt e|őirányzatonkéntĺ
ľészletezését az 1. számú melléklet tarta|mar'za, a 2017. évÍ ktiltségvetési bevételi és
kĺadásĺ elíjirányzatáú 993,0e Ft-ľĺíl 1.048,645 e B't.ľa mĺídosítja, mely eg;rben a működési
bevételek és kiadások e|őir ánv zata.



Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

4. Napiľendi pont
Fekete Főnix Bt..vel ktitłĺtt megbízási keľetszeľződés meghosszabbítása
Előteri esztő : Kápolnai Kázm& (íľásbeli előteľj esztés)

Kápo|nai Kázmér elnök
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azkásbeli előterjesztés alapján.

Józsefu áľosi Szlovák onkormánvzat 25120 1 7.(III.28.) számú határozata :

A Jĺózsefuáľosi Szlovák onkoľmányzat Képvĺselő-testülete rĺgy dtinto hory
1. a 2612015. (WI.02.) számű hatńrozat, a 34120|'5. (WI.28.)' a 4412015. (X.22.) a

t5|20Í6. (II.15.) a 27ĺ20|'6. (Iv.12.) és a 48ĺ2016. orl.28.) valamint az 5312016.
(VIII.23.) száműhatározatok felhatalmazása alapján a Fekete Főnĺx Bt.-vel kiitt'tt
határozott idejĺĺ megbÍzásĺ keľetszerződést 20|7. május l.től 2017. június 30.
napjáig meghosszabbítja a szlovák katolikus szentmisék szeľvezési és lebonyolításĺ
díjára és ľepľezentációs költségéľe. A ľendezvényeken 2001.től |átiák el a
feladatokat tekintettel aľľa, hogy a cég a vendégtelepůilések szervezőivel ttĺľténő
kapcsolatfelvételt, kapcsolattaľtást is bĺztosítja, toválbbá a szlovák nemzetĺségi
ételeket (kapusznyit tvaľosnyĺko plackyo kétféle szrapacska, ganca) és egészséges
szendvics készítményeket biztosít, ^ szlovák nemzetĺségi a gasztronómiai
kultúľával iisszhangban.
Az iisszkiiltségek két hónapľa a szeľvezési díj 60 e Ft, reprezentáció 40'0 e F't és
annak jáľulékai (7,140 e Ft SZJA és 10,472 e Ft EHo), mely iisszesen t7,612 e Ft .

2. az 1. pontban foglaltak miatt a 2017. évi feladatalaprĺ ktizponti kiiltségvetés teľhéľe
előzetes kötelezettséget vállal, és felkéľĺ az elniiktit, hogy a 2017. évi kiiltségvetés
ktiv etkező mó d o s ítás áná'J a határ ozatban fo glaltakat ve gye f i gyelem b e.

3. felhata|mazza az elniĺkiit ahatározat 1..2. pontjában foglaltak figyelembevételóvel
a megbízási keľetszeľződés mĺídosítás a|áirására az'za| a kĺktitéssel' hogy a
szerződés hatálybalépése a 2017. évi feladatalapú központĺ kiiltségvetésĺ támogatás
támogatői okiľatának időpontj a.

Felelős: Kápolnai Kánmér elniik
Hatáľidő: 2017.június 30.

MegáIlapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

5. Napirendi pont
Szlovákajkú Evangélĺkus Egyház támogatász
Előteťesztő: Kápolnai Kźuĺnér (íľásbeli előterjesztés)

Kápolnaĺ Kánmér elntik
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot az írź.sbe|i előterjesztés alapjan.

hatńrozataz
A Jĺízsefváľosi Szlovák Onkoľmányzat Képviselő.testůilete úry diint' hogy

1. a Szlovákajkú Evangélikus Egyház ľészére (Budapest WII. keľület' Rákóczi út 57.)
50 e Ft támogatást biztosít, mely iisszeget a támogatott Morhács Máľton szlovák
evangélikus lelkész halálának jubĺleumĺ évfoľdulĺója emlékéľe síľemlékónek
felújításáľa, emléktálblájának elkészíttetéséľe foľdít. A síľkő avatása a Fiumei rĺti
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1'. z Szlovákajkr'i.Evangélikus Egyház részére @udapest VIII. keľület, Rákóczi út 57.)
50 e Ft támogatást biztosít' mely tisszeget a támogatott Moľhács Máľton szlovák
evangélikus lelkész halálának jubileumi évfoľdulĺíja emlékéľe síremlékének
felújításáľa' emléktáblájának e|készittetéséľe fordít. A síľkő avatása a Fiumei útĺ
temetőben, 

^z 
emléktábla elhelyezése Budapest VIII. kerĺilet' Rákóczi űlt 57. szátm

a|att 20Í7 . ápľilis 09.én tiiľténik.
2. foľľása: 2016. évi feladatalapú kiizponti kłiltségvetési támogatás szabad

kiiltségvetésĺ maľadványa, melyľe előzetes kötelezettséget vállal, és egyben felkéľi
az elntiktit, hogy a 2016. évi ktiltségvetési maľadvány elszámolásánál, annak
felhasználásánál' valamint a20t7. évi köItségvetés mĺódosításánál ahatärozatban
foglaltakat veg5,re figyelembe.

3. felkéľĺ az elntikiit a támogatási szeľződés a|áírására.

Felelős: Kápolnai Ká.zmér elnłĺk
Hatáľidő: 2017. ápľĺlis 30.

Megállapítja' hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgeno 0 nem, 0 ťartőzkodás mellett elfogadta
a hatúrozatot.

6. Napiľendi pont
Busz szállításĺ kiiltségének megh atározása
Előteťesztő: Kápolnai Kazmér (írásbeli előteľj esztés)

Kápolnai Kázmér elnök
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapjan.

1. a Budapest VIII. kerĺilet, Hoľváth Mihály téľi Szent JőzseÍ templomban budapesti
és a budapesti kiirnyékĺ szlovák ajkú katolĺkusokkal közösen, 2017. április 02.án
szlovák nyelvű szentmisét taľt, melyľe buszszállítási kłiltségethatároz meg bľuttĺí
50 e Ft értékben. A busz Pilisszántó - Budapest - PilisszántĺĎ köziĺtt váľhatĺĺan 30
fő szlovák nemzetiségíĺ hívőt fog szállítani, mely szo|gáitatńst Tłiľtik Tamás egyénĺ
vállalkozó lát eI tekĺntettel arľa, hogy az idő riividsége miatt o vállalja a
ľendezvényľe tiiľténő oda.vĺssza ttĺľténő szállítást' továbbá az eddig tiibb
alkalommal igénybe szo|gá|tatásnál kedve ző árajánlatot bĺztosított, melynek soľán
kiválóan teljesített.

