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Ukľán onko ľm án y zat Képvis elő.testületén ek
2017. ápľilis t2. (szerda) napján 15:00 órakor
Budapest, Vajdahunyad utca l'./b Nemzetĺségi Onkoľmányzatokirodájában
megtaľtott 3. nyilvános rendkíviili ülésén
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Jelen vannak: Pospĺsek Katalin elntik
Pospisek Antonyína nemzetiségi önkoľmĺĺnyzati képviselő
Távol maľadt: Herédi Lász|ő elnĺlk-helyettes

Meghívottak: dr. Virág Barbaľa jo gász

Pospisek Katalin
Megnyitja az ülést és a megielentek üdvozlése után mególlapítja, hogł az ülés szabályszerűen
került osszehívásra. MegáIlapítja, hogł a testtilet 2 ftvel határozatképes. Javaslatot tesz a
meghívó szerinti napiľendi pontok megltrgyalásáta, továbbá felkéri Pospisek Antonyína
képviselőt a jegyzókonyv hitelesítésére.

Pospisek Antonyína
Elfogadja a jelĺilést.
Pospisek Katalin
Szavazásrateszi fel Pospisek Antonyína jegyzőkönyv-hitelesítővé töľténő megvźůasztását.

A Képviselő-testtilet az a|ábbi javaslatról dönt:
A Józsefváľosĺ Ukľán onkoľmányzat Képviselő.testůilete úgy dtint, hogy elfogadja
Pospĺsek Antonyína személyét a jegyzőkönyv hitelesítéséľe.
Jĺózsefvárosi Ukľán

A

Józsefváľosi Ukrán onkoľmányzat Képviselő.testiilete rĺgy dönt' hogy elfogadja
Pospisek Antonyína személyét a j eryzőkiinyv hĺtelesítéséľe.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadta
a hatórozatot.

Pospisek Katalĺn
Szavazásrateszi fel

1.

a napírendi pontot.

Húsvétĺünnepség
: Pospisek Katalin (íľásbeli előteľj esztés)

Előterj esztő

J őzseÍv ár osi IJ|<r án onkormźlnv zat 22 ĺ20!7 .(IY .|2.\ szálmű határ ozataz
A Józsefuárosi Ukľán Onkormányzat 3. nyilvános rendkívůilĺüléséneknapiľendi pontját
aza|ábbiak szeľĺntfogadja el:

1.

Húsvétiünnepség
: Pospisek Katalin (írásbeli előterj esztés)

Előterj esztő

Megállapítja, hogy

a jelen|évő 2

képviselő,2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogudta

a határozatot.

1. Napiľendi pont

Húsvétiĺinnepség
El őteľi eszto : Pospisek Katalin (írásbeli előte{ esztés)

Pospisek Katalin
Szavazásta teszi fel a napiľendi pontot azirásbeti előteľjesztés alapján.
Józsefváľosi Ukrán onkormányzat 23l2017.(IV.12.) számú hatáľozata:
A Józsefvárosi Ukrán onkoľmányzat Képvise|ő-testülete úgy dtint, hogy
1. ľésztvesz az oľszágos Ukľán Önkormányzat és a Feľencváľosi Ukľán
Önkormányzat kozos szervezésében 2017. ápľitis 16-án 13:00 óľai kezdettel
taľtandó ukľán húsvétirendezvényén, mely a Szent Eľzsébet-p|ébániatemp|omban
(Budapest I. kerĺilet, Fő utca 32. szám aLatt) keľül megrendezésľe. A hrúsvéti
iinnepséghez az onkormányzat t76 e Ft-tal járu| hozzá, mely a kłivetkező
kti|tségeket tarta|mazza2 ľeprezentációs kii|tségek 1f6 e Ft és rendezvényszeľvezési
ktiltség 50 e Ft.
2. az 1. pontban vállaltakat a Pampuska Kisvendéglő Kft.-vel köttitt szeľződés
keľetébenlátja e| tekintettel aľra, hogy a cég ľendezvényszeľvezésénekte|jes körű
ĺigyintézését/lebonyolÍtásátbiztosítja, va|amint vállalja a hagyományos ukrán
nemzetiségi húsvétiételek (pászka, sonka) elkészítésétés biztosítja az éte|ek
kiszállítását.
3. A nyĺlt rendezvény a Facebook oldalon, a Oľszágos Ukľán Onkoľmányzatnái és a
Ferencváľosi Ukľán Onkormányzatná|, valamint a Józsefvárosi Onkoľmźnyzatnáil
és a Józsefváľosi Nemzetiségi Iľodában elhe|yezett p|akát és meghívó formájában
keľül meghirdetésre.
4. az t. pontban foglalt ľepľezentációs kłiltségből 114.084 Ft-ľa a f0"l,6. évi szabad
maradványon belüI a f0|6. évi fe|adata|apű kiizponti kłi|tségvetési
támogatásra e\(Ízetes ktitelezettséget vállal és egyben f'elkéľĺaz elnłiktit, hogy a
20|6. évi maľadvány jóváhagyásánál, felhasznź.Jźsźná,J,valamint a 20"l,7. évi
kö|tségvetés m ódosításán á| a határ ozatban fo glaltakat vegye Íi gye|em be.
5. a 4. ponton felüli 11.916 Ft ľepľezentációs ktiltség foľrása a f01-7. évi ktizponti
kłiltségvetésműktidési támogatás, kiadás fedezete a személyi juttatás ľeprezentáciĺí
e|őirányzata, 50 e Ft rendezvényszervezési díj Íbrľása a 201l. évi központi
költségvetés műkłidési támogatáls, fedezete a dologi kiadás szakmai szolgáltatás
e|őirányzata
Felelős: Pospisek Katalin elntik
Határidő: 2017. ápľilis 30.

