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Késziilt a J őzs efv álľosi Szerb Onko rmán y zat Képviselő-testületén ek

2016. május 5. (csütłiľtiik) napján 13:00 óľakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségĺ Onkormányzatokiľodájában

megtaľtott 4. nyilvános rendes ülésén

Jelen vannak: Szabó János elniik
Szabóné Fazekas Julianna nemzetiségi önkoľmányzati képviselő

Távol maradt: Szabó Alexandra elnok-helyettes

Meghívottak: dr. Sebestyén Réka jogász

Szabĺĺ János

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvozlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszeľűen
került osszehívásra. Megállapítja, hog1ł a testület f ftvel határozatképes.

Szabó János
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok meg!árgyaIására,továbbá felkéľi Szabóné
Fazekas Julianna képviselőt a jegyzokonyv hitelesítéséľe.

Szabóné Fazekas Julianna
Elfogadja a jelölést.

Szabó János
Szavazásľa teszi fel Szabóné Fazekas Julianna jegyzőkönyv-hitelesítővé történo
megvá|asztásźń.

A Képvi selő-testület az alábbi j avaslatró l dönt :

A Józsefváľosi Szeľb Onkoľmányzat úgy diint, hogy elfogadja Szabĺóné Fazekas
Ju lia nn a szem élyét a jegy zőkönyv hitelesítés ére.

A Józsefvárosi Szerb nyzat űgy diint, hogy elfogadja Szabóné Fazekas

MegáIlapítja, hogy a jelen|évő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

Szabó János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontokat.

1. B é|y egzőhasznáiati szab á|y zat elfo gad á s a
Előteľjesztő: Szabó János (íľásbeli előterjesztés)
2. A Jőzsefváľosi Szeľb Onkormányzat 2015. évĺ kiiltségvetési beszámolĺíja és

20 15. évi kiiltségvetési maľadvány elfogadása
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)
3. A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 20|5. évi köttségvetésĺ maradvány
felh asznál ása,, a 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Szabó János (írásbeli előteľjesztés)
4. A Józsefváľosi Szerb onkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatás
befogadása és kö|tségvetési módosítás javaslata
Előterj esztő : Szabó János (íľásbeli eloterj esztés)

I

Ju liann a szem élyét a jegy zőkőnyv hitelesítés éľe.



5. Telepĺi|ési Onkoľmányzatpáiyánatán elnyeľt 230 eF,t befogadása és
felosztása, kiiltségvetés mĺódosítása
Előterj esztő : Szabó János (íľásbeli előterj eszés)
6. Szent Gyiirgy napi ĺinnepség
Előteľj esztő : Szabó Jiĺnos (írásbeli előterj esztés)
7.,,Sokszíníĺ Józsefváros'' pľogľamsorozat
Előterj esztł|: Szabő Jiínos (írásbeli előterjesztés)
8. Gyeľmeknapĺ rendezvény
Előterj esztő : Szabó Jĺános (íľásbeli előteľj esztés)
9. Tabán Est
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előteľj esztés)

A Józsefoáľosi Szerb onkoľmányzat 4. nyi|válnos ľendes ůilésének napiľendi pontjait az
alábbĺak szerint fogadja el:

1. Bélyegzőhasználati szabá.try zat elfo gad ása
Előteľj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esĺés)
2. A Jőzsefvárosi Szeľb Onkoľmányzat 20|5. évi kiiltségvetési beszámolója és
2015. évĺ kiiltségvetési maradvány elfogadása
Előterj esztő : Szabó Jĺános (íľásbeli előterj esztés)
3. A JĺĎzsefvárosĺ Szeľb onkoľmányzat 20|5. évi ktĺItségvetési maľadvány
felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása
4. A Jĺózsefváľosĺ Szeľb onkoľmányzat 2016. évi feladatalapú támogatás
befogadása és ktiltségvetésĺ mĺídosítás javaslata
Előterj esztő : Szabó Jlános (írásbeli előteľj esztés)
5. Telepĺilési Onkormányzatpáiyánatán elnyert230 e Ft befogadása és
felosztása, ktiltségvetés módosítása
Előterj esĺő : Szabó Jĺános (írásbeli előterj esztés)
6. SzentGyöľrynapĺünnepség
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)
7. n,SokszíníÍ Józsefoáľos'' pľogramsoľozat
Előteľj esztő : Szabó János (íľásbeli előterj esaés)
8. Gyeľmeknapĺľendezvény
Előterj esztő : Szabó Jiĺnos (írásbeli előterj esztés)
9. Tabán Est
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mel|ett elfogadja
a javaslatot.

1. Napiľendĺ pont
B é|y egzőhaszná|ati szab áůy zat elfo ga d á s a
Előteť esztő : Szabó János (íľásbeli előteľj esztés)

Szabĺí János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azkásbeLi előterjesztés alapjĺán.

1. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, bé|yegzőhaszná|ati
szabáIyzatot.

koľmányzat Képviselő.testülete úgy diint' hory



2. felkéľi az elnłikłit abé|yegzőhasználatĺ szabáiyzat a|áírására.

x.elelős: Szabĺi János elntik
Hatáľĺdő: 2016. május 5.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja
a javaslatot-

2. Napĺľendi pont
A Józsefvárosi Szeľb Onkoľmányzat 2015. évĺ kłiltségvetésÍ beszámolója és 2015.
évi ktiltségvetésĺ maradvány elfogadása
Előteť esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Szabó János
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azirásbę|i előterjesztés alapjĺĺn.