2. Íorrásaz 2016. évi feladatalapú ktizpontĺ köItségvetésĺ támogatás szabad
kiiltségvetési maľadványa, melyľe előzetes kiitelezettséget vállal, és egyben felkéľi
az elnökiit' hogy a 2016. évi kiiltségvetési maľadvány elszámolásánál, annak
felhasználásánál, valamint a 201'7. évĺ ktiltségvetés módosításánál a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Kápolnai Kázmér elntik
Hatáľĺdő: 2017. ápľilis 15.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselő,3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdľozatot.

7. Napĺľendi pont
Tiszteletdíj ak megállapítása

nyzat Képviselő.testülete úgy dönt' hogy



: :,1

Kápolnai Káľzmér, Gedő Gytiľgyné és Gedő Ildikó nemzetiségi tinkorm áłnyzati
képviselők bej elentik, ho gy j elen előterj eszt és tár gy á.}lan személyes en éľintettek.

Kápolnai Kázmér
Ugyrendi javaslatként kéri, dĺintsĺin a Képviselő-testĹilet atő|, hogy részt vehet-e Kápolnai
Kźlnmér, Gedő Györgyné és Gedő Ildikó jelen előteľjesztés döntéshozatalźhan. Ennek
megfelelően felteszi szavazásra egyenként a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi
<ĺnkoľmányzati képviselők személyét.

A Képviselő-tęsttilet az a|abbijavaslatról dönt, egyszenĺ többségrĺ szavazás következik.

A Józsefuaľosi Szlovák onkormĺĺnyzat Képviselő-testiilete úgy đönt, hogy nem zafia ki
Kápolnai Kázmért a7. napírendi pont meglźrgya|ása soľĺĺn a dĺjntéshozatalból.

7.fiII.28.| számú h
A Józsefuáľosi Szlovák onkoľmáłnyzat Képviselő.testülete úgy diĺnt, hogy nem zárjaki
Kápolnai Kázmért a 7. napĺľendĺ pont megtáľgyalása során a diintéshozata|ből.

Megdllapítja, hogl a jelenlévő szavazásra jogosult 2 képvíselő kiiziil 2 igen, 0 nem, 0
taľtózkodds mellett elfogaďta a hatórozatot.

A Képviselő-testĺilet az alźbbi javaslatról dönt, egyszenĺ többségrÍ szavazás kĺjvetkezik.

A Józsefulĺľosi Szlovák ÖnkormanyzatKépviselő-testĺilete úgy dönt, hogy ĺem zźĄaki Gedő
Gyöľgynét a7. napireĺdi pont megtáľgyalása soľán a dĺjntéshozatalbő|.

ózsefuárosi műhatározataz
A Józsefuáľosĺ Szlovák rmányzat Képvĺselő.testülete úgy diint' hogy nem zárjaki
Gedő Gytiľgynét a 7. napiľendi pont megtárgalása során a diintéshozata|bő|.

Megdllapítja, hogł a jelenlévő szavazásra jogosult 2 képviselő köziil 2 igen, 0 nem, 0
tartózkoďlÍs mellett elfogadta a hatdrozatot.

A Képviselő-testiilet az alábbí javaslatról dĺ!nt, egyszenĺ többségrí szavazás következik.

A Józsefuiáľosi Szlovfü ÖnkoľmanyzatKépviselő.testÍilete űgy dĺint, hogy ĺem zĄaki Gedő
Ilđikót a7. napireĺdi pont meg1árgyalása soriín a döntéshozatalból.

30 12017 .fiII.28.) számú ha
A Józsefuáľosi Szlovák Onkormányzat Képviselő.testülete úry diinto hogy nem zárja|<l
Gedő lldikót a 7. napĺľendĺ pont megtáľgyalása soľán a döntéshozata|bő|.

Megdllapí.tja, hogl a jelenlévő szavazúsľa jogosult 2 képviselő kiiziil 2 igen, 0 nem, 0
taľtózkodtts mellett elfogaďta a hatúrozatoĹ

Kápolnaĺ Kánmér
Ennek megfelelően felteszi szavazäsra a napirendi pontot az ításbe|i előterjesztés alapjiĺn,
egyszeľíí tĺibbségu szav azás következik.



Onkoľm szamu
A Józsefu áľosi Szlovák onko ľm ány zat Képvĺselő.testülete ú gy dönt, ho gy
1. a Képviselő.testüIet tagiainak tiszteletdíj at áilllapít meg20t7. ápľilis 1. napjától - 2017.
novembeľ 30. napjáig (nyolc hónapľa) łisszesen 562 e T't tiszteletdíj és annak 111,0 e Ft
SZoCHo jáľutéka tisszegben az alábbiak szeľint:

a) Gedő lldikó képvise|ő részére 11.595,. Ft/hó
b) Gedő Gytiľgyné elnök-helyettes ľészéľe 20.000,. Ft/hó
c) KápolnaÍ Kázmér elnök részére38.650,. Ft/hó.

2. A tiszteletdíjak foľľása a 20|7. évÍ központi kiiltségvetés műkłidési támogatása,
fedezete a személyi juttatásainak és jáľulékaĺnak e|őirányzata.

F'elelős: Kápolnaĺ Ká.zmér elntik
Hatáľĺdő: 2017. decembeľ 31.

Megállapítja, hogy
a hatdrozatot.

a jelenlévő 3 képvÍselő,3 igen, 0 nemo 0 tartózkodás

Jegyzőkĺinyvetírta:Németh Edina Cá:A^--
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Jelenléti ív

a Józsefuĺírosi Szlovák onkormányzat
3. nyilvános ľendkívüli testiileti iiléséről, amelynek időpontja:

2017. máľcius 28. (kedd) 15:15 óra

l. Kápolnai Kázmér

2. Gedő GyÓrgyné

3. Gedő Ildiko

A 20l1.évi CLXXIX. törvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Fővĺáľos VIII. keľiilet Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal jegyzőjénekmegbízásábőI:

đľ. Vaľga-Kovács Adrienn jogász
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rczsn ruÁnosl szĺouÁr oĺvronłĺÁrwz,ąr
Ía82 Budap.esÍ, Bero'sł u. 6.3*ő7"

ELoTERJESZTÉS
JSz|oo 67 12016. (XII.07.) szám ú hatźľ ozat módosítása

Előteťesztő: Kápo|nai Kźzľnér (íľásbeli előteľjesztés)
Józsefuárosi Szlovĺák onkoľmányzat Képviselő-testtiletének2017. máľcius 28.

3. nyilvános rendkíviili ülés 1.) napirenđi pontja

Tisztelt Képviselő-testiileti

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a felhasználások miatt a Ludove noviny szlovák
újság előfizetéséről szóló JSzloo alĺzorc (KI.07.) számú hatźrozatźú. módosítani sztikséges az
alábbiak szeľint:

ahatźtrozat2'pontjźbanszeľeplőa|ábbiszövegrész

,,forrása: a2076. évi feladatalapú támogatás, fedezete a dologi kiadások e|oirtnyzata,,

helyébe a következő szövegrész keriiljĺin:

forrása: a 2017. évi a telepiilési önkoľmźnyzat működési költségvetési támogatĺása, kiadás
fedezete a2017. évi dologi előkényzat.