Megállapítja, hogy

a

jelenlévő 2 képviselő,f igen,0 nem, 0 taľtózkodás mellett elJbgadta

a ltatórozatot.

Pospisek Katalin
Miután megállapída, hogy egyéb téma nem meľĹilt fel, nincs kéĺdés,
bejelentés megkoszöni a testületi tagok munkáját, az ülést i5:30 bezárja.
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Ukĺan onkormányzat
ľendkívüľtestĹileti tiléséľől,amelynek időpontja:
2017. ápľilis !2. (szerda) 15:30 óľa

a J őzsefv árosi

3. nyĺlvános

1.

Pospisek Katalin

2. Herédi László

j. Pospisek Antonyína

A

20I1.évi CL)O(IX. töľvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakĺa hivatkozva a Budapest

Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuárosi PolgĺĺľmesteriHivata| jegyzójének megbízásából:

dľ. Virág Baľbaľajogźsz
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ELoTERJESZTÉS
Hr'Ísvétiünnepség
Előteť esztő : Po spisek Katalin (íľásbeli előterj esztés)
Józsefuárosi Ukľrán onkoľmányzat Képviselő-testületénekf}l7. ápritis |2. napján
3. nyilvĺános rendkívüli ülés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testtilęt

!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a hagyományos ukľán húsvétiiinnepség
ebben az évben is megrendezésre kerĹil a húsvétiiinnepség, pászkaszeĺteléssel és a húsvéti
népszokások felelevenítésévelaz Otszágos Ukľán onkormĺínyzatés a Ferencvarosi Ulaan
onkormanyzatkozös szervezésébęn2OI7.április 16-an 13:00 órai kezdette| Szent Eľzsébetplébániatemplomban Budapest I. kerület, Fő utca 3f. szźnn a|att. Javasloń a Tisztelt
Képviselő-testiiletnek, hogy a húsvétiiinnepségľe 176 e Ft keretösszeget forđítsunk,mely a
kĺjvetkező kciltségeket tafta|mazza: reptęzentációkĺjltségeket 126 e Ft értékben valamint a
rendezvényszewezés költségét 50 e Ft éľtékbenmelyeket a Pampuska Kisvendéglő l(ft. lát el
tekintettel arľa, hogy a cég ľendezvény szervezésének teljes köriĺ ügyintézésétl|ebonyolítását
gararÍéija, valamint váIIaIja a hagyomlĺnyos ukľrán nemzetiségi húsvétiételek (pźszka, sonka)
elkészítésétés biztositja kiszá||ítását. A nyílt rendezvény a Facebook oldalon, a oľszágos
UkÍán onkormĺányzatná| és a Ferencvaľosi UkÍan onkoľmanyzatnáI, valamint a Józsefuaľosi
onkormanyzatná| és a Józsefuáľosi Nemzetiségi Irodában elhelyezett p|akát és meghívó
formáj ában keľül meghirđetésre.
Fentiekĺe tekintettel kérem a határozati j avaslat elfogadását.
Hatáłrozati javaslat