1 6.ív.05.) számú határozataz
A Jĺózsefuáľosi Szerb nkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy

1.l a 2015. évi kiiltségvetési bevételek teljesítését 2956 e Ft-ban, a költségvetési
kĺadások teljesítését 2 711e Ft.ban fogadja elo melyet ľészleteiben az |.
számú mellék|et tarta|maz.za.

2.l a 2015. évi kiiltségvetési marađvány tisszegét 245 e Ft-ban fogadja el'
melyből a feladattal terhelt |20 e Ft, szabad 125 e Ft, melyet ľészletesen a
2. számű mellék|et tarta|mazza.

3.l a 2015. évi eredményt részletesen a 3. számú melléklet tarta|mar'za.
4.l a 2015. évi méľleget a 4. számú mellék|etben foglaltak szerint fogadja el.
5.l az előterjesztés 1. pontjában foglalt 2015. évĺ szłiveges beszámolĺít

elfogadja.
6.l felkéri az elniiköt, hory intézkedjen a beszámoló honlapon tiiľténő

köz:zététe|érő|.
7.ĺ a varyonkimutatást a Számviteli és Pénziiryi Iroda nem tudta ĺdőben

elkészíteni ĺdőhiány miatt, ezért azt egy későbbihatározatban fogadja el.

Felelős: Szabĺó János elniik
Határidő: 1.5. pont azonnal, 6. pont 10 munkanapon belül,7. pont2016. május
31.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képvĺselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

3. Napiľendi pont
A Józsefváľosi Szeľb onkoľmányzat 2015. évi kiiltségvetési maľadvány
felhasználása, a 2016. évi költségvetés módosítása
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Szabó János
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azírásbe|i előterjesztés alapjrán.

A Józsefvárosi Szeľb rmányzat Képvĺselő.testülete úry diint' hory



t.l 2015. évĺ ktiltségvetési bevételi előiľányzatńt 944 e Ft-ľól 944 e ľ't.ra, műkiidési
finanszíľozási bevételi előiľányzatát l!7 e Ft.róI 245 e Ft.ľa, kłiltségvetésĺ kiadási
e|őirányzatáú 1 061e Ft-ľól 1 189 e Ft.ra módosítja a 2015. évi költségvetésĺ maradvány
és annak felhasználása címén.

2.l az 1. pontban foglalt mĺĺdosítással a mĺódosított előirányzatokat kiemelt
e|őirányzatokat, rovat bontásában, részleteĺben az |. számrĺ me||ék|et tarta|mazzz.

Felelős: Szabó János elniik
Hatáľidő: 20|'6. május 5.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja
a javaslatot

4. Napiľendi pont
A Jĺízsefvárosĺ Szeľb onkoľmányzat 2016. évĺ feladatalapú támogatás befogadása
és ktĺltségvetésĺ mĺódosítás j avaslata
Előteť esztő : Szabó Jĺános (íľásbeli előteľj esztés)

Szabĺí János
Szavazásrateszi fel a napiĺendi pontot azírásbęLi előterjesztés alapjan.

Józsefváľosi .05.) számú h
A Jĺizsefváľosi Szeľb nyzat Képviselő.testĺilete úgy đtint' hog;r
t.l 20|6. évĺ költségvetését 1 468 e Ft feladatalapú állami támogatással és annak alábbi
felhasználásával megemeli:

Bevétel:
- Működési célrĹ támogatás, ÁH belĺilľől +1 468 e Ft

Kiadás:

- Személyĺ juttatások előiľányzatán belĺil repľezentáciĺĎ + 115 e Ft
- Dologi kiadások e|őirányzatán betül egyéb szo|gáitatálsra t 20 e Ft
- Dologi kĺadások e|őirányzatán belül szakmai szo|gáiltatásľa + 1318 e ľ't
- Dologi kiadások e|őirányzatán belül üzemeltetési anyagra +15 e Ft

2.l az 1. pontban foglaltak mĺatt a 2016. évĺ kiiltségvetési végszánáú 1189.rő|2 657e Ft-
ra mĺíđosítja, melyet ľészleteiben az 1. számű melléklet tarta|maz.

ľ.elelős: Szabó János elntik
Határidő: 2016. május 5.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 ŕ'artőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot

5. Napiľendi pont
Települési onkormányzat páiyáaatán elnyert 230 e Ft befogadása és felosztása,
kiiltségvetés módosítása
Előteť esztő : Szabó Jiínos (íľásbeli előterj esztés)



Szabó János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azkźsbeli előterjesztés ďapjĺán.

hatźľozata:
A Jĺózsefváľosi Szeľb Onkormányzat Képvĺselő.testůĺlete úry diint, hogy

1. a) a telepĺilési onkoľmányzat páiyá.r;atán Szent lllés napi ľendezvényre,
nyáľi hĺttantáboľľa és nyelvi táboľľa, valamĺnt nyáľi folklóľ táboľľa elnyert 230
e Ft támogatást ktiltségvetésében elfogadja.
b) felkéri az elntikiit atámogatálsi szerződés aláírásáľa.
2. az 1..2. pont alapján a ktiltségvetést módosítja, melyet ľészleteĺben a 2.
számú m ellék|et tarta|maz.
Bevétel:

. Műkiĺdési célú támogatás ÁH belütľől + 230 e Ft

Kĺadás:
. Dologi kiadások előirányzatán belül szakmai anyag + 120 e Ft
. DologÍ kĺadások előiľányzatán be|ůil szakmai szo|gáitatásra + 90 e Ft
. Dologi kiadások előiľányzatán belůil iizemeltetésĺ anyagľa + 20 e F,.t

3. az 1.-2. pontban foglaltak miatt a 201'6. évi kiiltségvetési végszá,mláú 2 657.rő| ,

2 887e Ft.ľa módosítja' melyet ľészleteiben a2. számú melléklet tarta|maz.