Fentiekre tekintettel kéľem a hatźlrozatijavaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Jĺízsefváľosĺ Szlovák Onkoľmányzat Képviselő.testůilete rĺgy dönt, hogy a
felhasználások miatt Ludove noviny szlovák újság előfizetéséről szĺótĺí JSzloo 67t201'6.
(xII.0 7.) számú határ ozatált m ódosítj a alábbiak szeľint:

a határozat 2. pontjátban szeľeplő alábbi sztivegľész

,,foľľása: a 2016. évĺ feladatalaprĺ támogatás, fedezete a dologi kĺadások
előirányzata,'

helyébe a ktivetkező szövegľész keľül:

foľrása: a 2017. évi
támogatása, kiadás Íedezet

ľ'elelős: Kápolnai Ká,zmér elniik
Hatáľidő: 2017. március 28.

Budapest, 2077 . mźttcius 24.

telepĺilési iinkoľmányzat qil
támogatása, kiadás Íedezete a2017. évĺ dologi előirányzat.,:ý

KÁPoLNAI KÁznmR ELNoK JozsEFvÁRosI szl,ov
onlxom,lłrwzłľ
mÍnľa.: ľonmrrr EDINÁ. ÜcrrnvľÉ ző\
pnľzÜcrrr FEDEzETE T IGEI\.YEL/|[EM IGÉIYYEL, IG AzoL 

^s 
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ELoTERJESZTÉS
JSzIoo |3 t 201-7 . (I.30.) szálmű határ ozat m ódosítás a

Előteť esztő : Kápolnai Kázrn& elnĺjk (írásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Szlovák onkormányzat Képviselő-testÍiletének2}|7. miĺľcius 28.napjźn

3. nyilvĺínos ľendkívĹili iilés 2.) napiľendi pontja

Tisaelt Képviselő-testĹilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet hogy a Mobiltelefon költségek megállapításaről'
szóló JSzloo lzĺzotl. (I.30.) szźlmuhatźrozatotmódosítani sztikséges aza|ábbiakszerint:

a hatát ozatban szerep l ő szĺi ve gľész

A Józsefuaľosi Szlovfü Önkoľmrán yzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy
1. Kápolnai Kazmér elnök ľészéľe az onkoľmányzat fulajdonát képező SIM káľtya

hasznáIatźŃ nemzetiségi közügyek zavarta|an ellátása a Józsefuarosi Szlovĺĺk
onkoľmányzat nemzetiségi k<izügyeinek intézésének céljából 20|7. januĺĺľ 1-tő1 -
201-7. december 3l-ig mobi|szělm|aköltség kiÍizetést á||apít meg havi 6 e Ft és jĺáľulékai
eĘéig, összesen 72 e Ft+jźtrulék eĘéig biztosítja 20|7. januar 1-től _ 2017. đecembęr
3l-ig. A jaľulék <lsszege 2017.januaľ 1-től - 20t7. december 3|-ig72'0 e Ft (3,0. e Ft
SZJA és 4,0 e Ft EHo). A mobiltelefon haszná|atából eredő kĺiltségek kifizetése
átutďással, szárrůa ellenében töľténik. A jelen határozati pontban foglďt összeghatiĺľ
feletti ĺisszeget az elnĺjk köteles megtéľíteni a Józsefuiáľosi Szlovák onkoľmanyzatnak.

2. fonésa 2017. évi települési önkoľmźnyzat múkĺidési tĺĺmogatása kiađás fedezete a
dologi és munkaađót terhelő jaľulékok és szociális hozzájarulási adó előírźnyzata.

helyébe a következő szövegľész keriiljön:

1. Kápolnai Kazmér elnĺik tészére az onkormźnyzat tulajdonát képezo SIM káľtya
haszná|atat nemzetiségi kĺizügyek zavarta|an ellátása a Józsefuaľosi Szlovák
onkoľmanyzat nemzetiségi ktizügyeinek intézésének céljából 20t7. januĺáľ l-től _
20|7. december 31-ig mobilszĺímla kdltség kifizetést á||apít meg havi 6 e Ft és
jaľulékai' cisszesen 72 e Ft+jániék összegben biztosítja 20|7. januaľ l-től - 2017.
decembeľ 31-ig. A járulék tisszege 2017.január 1-től _ 201-7. december 3|.ig72,0 eFt
(3,0. e Ft SZJA és 4,0 e Ft EHo). A mobiltelefon haszná|atából eredő költségek
kifizetése átutalással, szźlm|a ellenében töľténik. A jelen határozati pontban foglalt
összeghataľ fęletti összeget az elnök köteles megtéľíteni a Jőzsefvźrosi Szlovĺĺk
onkoľmányzatnak.

2. a telefonköltségek tekintetében a telefonszámlákban a mangźncélú beszélgetések
részletezése lllźnyzik, ezért a magźn és az önkormźnyzat érdekében felmerülő
telefonköltségek nem hatiĺľo zhatőkmeg. Emiatt a J őzsefváĺosi Szlovfü onkormányzat a
szźm:JaéÍtékzD% -a utĺín ajogszabáůyban előíľt sZJA-t és EHo-t megfizeti.

3. forľása 2017. évi teleptilési önkoľmĺínyzat mfüödésitźtmogatása kiadás fedezete a dologi
és munkaadót terhelő jaľulékok és szociá]is hozzźtjáru|źtsi adó e|oirźnyzata.

Fentiekre tekintettel kérem ahatáĺozatĺjavaslat elfogadását.
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A Józsefoárosi Szlovák onkormányzat Képvĺselő.testülete úgy dönt, hogy a
Mobiltelefon ktiltségek megáIlapításáľól szóló 13t2017. (I.30.) szĺĺmú hztározatát
mĺódosítja az a|á'ňbiak szerint:

a határozatban szereplő szövegľész

1. Kápoln ai Kázmér e|ntik részére az onkoľm ányzat tulajdonát képező SIM káľfya
h'asználLatát nemzetĺségi közügyek zavartalan ellátása a JőzseÍváľosĺ Szlovák
onkormányzat nemzetiségĺ kiiziigyeinek intézésének céljábó)|2017. január l-től -
2017. đecembeľ 31.ig mobilszámla kłiltség kiÍizetést állapít meg havĺ 6 e Ft és
jáľulékaĺ eľejéĺg' łisszesen 72 e Ft+járulék erejéig biztosítja 2017. január l.től -
2017. decembeľ 31.ig. A járulék tisszege 20|7. januáľ l.től - 2017. decembeľ 31.ig
72,0 e Ft (3'0. e Ft SZJA és 4,0 e Ft EHo). A mobĺltelefon haszná|atálból eľedő
kłiltségek kifizetése átutalással, szźlm|a ellenében ttirténik. A jelen határozati
pontban foglalt összeghatáľ feletti iisszeget az elntik kiiteles megtéľíteni a
Józsefu áľosĺ Szlovák Onkoľmán yzatnak

