
Jegyzőkönyv 

amely készült a Budapest Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 
11. napján (hétfő) 9.00 órai kezdettel a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 14. szám alatt található 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat székhelyén megtartott 12. rendes üléséről. 

Levezető elnök: Benga-Oláh Tibor elnök 

Jelenlévő tagok: mellékelt jelenléti ív szerint 

Benga-Oláh Tibor 
Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a jelenlévő 4 nemzetiségi önkormányzati 
képviselő számára tekintettel a képviselő-testület határozatképes, valamint jegyzőkönyv-hitelesítő 
személyének Kathy-Horváth Lajos személyét javasolja, egyben megkérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e a 
jelölést. 

Kathy-Horváth Lajos 
Elfogadja a jelölést. 

Benga-Oláh Tibor 

Szavazásra teszi fel Kathy-Horváth Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását. 

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: 
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Kathy-Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg. 

59/2017. (XII. 11.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Kathy-Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozatot. 

Benga-Oláh Tibor 
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsájtja a napirendi pontok 
megtárgyalását. 

1. 2018. évi átmeneti gazdálkodás 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

2. Molnár Mária Márta megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

3. Oláh Tibor megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

4. 2018. évi Munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

5. Egyebek 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (szóbeli tájékoztató) 

60/2017.(XII.ll.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 12. rendes ülésének napirendi pontjait 
az alábbiak szerint fogadja el: 

1. 2018. évi átmeneti gazdálkodás 
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Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 
2. Molnár Mária Márta megbízási szerződése 

Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 
3. Oláh Tibor megbízási szerződése 

Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 
4. 2018. évi Munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 
5. Egyebek 

Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (szóbeli tájékoztató) 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, elfogadta a 
határozatot. 

1. Napirendi pont 
2018 évi átmeneti gazdálkodás 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

Benga-Oláh Tibor 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 

61/2017. (XII. 11.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában felhatalmazza az elnököt a 
nemzetiségi önkormányzat 2017. évről áthúzódó kiadásainak teljesítésére, a 2017. évi 
feladattal terhelt költségvetési maradványa terhére. 

2. a 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában az előzetes 
kötelezettségvállalások teljesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előzetes 
kötelezettségvállalásban, a döntésekben a megjelölt bevételi forrás is biztosított. 

3. ha a 2. pontban foglalt előzetes kötelezettségvállalásra, kifizetésekre a forrás nem 
biztosított, felhatalmazza az elnököt az előző évi szabad költségvetési maradványból 
történő megelőlegezésre, vagy a kifizetés felfüggesztésére. 

4. 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában felhatalmazza az elnököt, hogy 
új kötelezettségvállalás, pénzügyi kifizetés kizárólag a teljesített tárgyévi bevételek, vagy 
a 2017. évi szabad maradvány erejéig teljesíthető. 

5. az átmeneti időszakban a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az 
alábbiakban határozza meg: 

a) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, 
b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, 
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, 
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, 
e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 

6. jelen határozatban foglaltak 2018. január l-jétől lépnek hatályba és a 2018. évi 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg hatályát vesztik. 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 1-5. pont, 2018. január-február hónap, 6. pont a 2018. évi költségvetés elfogadása 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozatot. 

2. Napirendi pont 
Molnár Mária Márta megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 
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Benga-Oláh Tibor 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 

62/2017. (XII. 11.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. megbízási szerződést köt kifizetőt terhelő járulékok nélkül havi bruttó 100 000 Ft 
összegben 2018. január 1-től 2018. február 28. napjáig Molnár Mária Mártával oktatási 
és szociális feladatok ellátására, áttekintésére, iskolákkal, óvodákkal, nyugdíjas 
klubokkal történő kapcsolattartásra, melynek kifizetésére járulékokkal együtt összesen 
248,6 eFt-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2018. évi működési állami támogatás és a 
2018. évi települési önkormányzati támogatás terhére. 

2. felkéri az elnököt a megbízási szerződés aláírására 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozatot. 