F.elelős: Szabĺí János elniik
Hatáľĺdő: 2016. május 05.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 Íartó'zkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

6. Napiľendi pont
Szent Gyöľgy napi ünnepség
Előteť esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Szabĺí János
Szavazásra teszi fel a napiľendi pontot azfuásbe|i előteľjesaés alapjrán.

Józsefvárosĺ Szeľb onkoľmán
A Józsefvárosĺ Szeľb nyzat Képvĺselő.testĺilete úry diint' hory a 2016
májusában Budapest Szeľb oľtodox F;ghán által megrendezésľe kerůilő Szent Gyöľgy
napi ľendezlĺényen, a zenekaľ fellépésének díjához jáľul hozzá bľuttĺi 99'9 e Ft
tisszeggel. Foľrása a 2016. évĺ feladatalapú állami támogatás, Íedezete a dologi kiadások
előirányzata.

F'elelős: Szabĺí János elniik
Hatáľĺdő: 2016. júnĺus 30.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 taľtĺĎzkodás mellett elfogadja
a javaslatot

7. Napiľendĺ pont



,,Sokszínű Jrizsefo áľosn' programsorozat
Előteť esĺő : Szabó Jaĺros (írásbeli előterj esĺés)

Szabó János
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azfuźsbe|i előteqesztés alapjan.

Jĺízsefuárosi Szeľb onkormánvzat 2612016. (V.05.) számr'Í hatáľozata:
A Jĺózsefuáľosi Szeľb onkoľmányzatKépvĺselő-testülete úgy diint, hory2016. május 21..
én a Táľsak a Teleki JérérJ Egycsiilellcl kĺiztis r.eudezvélryt szervez a ,,Sokszínű
Józsefváľos'' pľogramsorozatán betül a Telekĺ téľen tartandĺí ,,Ismerjiĺk meg Egymás
Kultúľájátoo címmel. A rendezvényen a Jőzsefvárosi Szeľb onkormányzat gasztronómiai
bemutató keľetén belůil szerb nemzetĺségi ételeket fog pľezentálnĺ, amelyre a
Józsefváľosi Szerb onkormányzat 50 e Ft keretiisszeget határoz meg, illetve a
tánccsopoľt fellépési díjára szĺntén 50 e Ft.ot. Foľľása a 2016. évi feladatalapri államĺ
támogatás' kiadási fedezete a dologĺ kiadások e|őirányzzta.

Felelős: Szabó János elniĺk
Határidő: 2016.júlĺus 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

8. Napĺrendi pont
Gyermeknapĺ ľendezvény
Előteťesztő : Szabó János (írásbeli előteľjesztés)

Szabó János
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azfuásbe|i előterjesztés alapjrĺn.

A Józsefvárosĺ Szeľb onkoľmányzat Képviselő.testĺilete úgy dtĺnt' hory megszervezi a
Nikola Tesla Szeľb Tanítási és Nevelési Intézményben megľendezésľe keľülő
gyereknapot. A ryeľeknapon szeľb nemzetiségíĺ általános ĺskolai tanulók és az ĺívodások
vesznek részt. A Józsefvárosi Szerb Onkoľmányzat a ľendezvónyen a kézmíĺves
anyagok vásárlásához jáľul hozzá 80 e Ft összeghatĺíľig. Forrása a 2016. évi működési
állami támogatás, fedezete a dologi kiadások előirányzata.

Felelős: Szabĺí János elntik
Hatáľĺdő: 2016. július 31.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képvĺselő,2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás mellett elfogadja
a javaslatoĹ

9. Napiľendi pont
Tabán Est
Előteť ęsztő : Szabó Jlános (írásbeli előterj esztés)

Szabó János
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azlĺásbe|i előterjesztés alapjĺĺn.



Józsefváľosi Szeľb onkoľmánvzat 28/2016. íV.05.) számú hatáľozata:
1. 2016. június 11.én a MoM Míĺvelődési lJá.zban megľendezésre kerĺĺl a 22.
Jubileumi Tabán Est a Tabán Táncegyüttes szeľvezésében, ame|yhez az onkormányzat
bľuttĺí 150 e Ft kerettisszeggel hozzájáral. Az est Íinanszíľozásában a fővárosi, Pest
Meryeĺ, valamĺnt az országos Szeľb onkoľmányzat részt vállal. A ľendezvényľe szńnt
keľetiisszeg felhasználási céljait a Jĺózsefváľosi Szeľb onkormányzat az alábbiakban
határozzamegz

a. fellépési díj'
b. zenekari díj,
c. hangosítás, színpad beľendezése soľán felmeľĺilő ktiltségek'
d. egyéb a rendezvényszeľvezésével és lebonyolításával kapcsolatban
felmerülő ktiltségek.

x'oľľása a 2016. évĺ feladatalapú államĺ támogatás, fedezete a dologi kĺadás e|őirányzat
terhéľe.
2. felkéri az elniĺktit az1.pont szerinti megbÍzásĺ szeľződés a|áírására.

F'elelős: Szabó János elniik
Határĺdő: 2016. augusztus 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,Z igen,0 nem, 0 Íartőzkodás mellett elfogadja
a javaslatot.