2. forrása20t7. évÍ települési tinkormźnyzat műkiidésĺ támogatása kĺadás, Íedezete a
dologĺ és munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzńjáru|ási adó előirányzata.

helyébe a ktivetkező sziivegľész keľůil:

1. KápolnaiKázmér elniik részére az onkoľmányzat tulajdonát képező SIM kártya
hasznáilatált nemzetĺségi kiizügyek -zavartalan 

ellátása, a Jĺózsefuáľosi Szlovák
onkoľmányzat nemzetiségi ktĺzügyeinek intézésének céljából 2017. január l.től -
2017. decembeľ 31.ig mobilszámla kiiltség kifizetést állapít meg havi 6 e Ft és
jáľulékai' iisszesen 72 eFt+jáľulék összegben bĺztosítja 2017. január l.től - 2017.
decembeľ 31-ig. A jáľuték iisszege 2017.januáľ 1.tő|_2017. decembeľ 31.ĺg 72,0 e
F.t (3'0. e F'.t SZJA és 4,0 e F.t EHo). A mobiltelefon haszná|atálbĺíl eredő kiiltségek
kiÍizetése átutalással, számla ellenében ttirténik. A jelen határozati pontban foglalt
tisszeghatáľ feletti összeget az elniĺk köteles megtéľíteni a Józsefuáľosĺ Szlovák
onkormányzatnak.

2. a telefonktiltségek tekintetében a telefonszámlákban a mangáncélú beszélgetések
rész|etezése hĺányzik, ezért a magán és az iinkoľmányzat érdekében fe|meľiilő
telefonktiltségek nem határozhatők meg. Emiatt il Józsefváľosi Szlovák
Onkormányzataszám|a éľték 20oÁ.aután a jogszabályban előírt sZJA-tés EHo-

3.

bĺ
Kápo|[

ELNOK JOZSEFVAROSI SZLOV
oľronn,ĺÁI\-YZAT
ĺ,ľÍnľ,ł: ľľnĺnľrr EDINA ticyrľľn Zo v
ľÉľzticYl F.EDEZETET IGÉ]\-YEL/I\ľEM IGÉ,N.YEL. IGAZoLÁS:
JOGI KONTROLLzfr-
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BroľBRĺBszľÉs
Pesteľzsébeti Szlovák onkoľmányzattĺíI kapott 50 e Ft támogatás befogadása,

felosztása
Előteť esztő : Kápolnai Kázm& elnök (írásbeli előterj esztés)

Józsefuaľosi Szlovák onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testĹiletének}}I7.mĺĺľcius 28. napjźn
3. nyilvĺĺnos rendkívüli tilés 3.) napirendi pontja

Tiszelt Képviselő-testii1et !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Pesterzsébeti Szlovák onkoľmĺányzattőI
kapott 50 e Ft támogatás befogadásaĺól, felosztásaról kell döntenünk. Javasolom a Tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy a20I7. április 02-an tartandó budapesti és pest k<irnyéki szlovĺík
hívők, szlovák nyelvĺĺ katolikus szentmisék megszervezésére és reprezentációs költségére
használjuk fel.
Fentiekľe tekintettel kéľem ahatáĺozati j avaslat elfogadását.

Hatáłrozati javaslat

A Józsefvárosi Szlovák onko ľm ány zat Képviselő.testülete úgy diint, ho gy
a) 2017. évĺ költségvetését 50 e F't Pesteľzsébeti Szlovák onkormźnyzati támogatás
fisszegével, valamint 5.645.,. Ft kamatbevétellel megemeli.
b) a támogatás felhasználása érdekében úry dönt, hogy a Fekete F.őnĺx Bt..vel kötiitt
határozott idejíĺ szeľződést 2017. ápľilĺs 1. napjától . 2017. ápľilis 30. napjáig
meghosszabbítja' mely költség összesen reprezentácĺó 20,0 e Ft, jáľulékai8,7 e F.t @Ho
és SZJA) szeľvezésÍ kłittség 30,0 e F't, ebből atá,mogatáłsból finanszírozott}L,3 eBt.
c) a b) pontban foglalt szeľvezési kiiltség küliinbözetének 8,7 e Ft fedezetéľe előzetes
ktitelezettséget vá,||a| a 20t6. évi feladatalapú központi ktiltségvetési támogatás szabad
maradványának teľhére és felkéľi az elnöktit, hogy a 2016. évi maľadvány és annak
felhasználása, valamint a 2017. évĺ kiiltségvetésénéI a hatáľozatban foglaltakat vegye
figyelembe
d) az a) pontban foglalt kiiltségvetésĺ e|őirányzatok kĺemelt e|őirányzatonkénti
ľészletezését az l. számű mellék|et tarta|maz'za, a 2017. évi ktittségvetésĺ bevételi és

F'elelős: Kápolnaĺ Ká.zmér elniik
Határidő: 2017. ápľĺlĺs 15.

Budapest, 20|7. máĺcius 24.

!!v I!I\UŁpuLv.

oNxonuÁN-YZAT
lnÍnľĺ.: NEMETH EDINA ÜcyrľľnzoŮ--- !

ľnľzticrrrF.EDEZE{ETIGENYEI/NEMIGEI{YEL,IGAZoIÁS:N\
JOGI Koh[TRoI'Lz á -
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proľpnrpszrÉs
Fekete Főnix Bt..vel kłitiitt me gbÍzási ker etszerző dés m e ghosszabbítás a

Előterj esztő : Kápolnai Kázm& elnök (írásbeli előteľj esztés)
Jőzsefvárosi Szlovák onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testiiletének}}L7. miáľcius 28. napjan

l. nyilvĺínos ľendkívüli ülés 4.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Tź!ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Fękete Főnix Bt.-vel megköt<itt
megbízási keretszętződés 2077. máľcius 31-én megszűnik, ezétt szĹikséges a megbizási
keretszerzódés meghosszabbítása 2017. május I. napjátőI. _ 2017. junius 30. napjáig. A
rendezvényeken 2001- to|Iátjak el a feladatokat, amivel elégedettek vagyunk, tekintettel aľra,
hogy a cég a szlovfü nemzetiségi ételeket (kapusznyik, tvarosnyik, placky, kétféle szľapacska,
ganca stb.) és egészséges szendvics készítményeket biztosít, a szloviák nemzetiségi a
gasztľonómiai kultuľával összhangban.