3. Napirendi pont 
Oláh Tibor megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

Benga-Oláh Tibor 
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy jelen határozat szavazásában személyes érintettség 
miatt nem vesz részt, továbbá szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 

63/2017. (XII. 11.) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. megbízási szerződést köt kifizetőt terhelő járulékok nélkül havi bruttó 162 000 Ft 
összegben 2018. január l-től 2018. február 28. napjáig Oláh Tiborral kulturális 
programok, roma nemzetiségi programok szervezésére, lebonyolítására más 
szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásra, melynek 
kifizetésére járulékokkal együtt összesen 402,3 eFt -ra előzetes kötelezettséget vállal a 
2018. évi működési állami támogatás és a 2018. évi települési önkormányzati támogatás 
terhére. 

2. felkéri az elnököt a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 3 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozatot. 

4. Napirendi pont 

2018. évi Munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

Benga-Oláh Tibor 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján. 

64/2017. (XII.011) Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az írásbeli 
előterjesztés alapján a 2018. évi Munkatervet. 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 2017. december 11. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozatot. 

5. Napirendi pont 
Egyebek 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (szóbeli tájékoztató) 

Benga-Oláh Tibor 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi döntésének értelmében a Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat 
2017 március 15-én zenés kulturális rendezvényt tartott a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
Színháztermében, melyen mintegy 120 fő hallgatóság vett részt. 
2017. május 1-én hagyományőrző zenés kulturális rendezvényt tartott 140 fő hallgatóságnak, a 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat Színháztermében. 
2017. június 17-én zenés kulturális rendezvényt tartott a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
Színháztermében, 120 fő hallgatóság részvételével. 
2017. július 29-én zenés kulturális rendezvényt tartott a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
Színháztermében, 150 fő hallgatóság részvételével. 
2017. augusztus 20-án zenés ünnepi koncertet tartottunk a nemzeti ünnep tiszteletére. 
2017.szeptember 16-án a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében „Cigányvarázs" név 

alatt zenés kulturális rendezvényt tartottunk. A rendezvényen mintegy 160 fő vett részt. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi döntésének értelmében a Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat „Hagyományőrző" zenés kulturális rendezvényt tartott 2017. október 23-án a 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében. A rendezvényen mintegy 160 fő vett részt. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi döntésének értelmében a Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat hagyományos „Katalin bál" elnevezéssel rendezvényt tartott 2017. november 25. 
napján a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében. A rendezvényen mintegy 170 fő vett 
részt. 

A rendezvények jó hangulatban, színvonalas programokkal kerültek lebonyolításra. A programok 
színvonalával kapcsolatban a résztvevők, illetve jelenlévők egyhangúan kifejezték elégedettségüket. 

Benga-Oláh Tibor 
Miután megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a jelenlevők munkáját, és az ülést 
11 óra 30 perckor bezárja. 
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írásbeli előterjesztés 
a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 

2017. december 11. napján 9:00 órakor megtartott 
12. rendes képviselő-testületi ülésére 

1. napirendi pont 

Cím: 2018. évi átmeneti gazdálkodás 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor elnök 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényt az országgyűlés elfogadta, 
amely azonban a nemzetiségi önkormányzatok támogatását önkormányzatonként nem 
tartalmazza. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma december végén, illetve 2018. január 
hónapban teszi közzé a 2018. évre megállapított központi költségvetési működési támogatás 
összegét. 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat a támogatási összeg pontos meghatározásáig a 2018. évi 
költségvetésről költségvetési évet megelőző évben határozatot nem alkothat, ezért szükséges a 
2018. évi átmeneti időszakra a költségvetési gazdálkodás szabályiról határozatot hoznia. 

2018. évben várhatóan a központi költségvetési, valamint a települési önkormányzati 
támogatás összege a 2017. évihez fog közelíteni, tehát a következő évi programjainkat, 
kiadásainkat a forrásokhoz kell igazítani a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Az 
átmeneti időszakban pénzügyi forrása az önkormányzatnak az előző évben fel nem használt 
szabad költségvetési maradványa lesz, így az átmeneti gazdálkodás szabályozásánál 
elsődlegesen az áthúzódó kiadásokra, az előre vállalt kötelezettségekre kell forrást biztosítani. 