Szabĺí János
Miutan megállapítja, hogy egyéb téma nem merĹilt fel, nincs kérdés,
bejelentés megköszöni a testiileti tagok munkáját, az iilést |4:30bezáĄa.
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nzsĺrĺĺÁnosl SZERB ol,ĺron-lĺÁuYzAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Jelenléti ív

a Jőzsefvźrosi Szeľb onkormányzat
4. nyilvános ľendes testĹileti üléséről, amelynek idopontja:

20t6. május 5. (csüttiľtiik) 13:00 óľa

aďf]' Szabó János

2. Szabó Alexandra

3. Szabóné Fazekns Julianna

-r Řr.ęL....\''*n^.q-sŁ

'fu-,.,.'1',.'..Tg.ľĄ n. ...$łu,.cľ+.c

A 20l1.évi CLXXIX. tĺjrvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
F őváro s VIII. keľület Józsefu aľo si Polgáľmesteľi Hivatal je gy zőjének me gbízásából :

dľ. Sebestyén Réka
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1082 Buďepęs't, Barass u 63^ő7.

ELoTERJESZTÉS
B éIyegzőhasználati szabá|yzat elfo gadása

Előteri esztő : Szabó Jĺános (írásbeli előterj esztés)
Józsefüĺáľosi Szerb onkormanyzatKépvise1ő-testülętének20|6. május 5. napjan

4. nyilvános rendes iilés 1.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő Testiilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy bé|yegzőhasznáLati szabáIyzatot kívĺánunk
elfogadni, meLy az előterjesztés mellékletétképezí és az onkormźnyzat által rendszeresített
bélyegzők kezelésének, hasznáIatźnak, selejtezésének, beazonosíthatóságának szabáIyait
tartalmazza.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatźlrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺózsefuárosĺ Szeľb onkormányzat Képviselő.testůilete úry diint, hory
1. elfogadja a jelen határozat mellékletétképező, bélyegzőhasználati szabá|yzatot.
2. felkéľi az elnłiktit abé|yegzőhasználatĺ szabáilyzat aláírására.
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ELŐTERJESZTÉS
A Józsefvárosĺ Szerb Onkoľmányzat2l1ĺ. évĺ kiiltségvetési beszámolĺíja és 2015. évÍ

kiĺltségvetési maradvány elfogadása
Előteriesztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Józsefuárosi Szerb onkormínyzat Képvise1ő-testületének20|6. május 5. napján
4. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő.testület!

Az áIlaĺnháztartásrol sző|ő 2071. évi CXCV. tĺirvény (továbbiakban Áht.;, valamint annak
végrehajtásárőI sző|ő 36812011. (xII.31.) Koľmányrendelet (továbbiakban Ávr), va|arĺint az
á||amháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.t|.) Koľmiínyrendelet éľtelmében az
ĺinkoľmĺínyzat elnökének a 2015. évi kĺiltségvetési beszĺámolóját, mér|egét, kĺĺltségvetési
maľadvĺínyát a targyévet ktjvető év ápľilis 30-ig kell a képviselő-testiilet elé elťogadásra
benyujtani.

A Péĺlzllgyi Ügyosĺrĺly a teleptilési önkoľmźnyzat megállapodásábarl foglaltak szennt a
MAK felé a szětmszal<l kĺiltségvetési beszámolót elkészítette.

2015. évben önkoľmlínyzaílnk mfüĺjdése zavartalan volt, a Polgármesteri Hivatal az épi|et
felújítasa időszakában is biztosította a feltételeket. A megvalósított progľamok száma 20 db.

1./ Sztiveges Beszámolás

Sretenje ünnepe: megrendezésre keľült ezen szerb á|Iaĺrli tinnep, tĺjbb szerb szewezet
rendezésében. Az tinnepségen fellépett egy kórus Szerbiából és egyéb más programok is
voltak, valamint az tinnepség után egy fogadás volt, ahol gaszhonómiai bemutatót taľtottak
szeľb hagyományos ételekkel. A rendezvény és a fogadás költségeit ĺineľőből nem tudtĺĺk
teljes egészében feđezni, ezéľt többek kĺjzött hozzállk is fordultak segítségéľt. A Józsefuĺĺľosi
Szerb onkormányzat is tálmogatta a ręndenény kĺiltségeit 25 e Ft eľejéig. A Sľetenje iinnep
1804-hez kapcsolódik, amikor a szerbek haľcot inđítottak a törökök kiűzéséľe, de 1835.
februlĺr 1 5-én a szerb paľlament Kľaguj evacban létreho zta az első alkotmĺáný.

Farsangi Bál: a faľsangi bźi a Nikola Tesla Szerb Tanítĺísi nyelvíi iskolában idén is
megrenđezésre keľült, amit a gyeľekek minden évben nagyon vlírnak. A farsangi mulatságon a
gyeľmekek jelmezekbe öltöznek. Mivel a VIII. keriiletből sok szerb nyelviĺ gyeľmek jź,t u
iskolába, ezért a faľsangi mulatsághoz és a gyermekek jutalmazásának költségeihez a
Józsefu ĺáľosiSzerbonkoľmanyzathozzétjźnu|t.

Jĺótékonyságĺ Bál: mint minden évben, a Nikola Tęsla iskolában megľendezésre kerĹil a
jótékonysági bál. A Szerb Nemzetiségi onkormźnyzatok,tĺibbek kón, ami onkormźnyzabłtIk
is rész tudott vźi|a|ru, mind a szervezésben, mind a finanszíľozásban. Aziđei rendezvényen a
hangosításban tudfunk résrtvá||a|ffi,40 e Ft összeghatáng.