A Jĺízsefvárosi Ukľán onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dtint, hog5r
1. részt vesz az oľszágos Ukľán Onkormányzat és a Feľencváľosi Ukľán
Onkoľmányzat közös szeľvezésében20t7. ápľĺlis 16_án 13:00 óľaĺ kezdettel
taľtandĺĎ ukľán húsvétiľendezvényén,mely a Szent Eľzsébet.
plébániatemplomban (Budapest I. keľiilet, F.ő utca 32. szám alatt) keľül
megľendezésľe.A húsvétĺĺĺnnepséghezaz onkoľmányzat 176 e Ft.tal jáľul
hozzá, mely a kiivetkező kiiltségeket taľtalmazzal reprezentációs ktiltségek |26 e
Ft és rendezvényszervezési költség 50 e Ft.
2. az 1. pontban vállaltakat a Pampuska Kisvendéglő Kft.-vel kötiitt szeľződés
keretében látja el tekĺntettel aľľa,hogy a cég ľendezvény szervezésének teljes
ktiľű ügyintézését/lebonyolításátbiztosítja' valamint vál|alja a hagyományos
ukľán ngmzetiségi húsvétiételek (pászka, sonka) elkészítésétés biztosítja az
ételek kĺszállítását.

3. A nyflt ľendezvénya Facebook oldalon, a országos Ukľán onkormányzatnál és
a Feľencvárosi Ukľán onkormányzatnáů, valamint a Józsefváľosi
4.

5.

Onkormányzatnál és a Józsefváľosi Nemzetiségi lľodában elhelyezett plakát és
meghívó foľmáj ában keľül meghirdetésre.
az !. pontban foglalt ľepľezentációs kiiltségből |14.084 Ft-ľa a 2016. évĺszabad
maradványon belül a 2016. évi feladatalapr'ĺ központi ktiltségvetésĺtámogatásľa
előzetes ktitelezettséget váilal és egyben felkéľi az elnöktit, hogy a 20|6. évi
maľadvány jóváhagyásánál, felhasználásánál, valamint a 2017. évĺkiiltségvetés
m ó đos ítás ánál a határ ozatban fo glalta kat ve gye f igyelemb e.
a 4. ponton felĺilĺ|'1.916 Ft repľezentáciĺísköltség foľľása a 2017. évĺktizpontĺ
kiiltségvetésmÍÍkiidésitámogatás, kĺadás fedezete a személyi juttatás
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reprézentáició.előĺrányziita; 50 e Ft ľendezvényszeľvezésidíj forľása a 2017. éi
költségvbtés míĺktidésitámogatás, Íedezete a dologi kiadás szakmai
szolgáitatás előir ány zata
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Felelős: Pospisek Katalin elniik
Határidő: 20Í7. ápľilis 30.
Budapest, 20|7.ápľi1is

1

1.

: POSPISEK KATALIN ELNOK J

oľronnĺÁI\.YZAT

LEÍRľ,ł:nÉnĺnľHEDINA ÜcyrľľľZo\\-

ľÉľztjcyr

ľ.EDEZE TE T IGENYEL/NEM IG ÉI\.YEL, IG AZoLÁs :

JOGI KONTROLL:

lĺ l

\

Vl,U.

..

.i'.,.

.

..; ::.:

|

.

lozsrruÁnosl

urru{,ľĺoĺvronł*í,ľwz,ą,r

1082 Buďapes.t,B,ąro.ss l+ 63.6v,

MEGHÍvo
a J őzseÍv átrosi Ukľán Onkormányzat Képvis elő.testülete
2017. áprĺlĺs\2. (szerda) 15:00 óľai kezdettel taľtandó
3. nyilvános ľendkívüli testĺiletĺĺĺléséľe

Helyszín: 1082 Budapestn Vajdahunyad utca

1./b Nemzetiségĺ onkoľmányzatokiľodája

Napiľend:

1.

Hrĺsvétiünnepség
Előterj esztő : Pospisek Katalin (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 2017 . április

1

1.

Üdvözlettel:

Pospisek Katalin

elnök

s.k.