Kérem a Képviselő.testĺilet felhata|mazásźú a szerzódés módosítás aIźtirásźlta.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatfuozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefu áľo si Szlovák onkoľm ány zat Képvis elő.testülete úgy dtint, ho gy
l. a 2612015. (WI.02.) számú határozat, a 34ĺ2015. o[I.28.)' a 4412015. (X.22.) a

1512016. (II.15.) a 27l20t6. (Iv.12.) és a 4812016. oĄ.28.) valamint az 5312016.
(VIII.23.) számú határozatok felhatalmazása alapján a Fekete Főnix Bt..vel kł'tiitt
határozott idejű megbízási keretszerződést 2017. május 1.tő| 2017. június 30.
napjáig meghosszabbítja a szlovák katolikus szentmisék szeľvezési és lebonyolítási
díjára és repľezentácĺĺós ktiltségéľe. A ľendezvényeken 2001'-tő| látják el a
feladatokat tekintettel aľľa, hogy a cég a vendégtelepülések szeľvezőivel tiiľténő
kapcsolatfelvételt, kapcsolattaľtást is biztosítja, toválbbá a szlovák nemzetĺségi
ételeket (kapusznyik, tvaľosnyik, placlĺy, kétféle szľapacska, ganca) és egészséges
szendvics készítményeket bĺztosít, a szlovák nemzetĺségĺ a gasztľonómiai
kultúrával iisszhangban.
Az összkiiltségek két hónapľa a szervezési díj 60 e Ft, reprezentáció 40,0 e Ft és
annak járu|ékai(7,140 e F.t SZJA ésl0,472 e F.t EHo)o mely összesen 17,612 eBt

2. az |. pontban foglaltak miatt a 2017. évĺ feladatalapú ktizponti ktiltségvetés teľhéľe
előzetes kötelezettséget vállal, és felkéľi az elniikiit, hogy a 2017. évĺ költségvetés
kiivetkező m ĺí d o s ítá s áná.J a határ ozatban fo glalta kat ve gye fi gy elem b e.

3. felhata|mazza az elntiktĺt ahatározat|..2. pontjában foglaltak firyelembevételével
a megbízási keľetszerződés módosítás a|áírására az'za| a kĺkiitéssel, hogy a
szerződés hatálybalépése a 2017. évĺ feladatalapú központĺ ktiltségvetési támogatás
támo gatói okiľatának időpontj a.

Felelős: Kápolnai Kázmér elntik
ľJatándő: 2017 . június 30.

t4



Felelős: Kápolnai Kázmér elntik
Határidő: 2017 . jrlinius 30.

Budapest, 20|7 . március 24.

LNAI KÁZMER ELNoK J
oľxoRľĺÁI\IYZAT
LEÍRI,ł: NEMETH EDINA ÜcrnľľÉZcn\- r.\pnľzÜcyr FEDE ZETE T IGEN-YEL/NEM IGEI\IYE L, IG AZDLÁ S :'$v\
JOGI KONTROLL: 2ľ-
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BroľpRĺBszľÉs
Szlovákaj kú Evan gélikus Eryház támogatása

Előteťesztő: Kápolnai Kazĺnér elnök (írásbeli előterj esztés)
Józsefuarosi Szloviĺk Önkoľmányzat Képviselő-testĺiletének}Ol7. maľcius 28. napjarl

3. nyilvanos rendkíviili ülés 5.) napirenđi pontja

Tisztelt Képviselő-testtilet !

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testiiletnek, hogy a Szloviíkajkú Evangélikus Egyhźz részére
50 e Ft tiĺmogatást biztosítsunk, mely összeget Morhács Mĺíľton szlovák evangélikus lelkész
halaIának jubileumi évfoľdulója emlékére, a síľemlékének felújításra és emléktáblájanak
elkészíttetésére fordít. A síľkő avatására a Fiumei úti temetőben, az emlékĺĺbla elhelyezéséľe
a Budapest VIII. keľiilet, Rĺĺkóczi tlt 57. szám alattzDl7 . április 09- én keľül sor.
Foľrása: 201-6. évi felađatalapú k<izponti költségvetési támogatás szabad költségvetési
maľadviánya.

Fentiekre tekintettel kérem a hatfuozati iavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺózs efváľosĺ Szlovák onkorm ńnyzat Képviselő.testülete rĺry dönt, hory
1. a Szlovákajkú Evangélĺkus Egyház ľészére @udapest VIII. kerĺilet, Rákóczĺ út 57.)

50 e F.t támogatást biztosít, mely iisszeget a támogatott Morhács Máľton szlovák
evangélikus lelkész halálának jubĺleumĺ évfoľdulója emlékéľe síremlékének
felújításáľa, emléktáblájának elkészíttetéséľe foľdít. A síľkő avatása a Fiumei úti
temetőben, az emléktábla elhelyezése Budapest WII. keľůilet' Rákĺíczi űt 57. szám
a|att 2017. ápľilĺs 09.én tiirténik.

2. Íorrásaz 2016. évi feladatalapú kiizponti kłiltségvetésĺ támogatás szabad
költségvetésĺ maľadványa, melyľe előzetes kłitelezettséget vállal, és egyben felkéľi
az elntikłit, hogy z 2016. évi ktiltségvetési maľadvány elszámolásánáI, annak
felhasználásánál' valamint a 2017. évi költségvetés módosításánál a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

3. felkéľi az elniikiit a támogatálsĺ szerződés aláíľásáľa.

Felelős: Kápolnai Ki.zmér elniik
Határidő: 2017. áprĺlis 30.

Budapest, 20|7 . mźrcils 24.

RJESZTO: KAPOLNAI KAZMER ELN
oľxonnłÁI\-YZAT
lnÍnľ.t: NÉMETH EDINA Ücnľľnzos--
pnľzticrrr FEDEZETET IGEN-YEL/NEM IGENI.YEL, IG 

^Zol,Ás: 
51\

JOGI KoNTRoLL: z< 
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Í082 BuďapesÍ,B.ero'ss ru 63*67.