Húsvéti iinnep: a Húsvéti iinnep ďkalmából a Budapesti Nikola Tesla Szerb tanítási nyelvíĺ
oktatĺási inténnény óvodájában gyeľmekek részére kézrnűves foglďkozást szerveztĹink,
amelyre a feldolgozandó anyagokat a Józsefuĺĺrosi Szerb onkoľmrányzat vásźro\ta meg, 50 e
Ft értékben. A résztvevők létszĺĺma 54 fő volt.

f015. május 8.i ülésén diintött a ktinyvkĺadások támogatásárő|z a Józsefuaľosi Szeľb
onkoľmányzat tźlmogatást biztosított Dujmov Milĺĺn új könyvének ,,Szerb vezetéknevek
Magyarorszźtgoĺť, kiadásiíhoz 50 e Ft-tal, Dujmov Dragomiľ új kĺinyvének ,,ogledďo od
zelenog jaspisa'' címtí kĺinyvének kiadásĺíhoz 50 e Ft-tal, a,,Batarlyai Szeľb Fűzeteko'legujabb
szźlměnakkiadásához 30 e Ft-tal.
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Gyöľgy napi ünnepség: minden év májusában keľül megľendezésre a Szent Gyĺirgy napi
ľendezvény a Pesti ortodox templomban, tekintettel aĺra,hogy Szent György a Pesti ortodox
templom védőszerrtje. A Budapest Szeľb ortodox Egyhaz által keľiilt megrendezésľe a
rendezvény, ellhez onkoľmĺínyzatlxlk a zenekar és tancegyĹittes fellépésének díjĺĺho z jaru|t
hozzá 100.000.-Ft-al.

Gyermeknap: a Nikola Tesla Szerb Tanítási és Nevelési intézményben megrendezésre kerĹilt
a gyereknap, amelyen az általrĺnos iskolai tanulók és az óvodások vettek ľészt. A rcnđenĺéný
a Budapest VI. keľületi Szeľb onkoľmanyzattal közcjsen szeľveztiik' Ónkoľmányzatunk a
fellépési díjak egy Észéttětmogatta 150 e Ft-tď.

Tabán Est: minđen évben tradicionálisan megľendezésre keľiil a Tabĺín néptĺánccsoport
gálaestje, ahol a Nikola Tesla Szeľb Iskola tanulói is felléptek. Idén 2015. június I3-źn a
MoM MÍivelődési}Jźľ'ban a 21. Jubileumi Tabán Estre a Tabán Táncegyüttes szeľvezésében
keľĹilt sor, amelyhez onkormźnyzaink 2O0 e Ft keretösszeggel járutt hozzá. Az Est
ťĺnanszirozásában az cisszes fővarosi, Pest Megyeí' és az oľszágos Szerb onkoľmanyzatrésń,
váI|a|t. A rendezvényľe szĺínt keretösszeg fe|hasznźiási céljai: fellépési, zenekari, szá|!ás,
terembérleti, szźllítási, hangosítási, színpad berendezési, egyéb rendezvényszervezési díjak.

Táľsak a Teleki térért Eryesülettel ktiztis ľendezvény: Taľsak a Teleki téréľt Egyesülettel
közös rendezvéný szerveztĺink,,Sokszínú Józsefuĺíros'' programsorczatźnbelül a Teleki téren
taľtándó ,,Ismerjfü meg Egymás Kulturájĺĺt'' címmel. A rendezvényen az onkoľmányzatlĺlk
gasztronómiď bemutató keľetén belül szerb nemzetiségi ételeket prezentźůt, amelyre 40 e Ft
költségkeretet szźnt.

2015. júlĺus hónapban Battonyai Szeľb Nemzetiségi táboľ: idén nyáron is megrendezésre
keľĹilt a Battonyai Szerb nemzetiségi tábor, több magyarcrszági Szerb onkormanyzattal közös
szervezésben, amelyen az e|mtit években szĺĺmos józsefuáľosi gyeľmek vett ľészt. A táborban
a Józsefuaľosi Szerb nemzetiség tagai is ľészt vehettek. A táborban volt néptránc, népismeľet,
e.gyéb népi hagyományok elsajátítása, és gyakorlásľa lehetőség. A Józsefuiĺrosi Szeľb
Önkormanyzat 30 e Ft keretĺisszegig tészt vźi|a|t a tźtbot szálláshelyének kifizetésének
költségeihez és a kézmtĺves foglalkozásban feldolgozanđó alapanyagok beszerzésének
kciltségeihez.

Hittan táboľ: idén is megľendezésľe került a Hittan tĺĺbor, több magyarországi Szerb
Önkormĺányzattal közös szervezésben, amelyen az elmult években ."á-os józšefulĺľosi
gyermek vett részt. A táboľban a Jőzsefváľosi Szerb nemzetiségi gyerekek is részt vehettek. A
táborban a gyerekek a szeľb vallási szokások elsajátításĺíľa kaptak lehetőséget. A Józsefuiĺľosi
Szerb onkoľmrányzat 30 e Ft keretösszegig részt váI|alt a ábór szálláshelyének kiťrzetésének
költségeihez és a kézmrĺves foglalkozĺásban feldolgozandó alapanyagok beszerzésének
kĺiltségeihez.

lJuk Kaľadzic'' nyelvĺ tábor: a ,,Vuk Karadzic,, nyelvi táboľt tĺibb magyarorczági Szerb
onkormĺányzatta| kĺizös szerveztfü. A táborban a Józsefuĺáľosi Szerb nemzetiségi gyeľekek is
részt vehettek. A táborban a gyerekek a szerb anyanyelv elsajátításźra, szókincs bővítésére,
nyelvtani szabźiyok megtanulĺásĺĺľa kaptak lehetőséget. A Józsefuĺírosi Szerb onkormĺányzat
30 e Ft keretösszegig tészt vállalt a tábor szálláshelyének kifizetésének költségeihez és a
kézmiives fogla|kozásban feldolgozandő ďapanyagok beszeľzésének költségeihez.