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-
testület elé. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában felhatalmazza az 
elnököt a nemzetiségi önkormányzat 2017. évről áthúzódó kiadásainak 
teljesítésére a 2017. évi feladattal terhelt költségvetési maradványa terhére. 

2. a 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában az előzetes 
kötelezettségvállalások teljesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az 
előzetes kötelezettségvállalásban, a döntésekben a megjelölt bevételi forrás is 
biztosított. 

3. ha a 2. pontban foglalt előzetes kötelezettségvállalásra, kifizetésekre a forrás nem 
biztosított, felhatalmazza az elnököt az előző évi szabad költségvetési 
maradványból történő megelőlegezésre, vagy a kifizetés felfüggesztésére. 

4. 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában felhatalmazza az 
elnököt, hogy új kötelezettségvállalás, pénzügyi kifizetés kizárólag a teljesített 
tárgyévi bevételek, vagy a 2017. évi szabad maradvány erejéig teljesíthető. 

5. az átmeneti időszakban a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az 
alábbiakban határozza meg: 

a) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, 



b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, 
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, 
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, 
e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 

6. jelen határozatban foglaltak 2018. január l-jétől lépnek hatályba és a 2018. évi 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg hatályát vesztik. 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 1-5. pont, 2018. január-február hónap, 6. pont a 2018. évi költségvetés 
elfogadása 

Budapest, 2017. december 1. 

ELŐTERJESZTŐ: BENGA-OLÁH TIBOR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 

LEÍRTA: DR. KOVÁCS GABRIELLA NEMZETISÉGI REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: CSENDES ANTALNÉ: 

JOGI KONTROLL: 



írásbeli előterjesztés 
a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 

2017. december 11. napján 9:00 órakor megtartott 
12. rendes képviselő-testületi ülésére 

2. napirendi pont 

Cím: Molnár Mária Márta megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor elnök 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javasolom, hogy a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Molnár Mária Mártával 2018. január 
01-től 2018. február 28-ig megbízási szerződést kössön a kifizetőt terhelő járulékok nélkül 
havi bruttó 100 000 Ft összegben oktatási és szociális feladatok ellátására, áttekintésére, 
iskolákkal, óvodákkal, nyugdíjas klubokkal történő kapcsolattartásra. 

Forrása a 2018. évi működési állami támogatás és a 2018. évi települési működési támogatás, 
melyre előzetes kötelezettséget vállal. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. megbízási szerződést köt kifizetőt terhelő járulékok nélkül havi bruttó 100 000 Ft 
összegben 2018. január 1-től 2018. február 28. napjáig Molnár Mária Mártával 
oktatási és szociális feladatok ellátására, áttekintésére, iskolákkal, óvodákkal, 
nyugdíjas klubokkal történő kapcsolattartásra, melynek kifizetésére 
járulékokkal együtt összesen 248,6 eFt-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2018. 
évi működési állami támogatás és a 2018. évi települési önkormányzati támogatás 
terhére. 

2. felkéri az elnököt a megbízási szerződés aláírására 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

Határozati javaslat 

Budapest, 2017. december 1. 

ELŐTERJESZTŐ: BENGA-OLÁH TIBOR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 

LEÍRTA: DR. KOVÁCS GABRIELLA NEMZETISÉGI REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET ' , IGAZOLÁS: CSENDES ANTALNÉ PÜ. ÜO. VEZ.: C \ 

JOGI KONTROLL: A ^ 



írásbeli előterjesztés 
a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 

2017. december 11. napján 9:00 órakor megtartott 
12. rendes képviselő-testületi ülésére 

3. napirendi pont 

Cím: Oláh Tibor megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor elnök 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javasolom, hogy a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Oláh Tiborral 2018. január 01-től 2018. 
február 28-ig megbízási szerződést kössön a kifizetőt terhelő járulékok nélkül havi bruttó 162 
000 Ft összegben kulturális programok, roma nemzetiségi programok szervezésére, 
lebonyolítására más szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal történő 
kapcsolattartásra. 