ELoTERJESZTÉS
Busz szállítási ktiltségének megh atńrozása

Előterj esztő : Kápolnai Kazmér elncik (íľásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Szlovák onkoľmanyzat Képviselő-testĹiletének 2017 . marcius 28. napjźn

3. nyilvanos ľendkívüli iilés 6.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet!
TájékońaÍom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy minden hónap első vasiímapján szlovfü
nyelvű szentmisét taľtunk a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály téri Szent József
templomban a budapesti és a budapesti kĺimyéki szlovák ajkú katolikusokkal közösen. A
következő közös szlovák nyelvű szentmise 2017. április 02-án (vasĺĺrnap) lesz. Javasolom a
Tiszelt Képviselő-testĹiletnek, hogy a rcndezvényre töľténő szźtllítási költségľe 50 e Ft-ot
hatfuozzlstlkmeg. A busz Pilisszántő _ Budapest _ Pilisszantó közĺitt vźnhatőan 30 fő szlovak
nemzetiségú hívőt fog szá|Iítam, mely szolgá|tatést Tĺ!rĺ!k Tamás egyéni vźl||a\koző |źúná e|,
tekintettel arra, hogy az iďo rĺividsége miatt o váI|a|ja a rcndezvényre tĺlrténő oda-
vissza töľténő szá||itást, tovźhbá az eddig több alkalommal igénybe szo|gźltatźsnál kedvező
fuajźn|atot biztosított, melynek soľán kiválóan teljesített.
Foľľása: 2016. évi feladatalapű ktizponti költségvetési támogatás, szabad költségvetési
maľadványa

Fentiekĺe tekintettel kérem a hatáĺozati iavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefu áľosi Szlovák Onkoľm ány zat Képviselő.testülete rĺ gy diint, ho gy
1. a Budapest VIII. kerületn Hoľváth Mĺhály téľĺ Szent József templomban

budapesti és a budapestĺ környéki szlovák ajkú katolikusokkal ktiziisen,2017.
ápľilis 02.án szlovák nyelvíĺ szentmisét taľt, melyľe buszszállításÍ köItséget
hatńroz meg bruttó 50 e Ft éľtékben. A busz Pilisszántó - Budapest - Pilisszántó
kłizött váľhatĺóan 30 fő szlovák nemzetiségíĺ hívőt fogszá.Jlítanĺ, mely s-z.olgáItatást
Ttiriik Tamás egyéni vállalkozĺó lát el hogy az idő ľövĺdsége mĺatt o vállalja a
ľendezvényre tiirténő oda.vissza tiiľténő szállítást' továbbá az eddig tiibb
alkalommal igénybe szo|gáltatálsnál kedvező áraján|atot biztosított' melynek
soľán kiválĺóan teljesített.

2. foľrása: 2016. évÍ feladatalapú kiizponti kiĺltségvetési támogatás szabad
kiiltségvetési maradványa, melyre előzetes ktitelezettséget váIlal, és egyben felkéľi
az elntikiit' hory a 20Í6. évi kiiltségvetési maľadvány elszámolásánál' annak
felhasználásánáů, valamĺnt a2017. évi kiiltségvetés mĺódosításápál-.a,:łĄhtäľozatban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

F.elelős: Kápolnai Kázmér elniik
Határidő: 2017. ápľilis 15.
Budapest, 2017. március 24.

lÚ

lnÍnľł: ľnľĺnľH EDINA Ücylľľnzo\\-
pÉľzÜ cyr ľ'EDEZE TET I GEI\IYEL/NEM I GEll-YE L, IG AzotÁs : N\
JOGI KONTROLL: 5'
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BroľBRĺBszrÉs
Tĺszteletdíj ak megállapítása

Előteť esĺő : Kápolnai Ktumér elnök (írásbeli előterj esztés)
Józsefuĺíľosi Szlovĺĺk onkormĺínyzat Képviselő-testĹiletének2}I7. miáľcius 28. napjarl

3. nyilvános rendkíviili tilés 7.) napiľendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testĹilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a 20|7. évi költségvetésbe teľvezett nyolc
hónapra a Képviselő- testület tagsai részére tiszteletdíj megźi|apitására teszek javas|atot, 2017.
április 01-től _ 2017. november 30-ig az alábbiak szeľint havi rendszerességgel: Gedő Ildikó
képviselő részéte 1l.595,- Ft/hó, Gedő Györgyné elnök-helyettes tészére 20.000,. Ft/hó, Kápolnai
Kázmér elnök részére 38.650,- Ft/hó. Forrása: a 2017. évi központi költségvetés mfüĺidési
tźlmogatása,fedezete a személyi juttatásainak és járulékainak előirlĺnyzata.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati iavaslat elfogadását.

Hatáľozati javaslat

A Józsefo áľo si Szlovák Onkoľm ány zat Képvis elő.testülete ú gy dönt, ho gy
1. a Képvĺselő.testület tagiainak tiszteletdíjat áilLapít meg2017. ápľĺlĺs 1. napjától - 2017.
november 30. napjáig (nyolc hónapľa) összesen 562 e Ft tiszteletdíj és annak 111'0 e Ft
sZoCHo jáľuléka összegben az a|álbbiak szeľĺnt:

a) Gedő Ildĺkó,képviselő ľészéľe 11.595'- Ft/hó
b) Gedő Gyöľgyné elntik.helyettes ľészéľe 20.000,- Ft/hó
c) Kápolnaĺ Ká.zmér elniik ľészére 38.650'. Btthő.

2. A tiszteletdíjak foľľása a 2017. évi kiizponti kiiltségvetés míĺkłidési támogatása,
fedezete a személyi juttatásaĺnak és járulékaĺnak e|őirányzĺa.1.1.......,..',.

'i

Felelős: Kápolnai Kázmér elntik
Hatáľĺdő: 2017. december 31.

Budapest, 20|7. mźncius 24.

K JOZSEF'VAROSI SZLOV
oľrom,IÁNYZAT
lrÍRľĺ.: ľnnĺnľH EDINA Ücyrľľn zőw
PENZUGYI F'EDEZETET IG
JOGI KONTROLL: V) <--- rGAzoL^."\t\
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MEGHIVO
a J ólzsefv áłľosi Szlovák Önkoľm ányzat Kópviselő-testülete

2017 . március 28.(kedd) 15:15 óľai kezdettel tartandó
3. nyilvános ľendkívĺilĺ testületi üléséľe

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

Napiľend:

1. JSztoo 67t20I6 (xII.07.) számú határozatmtódosítása
Előterjesztő : Kápolnai Kěľ,mér (íľásbeli előterjesztés)

2. JSzloo 13t20t7.(I.30.) számú határozatmĺídosítása
Előterjesztő : Kápolnai Kázmér (írásbeli előteľjesztés)

3. Pesteľzsébeti Szlovák onkoľmányzattól kapott 50 e Ft támogatás befogadása,
felosztása
Előteľj esztő: Kápolnai Kźumér (íľásbeli előterjesztés)

4. Fekete Főnix Bt..vel ktiti'tt megbÍzási keľetszeľződés meghosszabbítása
Előteľj esztő : Kápolnai Kazm& (írásbeli előteľj esztés)

5. Szlovákajkú Evangélikus Eryház támogatása
Előteľjesztő: Kápolnai Kźumér (írásbeli előterjesĺés)

6. Busz szállításĺ ktiltségének meghatározása
Előterjesztő : Kápolnai Ktumér (írásbeli előteľjesztés)

7. Tiszteletdíjak megállapítása
Előterj esztő: Kápolnai Kźumér (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 2017. mźrcius 24.

Üdvözlettel:

Kápolnai Kźymér
elnök s.k.
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ĺ' 1. számú me|léklet ezeľ foľintban

Józsefvárosi Sz|ovák onkormányz at 20!7. évi
kłi|tségvetése

eľedeti
módosĺtás 2017. máľcius 28.