Szent Illés nap: ez évben is önkormĺínyzatunk ĺinrátlóan megszewezte a Józsefuráľosi Szent
Illés napi rendezvényt. Erľe arendenén.yre 150 e Ft összeget használfunk fel fellépési dífua,
zenekari dijra, gasztľonómiai bemutatóra, a nyomdai kĺiltségekĺe és egyéb a
rcndeményszeľvezéssel és lebonyolítássď kapcsolatban felmeľült koltségekľe.

Pisanka ktinyv bemutatója: a Józsęfuĺárosi Szerb onkoľmányzatkijnemfüödésével kiadott
,,Pisanka'' címll źltalrános iskolások tanulmarryait segítő könyv bemutatója 2015. évben kerĹilt
megĺendezésre. A ľendezvény helyszíne az egyetlen magyarorczágí szerb iskola. A
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Józsefuarosi Szerb onkoľmĺányzat a rcndezvény szewezés kdltségeit, és a gasztľonómiai
bemutató költségeit vá|Ialta 80 e Ft keľetĺisszeg erejéig.

Guest Rest Bt. támogatása: a Guest Rest Bt. szervezésében a belgrađi ráđiő ľiporteľe
Magyarországtő| 2015. szeptember 16-ĺĺn élő adásban jelentkezett be és a Nikola Tesla szerb
oktatási intézłnény mindennapjafuő| szźtmolt be. 2015, szeptember 23-an Dujmov Milan
töľténésszel élő interjút is készített. Mivel mindkét alkalommal a stáb a felkészülés miatt, maľ
az adźst mege|ozó este megéľkezett, ezért a pécsi tádiő a szźtllźs kifizetésnek egy részében (9

e Ft) támogatásunkat kéľte.

Nikola Tesla Szerb Tanításĺ nyelviĺ oktatásĺ ĺntézmény iskolakezdésĺ kézműves
foglalkozás: a tanévkezdés ďkalmából a budapesti Nikola Tesla Szerb tanítási nyelvű oktatási
lntézrnény a gyermekek részére kézműves foglalkozást szervezett, amelyre a feldolgozandó
anyagokat 80 e Ft összeghatrírig a Józsefuĺĺľosi Szerb Önkoľmanyzat biztosította. A
ľésztvevők létszźlma 170-180 fő gyermek volt.

Szent Dimitrĺj napĺ ünnepség: a Budapesti Szeľb Templommal közĺjs szervezésben a JSZÖ
is részt vett a Szent Dimitrij napi rendezvény szervezésében. A rendezvény a Szerb
Templomban és kiilső helyszíneken keľĹilt megrendezésľe.. onkormányzatunk az tinnepség
utlíni fogadás ľeprezentációs költségeit vállalta 100 e Ft + jĺárulékai (l9 e Ft SZJA és 32 e Ft
EHo) összeghatĺĺľáig.

Nemzeti iinnep és folklĺóľ fesztivál: megľendezésľe került első alkalommď a Nemzeti iinnep
és folklóľ fesztiváI a kerĹiletben. A ľendezvény helyszíne a H13 MűvelődésiHáz, amelynek
időpontja 20|5. november 27-e voht. A rendezvénnyel kapcsolatos teljes kĺiltséget a
Józsefuaľosi Szeľb onkoľmányzatvźi|a|ta, amelyek az a|źhbiak: nyomdai kĺiltségek, fellépők
díja, zenekari díj, reprezentáció, hangosítás' vi|ágítás és a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb
felmeľülő költségek. A ľendezvényre sziĺnt keretĺisszeg 800 e Ft volt.

Évfordulós eseménysoľozat: 2015-ben ttĺbb Magyarországon dolgozott szerb származźstl
zeneszęrzo (Komelije Stankovic, Vujicic Tihamér, Stevan Makľanjac, Bojic lzidor)
szĹiletésének vagy eLhaláIozáslíĺrak kerek évfordulója van. Ez alkalomból a Főviíľosi Szeľb
onkormanyzat több budapesti keľületi önkoľmiĺnyzat ľészvételével, kĺizös szeľvezésével -
köztiik a mi önkoľmányzatunkkal-, egy négy eseményből á1ló megemlékezést szervezett.
Ebből aĺégy eseményből a megrendezęndő hangverseny szervezésében és finanszirozásźlban
vállalfunk szerepet. A ľendezvényľe szĺánt keretösszeg 100 e Ft.

Szent Miklĺís napĺ iinnepség: a reĺđezvény mĺáľa maľ hagyomány jelleggel bíľ. A
kapcsolódó vallási szęrtartást 1ó:30-kor kezdődik. A szertaftźts után amźlt szintén hagyomany
jelleggel bíró karácsonyi kézmtĺves foglakozást taľtunk a gyeľekeknek. Ez idő alatt a jelenlévő
szĹilők és más felnőttek a másik helyiségben gasztronómiai bemutatón vehetnek részt és utiína
lehetőség nyílik szerb népzene ha|Igatásáľa, továbbá ha a vendégköľnek kedve van,
egyszerűbb tánclépések elsajátításaľa is. A rendezvény teljes egészében a Jőzsefvárosi Szerb
onkormlínyzat szervezésében keľĹil megtartásra és a teljes költséget magunkľa vĺíllaljuk,
amelynek keretö'sszege 160 e Ft.