Forrása a 2018. évi működési állami támogatás és a 2018. évi települési működési támogatás, 
melyre előzetes kötelezettséget vállal. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. megbízási szerződést köt kifizetőt terhelő járulékok nélkül havi bruttó 162 000 Ft 
összegben 2018. január 1-től 2018. február 28. napjáig Oláh Tiborral kulturális 
programok, roma nemzetiségi programok szervezésére, lebonyolítására más 
szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásra, 
melynek kifizetésére járulékokkal együtt összesen 402,3 eFt -ra előzetes 
kötelezettséget vállal a 2018. évi működési állami támogatás és a 2018. évi 
települési önkormányzati támogatás terhére. 

2. felkéri az elnököt a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Benga-Oláh Tibor elnök 
Határidő: 2017. december 15. 

Határozati javaslat 

ELŐTERJESZTŐ: BENGA-OLÁH TIBOR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 

LEÍRTA: DR.KOVÁCS GABRIELLA NEMZETISÉGI REFERENS: 

PÉNZÜGYI F E D E Z E ' ' , IGAZOLÁS:CSENDES ANTALNÉ PÜ.ÜO.VEZ: 

JOGI KONTROLL: 

Budapest, 2017. december 1. 



írásbeli előterjesztés 
a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 

2017. december 11. napján 9:00 órakor megtartott 
12. rendes képviselő-testületi ülésére 

4. napirendi pont 
Cím: 2017. évi Munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor elnök 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor döntünk az elkövetkező év munkatervéről. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2018. évre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazó 
Munkatervet fogadjuk el. 

2018 májusában „Rommajális" zenés kulturális rendezvény 
2018 júliusában zenés „Hagyományőrző" kulturális rendezvény, valamint „Anna Bál" 
megrendezése, 
2018 augusztusában Ünnepi koncert" megrendezése, 
2018 szeptemberében zenés „Hagyományőrző" kulturális rendezvénymegrendezése, 
2018 októberében zenés „Hagyományőrző" kulturális rendezvény megrendezése, 
2018 októberében „Ünnepi koncert" megrendezése, 
2018 novemberében zenés „Hagyományőrző" kulturális rendezvény, valamint hagyományos 
„Katalin Bál" megrendezése 
2018 decemberében zenés „Hagyományőrző" kulturális rendezvény megrendezése, 
2018. január 01-től 2018. december 31-ig havi 1 alkalommal „Roma Ifjúsági Klub", valamint 
havi 1 alkalommal „Roma Nyugdíjas Klub", 
2018. június- július- augusztus hónapokban Térzene „Józsefváros Zene Város- Zene Nyár" 
Roma zenei projekt, 

Folyamatosan fenntartott programok: 
a józsefvárosi Cigányzenekar próbáinak és programjainak szervezése és menedzselése 
zenei oktatás: tehetséges fiatalok zenei oktatásának biztosítása előadóművészek 
közreműködésével. Hangszerek: hegedű, cimbalom, nagybőgő, cselló, brácsa, klarinét, gitár 
Roma fórum, párbeszéd-sorozat a legégetőbb kérdésekről 
Roma akadémia 
Szakmai közéleti konferencia 

A fentekben leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az írásbeli 
előterjesztés szerinti a 2018. évre vonatkozó Munkatervet. 

Felelős : Benga-Oláh Tibor elnök 

Határozati javaslat 

Határidő: 2017. december 11. 

Budapest, 2017. december 1. 

ELŐTERJESZTŐ: BENGA-OLÁH TIBOR ELNÖK JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 

LEÍRTA: DR. KOVÁCS GABRIELLA NEMZETISÉGI REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:CSENDES ANTALNÉ PÜ. ÜO.VEZ: 

JOGI KONTROLL: 



MEGHÍVÓ 

a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. december 11. napján (hétfő) 9.00 órai kezdettel tartandó 

12. rendes képviselő-testületi ülésére 

Helyszín: 

(Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 14.) 

Javasolt napirendi pont: 

1. 2017. évi átmeneti gazdálkodás 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

2. Molnár Mária Márta megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

3. Oláh Tibor megbízási szerződése 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

4. 2017. évi Munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (írásbeli elterjesztés) 

5. Egyebek 
Előterjesztő: Benga-Oláh Tibor (szóbeli tájékoztató) 

Budapest, 2017. december 1. 

Benga-Oláh Tibor 
elnök sk. 