S.sz.

E|őirány-
zat

csoport

Kiemelt
e|őirány.

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

KöteIező
feladat

eFt

onként
válIa|t
feladat

pÍ'ŕ

Osszesen
eFt

Köte|ező
feladat

eFt

onként
vá|laIt
feladat

eFŕ

Osszesen
eFt

I KIÄDAs 0,00(

2 I
MUKODESI
KIADÁsoK 0,00(

J

Személyi juttatas -
20|7. évi települési
önk' működési
támosatásból

0,000 0,00c 0,000

0,000 0,00c

4

Személyi juttatás -
20|7 . évi központi
működési támoeatásbó|

562,000 0,00c 562,000

562.000 562,00C
Személyi juttatĺás

Pesterzsébeti Önt' ľam
ból repi 20,00c 20.00c

J 2

Munkaadót terhelő

iaľulékok és szociális
hozztljttu|ásiadő -
20|7, évi települési
önk. miiködési
támnoatáshó|

7,000 0,00c 7,000

7.00c 7"000

6

Munkaadót terhelő

iárulékok és szociális
hozzěljáĺu|ási adő -
20|7. évi kłizponti
működési támogatĺísból

I I1,000 0,000 I11,000

I I1,000 I11,000
Munkaadót terhelő

iaľulékok és szociális
hozzőjaru|ásiadő -

Pesterzsébet onk. Tám.
hól reni arlĺí 8"700 8,700

Dologi kiadĺások - 20|7'
évi központi műktidési
tĺíĺnogatĺĺsból

109,000 0,00c 109,000

109.000 109.000

I
Dologi kiadások .20|7.
évi települési miiködési
tláľnogatĺísból

204,000 0,000 204,000

204,000 204.004
Doligi kiadĺisok saját
foľrásból 5,645 5,645

a
Dologi kiadások -

Pesterzsébeti tnk.
támopatasbó|

0,00c 0,000 0,000
21,300 21,300

l0 4
Ellátottak pénzbeli
iutfatása

0,00c 0,00t 0,00( 0.000 0,000

ll 5
Egyéb mtiködési célú
kiadas

0,000 0,00( 0,00(
0,000 0,00c

t2
obből: elvonlísok és
befizetések 0,000 0,00c 0,00c 0.00c 0,000

l3
ebből: működési célú
kölcsönök nyujüása

0,000 0,000 0,00c
0,000 0,000

t4
lbből: mfüödési célri
<ölcsönök töľlesztése

0,00c 0,000 0,000
0,000 0,000



Jĺózsefvárosi Sz|ovák Onkormányz at 20|7. évi
kłiItségvetése eredeti

módosítás 2017. március 28.

S.sz.
E|őirány-

zat
csoport

Kiemelt
e|őiľány-

zit
Kieme|t e|őirányzat

megnevezése

KöteIező
feladat

eFt

onként
vá||a|t
feladat

pT'f

Osszesen
eFt

KłiteIező
feladat

eFt

()nként

vá|la|t
feladat

oE't

Összesen
eFt

l5

ebből: működési célú
tĺímogatĺĺsok
államhĺĺztaľtáson
belülre

0,00c 0,00( 0,000

0,00c 0,00c

t6

eoDol: muKodesl celu
támogatások
államháĺaĺtáson
lríwÍi|ľe

0,00c 0,00c 0,00(

0,00c 0.000

t7

mĺikÖdest ältalános
taľtalék 2017. évi
települési önk.
míikŕirléci ŕámnoafáchÁl

0,000 0,000 0,00c

0,000 0,000

l8

mtĺködési általĺáĺros
taľtalék 2017. évi
központi működési
táĺnoeatásból

0,000 0,000 0,00c

0.000 0,000

ts I
MUKODESI
KIADÁsoK
ÖsszBsnľ:

993,000 0,000 993,000 I 048,645 0,000 I 048.645

2C ,
FELIIALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
KIADÁsoK

0,000

21 I leruhazasok 0,00( 0,000 0,000 0,000 0,000
22 2 Felúiíttísok 0,00( 0,00i 0,000 0.000 0.000

23 J
Eryéb felhalmozási
kiadasok

0,000 0,00c 0,000 0.000 0"000

24
ębből :felhalmozási célú
kölcsön nvúitasa

0,00c 0,00i 0,000 0.000 0,00c

25
:bből :felhalmozĺsi célú
<ölcsön törlesztése

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

26

ebből: felhalmozĺĺsi
célú trámogatások

államhĺĺzt artáson
belülre

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

27

ebből: felhalmozasi
célú tĺáĺnogatĺísok

államhĺáztaľtason
kívülre

0,00c 0,00c 0,000

0.000 0,000

28
sbből: felha|mozasi
oéltaľtalék

0,00c 0,00c 0,00( 0.000 0;000

29 2
FELHALMOZASI
KIÁDÁsoK
osszE.stľ

0,000 0,000 0,000 0,000 0'00ĺ 0,000

3C

KOLTSEGVETESI
KIADÁsoK
ossznsnľ

993,000 0,000 993,000 I 048,645 0,000 l 048'ó45

31 BEVETELEK 0,000

32 I
MUKODESI
BEVÉTELEK

JJ I

Mfüödési célú
támogatások
ĺíllamhrĺĺaľtason
belü|ľől

0,000

0,000 0,000



Józsefvárosi Szlovák Onkoľmányz at 20|7. évi
költségvetése

eredeti
módosítás 2017. máľcius 28.

S.sz.
E|őirány.

zat
csoport

Kiemelt
e|őiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
' megnevezése

Kłite|ező
feladat

eFt

0nként
válIaIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

KiiteIező
feladat

eFt

()nként
vá|IaIt
feladat

el'f

Osszesen
eFt

J.1

ebből k<izponti

költségvetés működési
tÁmĺoetáą

782,000 0,000 782.000
782.000 782.00C

3i ebből: települési önk.
működési támosatás

211,000 0,000 211,000 211,000 211.00C

3(

ębből Pesterzsébeti
ont. rrĺm. Célhoz
kötött működési
tÁmaoetÁs

0,000 0,00c 0,000

0,000 0.00c

J1
:bből: elvonĺĺsok és
refizeÍések 0,000 0,000 0,000 0.000 0.00c

38

ebből: működési célú
visszatérítend<ĺ

tĺímogatások, kölcsönök
visszatéľülése
ál1amhĺíetaĺĺĺson
belülről

0,000 0,000 0,000

50,000 50,000

39

:bből: működési cé]ú
yisszatérítendő

;ámogatasok, kölcsönök
:génybevétele

ĺllamhĺáztartĺíson
relülľől

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
40 2 Ktizhatalmi bęvétęlęk 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000