2. l Számszakĺ beszámolás

A 201 5. évi módosított bevéte|i előirźnyzatok 2 957 e Ft, telj esíté se 2 957 e Ft. 20 1 5. évben
paJy źzati pénzeszkozök nem voltak.

A módosított kiadási előhányzat} 957 e Ft, teljesítése 2 7|| e Ft. A személyi juttatások és
munkaadót teľhelő jĺĺrulékok és szociális hozzájźlniási adó módosított e|őirźnyzataihoz
viszonyított teljesítések 0 yo-át a vźúasztott tisztségviselők juttatásainak és azok jaľulékainak,

adóinak vonzatatette ki. A dologi kiadások teljesítésének 0 %-át a mobiltelefon költségek, 51
oÁ-át a szakmai szolgáltatások, 14 %o-źú a szakmai anyagok beszerzése tette ki.
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Abervhézźlsi kiadások módosított e|őhźnyzataZ|7 e Ft, teljesítése 213 e Ft. Beszeľzések nem
ktivetkezok voltak: zászlő, egyedi zászlőtartő á|Ivźny, pendľive.

A 2015. évi kĺiltségvetési előiľányzatok teljesítésének számszaki beszámolóját az 1. szźlmil
melléklet tarta|mazza.

A 20|5. évi költségvetési maľadvĺĺny ĺisszege 245 e Ft, ebből feladattal terhelt 120 e Ft,
szabad 125 e Ft. A részletes kimutatást a 2, szźlmű melléklet tartalmazza. A maľadvanyok
cĺsszege az alábbi bevételi források fel nem hasznźit összegei:
- 20|5. évi feladatalapú állami tamogatás 237 eFt,
- Kamatbevétel 8eFt

A 2015. évi eredmény-kimutatást, vagyonkimutatĺíst és a méľleget a Szétmviteli és Pénzügyi
Iroda nem fudta időben elkészíteni időhiany miatt, ezért ań. egy későbbihatározatban fogadja
el.

osszességében megállíthatő,hogy az ĺlnkoľmĺĺnyzat mfüödése és gazdźikodása 2015. évben
kiegyensúlyozott volt. Taľtozása és kĺjvetelése az örlkormźnyzatnak 2015. évben nem volt.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźrozatijavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosĺ Szeľb onkoľmán yzat Képviselő.testiilete úgy diint, hogy

|.l a 2015. évi kłiltségvetési bevételek teljesítését 2956 e Ft-ban, a költségvetésĺ kiadások
teljesítósét 2 7||' e Ft.ban fogadja el, melyet ľészleteiben az 1. számú me|léklet
tartalmazza.
2.l a 20|'5. évi ktiltségvetési maľadvány összegét 245 e Ft.ban fogadja el' melyből a
feladattal terhelt |20 e Ft, szabad |25 e Ft, melyet ľészletesen a 2. számú mellék|et
tartalmazza.
3. a 2015. évi eľedményt ľészletesen a 3. számú mellék|et tarta|mazza.
4.l a2015. évi méľleget a 4. számú mellékletben fog|altak szerint fogadja el.
5.I az előteľjesztés 1. pontjában foglatt 2015. évĺ sziiveges beszámolót elfogadja.
6./ felkéri az elnökiit, hory intézkedjen a beszámoló honlapon ttiľténő közzététe|érő|.
7.l Avagyonkimutatást a Számviteli és Pénzüryĺ Iroda nem tudta időben elkészíteni
időhiány miatt, ezért azt egy későbbihatározatban fogadja el.

ľ'elelős: Szabĺi János elniik
Határidő: 1.5. pont azonnal,6. pont 10 munkanapon belĺil, 7. pont 2016. május 31.

Budapest, 2016. ápĺl'|is 27 .
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ELOTERJESZTO: sZABo JAl[os ELNOK JoZsEFvÁRosI SZERB

lľÍnľĺ.: BALÁZs ANDREA ÜcvľľľÉzo
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ELoTERJESZTÉS
A Józsefváľosi Szeľb onkormányzata20I5. évi ktittségvetésĺ maľadvány felhasználása,

a 2016. évĺ kiiltségvetés mĺídosítása
Előteľj esztő : Szabó Jiĺnos (íľásbeli előterj esztés)

Józsefuarosi Szeľb onkormanyzat Képviselő-testületének2}Lí.május 5. napján
4. nyilvános ľendes tilés 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő.testület!

Az onkoľmlínyzat 20|5. évi kĺlltségvetési beszámolójával egyidejrĺleg a 2OI5. évi
költségvetési maľadviány összegét 245 e Ft-ban fogadta el, melyből a feladattal terhelt 120 e
Ft, szabad 125 eFt.

A 2015. évi költségvetési maradvĺĺny feladattal teľhelt összegéből 0 e Ft.ot, a szabad
kdltségvetési marađványából l17 e Ft-ot már az onkormĺínyzat a201,5. évi költségvetésében
megtervezett, ezért a20|5. évi költségvetést 128 e Ft-tal szfüséges módosítani.

A kĺiltségvetésben nem tervezett szabad maľadvány fe|Inszná|ásźna az alábbi kiadási
javaslatot teszem:

- Dologi kiadások elóirźnyzatĺĺn belül egyéb szo|gá|tatás +8 e Ft

A felađattal teľhelt maradvány ĺisszegével az a|źhbiak szerint sziikséges a ktiltségvetés kiadási
e|őh źny zatát mó do sítani :

- Személyi juttatások előírźnyzatĺán beliil reprezentáció +20 e Ft
- Jáľulékok előirlínyzatánbeliL|SZIA+ 19 e Ft
- Járulékok előiľányzatlán belül EHo +31 e Ft. Dologi kiadások e|olrźnyzattán belül egyéb szolgtůtatts +50 e Ft

A fenti módosítlíssal a kĺĺltségvetés módosított e|óirźnyzatokat az 1. szélm:ú mellék]et
taĺta|mazza.