4l Miiködési bevételek (
(nm2thevéfe|) 0,000 0,000 0,000 5,645 5,645

42 5
Mfüödési célú átvett
ĺénz,eszkiiz

0,000 0,000 0,00c 0,000 0.000

43 t
MUKODESI
BEvÉTELEK
ossz'n.sEľ

993.000 0,000 993.000 I 048.645 0,000 I 048.645

44 ,.
FELHALMOZAS,
FELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK

0,000

45 I

Fęlhalmozasi célú
támogatasok
államháztartason
helíiIrő|

0,000 0,000 0,000

0.000 0,000

46

ebből: helyi
önkoľmányzatok
általĺfuos mfüödéséhęz
és Ęazatife|adataihoz
kapcsolódó állami
tĺímogatĺások

0,00c 0,000 0,000

0,000 0,000

47

ebből: felhalmozĺási
célú visszatérítendő
tĺáĺnogatasok, kölcsönök
visszatérülése
államhĺíatartĺíson
belülről

0,000 0,00c 0,00c

0,000 0,000



Jrózsefváľosi Sz|ovák onkormányz at 20|7. évi
kfi|tségvetése

eľedeti
módosítás 2017. március 28.

S.sz.
E|őiľány-

zat
csoport

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kieme|t e|őirányzat
megnevezése

KiiteIező
feladat

eFt

onként
vá|laIt
feladat

eFf

Osszesen
etr't

KöteIező
feladat

eFt

onként
vá||a|t
feladat

cT'f

Összesen
eFt

48

ebből: felhalmozrĺsi
célú visszatérítendő
támogatasok, kölcsönök
igénybevétele
á1lamháztaĺĺíson
belülről

0,00c 0,000 0,00(

0,000 0,000

49

ebből :fęlhalmozás i célú
támogatások
á||amhánarttson
be1ü|ľől

0,00( 0,000 0,000

0,000 0,000

5C 2 Ingatlanok értékesítése 0,00c 0,000 0,000 0.000 0.000

5l J
Egyéb tárgyi eszközök
értékesíÍése

0,00c 0,000 0,000 0,000 0,000

52 4

KeszesęClesek

íĺtékesítése és
negszűntetéséhez
cancsolódó bevételek

0,00c 0,000 0,000

0,000 0.000

53 5
Fe|hďmozĺísi célú átvett
nénzeszkiiziik

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54

ebből: felhalmozĺási
célú visszatéľítendő
tlímogatĺísok, kölcsönök
vissztéľülése
ál|amhźlztratźĺson

kívülľől

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

i)
ebből: egyéb
felha|mozĺási célú átvett
nénzeszkŕizřik

0,000 0,00c 0,00(
0.000 0,00c

56 ,
tr.ELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK
osszBsaľ

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5',1

KUL.r.s!,Gv!]'l'ľ]s|
BEVETELEK
Össznsaľ

993,000 0,000 993,ooo I 048.645 0,000 I 048,645

58 3
B'INANSZIROZASI
vĺurooasI
KIADÁsoK

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 I

Irányító szervi
tamogatasként
folyósított tiĺmogatĺĺs
kiuta|ása

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

60 4
FINA}{SZIROZASI
F.ELHALMoZÁsI
KIADÁsoK

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6l I

Iriínyítószervi
tiímogatasként
folyós ított tĺĺmogatĺĺs
kiuta|ása

0,00c 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

62 2
Hosszulejiíratú hitelek,
váltó törlęsztése

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

63
FINANSzĺRozAsI
KIADÁsoK
ossznsnľ

0,000 0,000 0,000 0'00Ú 0,000 0,000



Józsefvárosi Szlovák onkoľmányz at 20|7. évi
ktiltségvetése

eredeti
módosítás 2017. máľcius 28.

S.sz.
EIőiľány.

zat
csoport

Kiemelt
előirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

KłiteIező
feladat

eFt

Onként
vá||aIt
feladat

eFt

Összesen
eFt

Kiitelező
feladat

eFt

onként
válIaIt
feladat

cI'ŕ

Osszesen
eFt

64 5

FINANSZiROZASI
MÚKoDÉsI
RT.'VńTn,I.E.,I(

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0'00Ú

65 t

Iranyítószeľvi
tĺímogatásként
folyósított támogatás

Íizetési szĺĺĺnlan történő
iőváíĺÁsa

0,000 0,00c

0,000 0.000 0,000

66 2
Szabad pénzmaradviány

igénybevétele
0,000 0,00c

0,000 0.000 0.000

67 J

Feladattal terhelt
pénzmaľadvĺĺny
ioénvhevéÍele

0,000 0,00c
0.000 0,000 0.000

68 6
FINANSZIROZASI
F.ELHALMoZÁsI
BEvÉTELEK

0,000 0,000 0,000 0,00( 0,000 0,000

69 I

Iriĺnyítószervi
támogatásként
folyósított támogatás

fi zetési szrĺmlĺĺn történő
iÄwĄírÁcz

0,000 0,000 0,000

0,00c 0,000 0,000

7Ĺ ) Szabad pénzmaľadvĺĺny
igénybevétele

0,000 0,000 0,000
0,000 0.00c 0,000

71 3

Feladattal terhelt
pénzmaradvĺíny
ipénvbevétele

0,00c 0,000 0,000
0,000 0.000 0,000

72
FINÁ'NszlRoZÁsI
BEvÉTELEK
Ďssz,r:,sr',lv

0,000 0,00c 0,000 0,00c 0,00c 0,000

IJ
KIADASOK
\{INDOSSZESEN 993,000 0,000 993,000 1048,645 0,000 I 048,645

74
BEVETELEK
MINDOSSZESEN 993,000 0,000 993,000 I 048.645 0,000 I 048,645

75

MUKODESI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
E.'ÍlvnNT,n,ŕ]n

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76

FELIIALMOZASI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
F.'Í:YE..NI 'Í..í:E

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,,

MUKoDEsĺ
FINANszÍRozÁsI
BEVÉTELEK Es
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

78

FELTIALMOZASI
FINANszÍRozÁsI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
ní:vnNl.Í.,í:Í',

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79
MÜKoDEs|

EGYENLEGEK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00{ 0,000

8(
FEĺ,HAĺ.MozAs]

EGYENLEGEI( 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Jrízsefvárosi Sz|ovák onko rmányzat 20t7. évi
kłi|tségvetése

eredeti
módosítás 2017. máľcius 28.

S.sz.
E|őiľány.

zat
csopoľt

Kiemelt
e|őiľány-

zat

Kiemelt e|őirányzal
megnevezése

Kłĺtelező
feladat

eFt

Onként
vá||aIt

feladat
eFt

Osszesen
eFt

Kötelező
feladat

eFt

()nként

vá||aIt
feladat

etr't

Osszesen
eFt

81
EGYENLEGEK

ossznsnľ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