Fentiekĺe tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefváľosĺ Szeľb Onkoľmányzat Képviselő.testiilete úgy dtint, hory
1.l 2015. évĺ kiiltségvetésÍ bevételĺ előĺrányzatát 944 e Ft.ľĺĎl 944 e Ft.ľa, műktĺdési
Íinanszíľozási bevételĺ előĺľányzatát 117 e ľ.t.ról 245 e Ft.ľa, ktiltségvetési kĺadási
e|őirányzatáú 1 061 e F.t.ľĺíl 1 189 e Ft.ra mĺídosítja a 2015. évĺ ktiltségvetési maľadvány
és annak felhasználása címén.

l4



2.I az 1. pontban foglalt mĺidosítással a módosított e|őirányzatokat kiemelt
e|őirányzatokat, rovat bontásában, ľészleteiben az 1. számú melléklet tarta|mazza.

Felelős: Szabó János elntik
Hatáľĺdő: 2016. május 5.

Budapest, 2016. ápri|ís 27 .

ELOTERJESZTO: SZABO JANOS ELNOK JOZSEFVAROSI SZERB
oľroRľĺÁNYZAT
lľÍRľĺ.: BALÁZs ANDREA ticyĺľrÉzo
pnľzÜcyl FEDEZETET IGENYEIAIEMJGENYEL, IG AZoLÄsz v/
JOGI KoNTROLL: rúĹ, /,""^- í?n,
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ELoTERJESZTÉS
A Józsefoárosi Szerb onkoľmányzat2016. évi feladatalapú támogatás befogadása és

kiiltségvetésĺ mĺídosítás j avaslata
Előteť esztő : Szabó János (írásbeli előterj esaés)

Józsefuáĺosi Szerb onkoľmlínyzat Képviselő-testületének2016. május 5. napján
4. nyilvanos ľendes iilés 4.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő TestĹilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az Emberi Erőfonások Minisztériuma
nyilvánosságra hozta a nemzetiségi önkoľmányzatok tészére 2016. évi feladatalapú
tĺĺmogatások összegét, amely a Józsefuaľosi Szerb onkormányzat esetében 1 468 e Ft.

Fentiekľe tekintettel a20|6. évi költségvetés módosítésa az alábbiak szeľint indokolt:

2016. évi ktjltségvetését | 468 e Ft feladatalaptĺ ríllami támogatással és annak a|ábbi
f e|haszĺáIźtsávalmegemeli,elsziĺmolásikötelezettségmellett.

Felhasznál ásźtra az alábbi javaslatot teszem:

Bevétel:

- Mfüödési célú támogatás, ÁH beltilről +1 468 e Ft
Kiadás:

Személyi juttatások e|őkányzatlán beltil reptezeĺtźrció + 115 e Ft
Dologi kiadások előirźnyzatan belĹil egyéb szolgáltatásru+ 20 ęFt
Dologi kiadások e|ófuźnyzatan belülszakmai szolgźitatásľa + 1318 e Ft
Dologi kiadások előirźnyzatrán belül iizemeltetési anyagra +15 e Ft

2.l az 1. pontban foglaltak miatt a 2016. évi költségvetési végszárnát |189-ľő1 2 657e Ft.ra
mó do sítj a, melyet ré szleteibe n az 1 . számű, mell éklet tarta|maz.

Fentiekľe tekintettel kéľem a hatźnozatiiavaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Józsefuáľosĺ Szerb onkoľmányzat Képviselő-testůilete úgy dönt, hory
1.ĺ 2016. évi ktiltségvetéséÚ 1 468 e Ft feladatalapú állami támogatással és annak alábbi
felhasználásával megemeli:

Bevétel:
- Míĺködési célú támogatás, ÁH belülľől + 1 468 e Ft

Kĺadás:
- Személyĺ juttatások előirányzatán belül reprezentáció + 115 e Ft
- Dologi kĺadások e|őirányzatán belĺil eryéb szo|gáůtatásľa * 20 e Ft
- DologÍ kĺadások e|őirányzatán belül szakmaĺ szolgáitatálsra + 1318 e Ft
- Dologi kiadások e|őirányzatán belüI iizemeltetésĺ anyagľa +15 e F.t

t6



2.l az 1. pontban foglaltak miatt a 20t6. évi ktiltségvetési végszátmáú 1189.ľő| 2 657e Ft-
ľa módosítja, melyet ľészleteĺbenazĹ. számú melléklet tarta|maz.

x'elelős: Szabó János elniik
Határĺdő: 2016. május 5.

Budapest, 20|6. ápľi|is 27 .

^ - ś.,""-.ffiäą,t

Ę.ŕ"6.ffi
ELOTERJESZTO: SZABO JANOS ELNOK JOZSEFVAROSI SZERB
oľroRľĺÁI\IYZAT
ĺ,nÍRlĺ.: BALÁZS ANDREA Ücylľrnzo
ľÉľzÜcyr ľ.EDEZETET IGENYEL/NEM IGÉ]\^YEL. IGAZoLÁS:
JOGI KoNTRoLL: ČlL^ /L,ĺ.,.--.
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ELoTERJESZTÉS
Települési Onkoľmányzatpáiyázatán elnyertz3l e Ft befogadása és felosztása,

költségvetés módosítása
Előteť esztő : Szabó Jĺĺnos (írásbeli előterj esztés)

Józsefiĺĺáĺosi Szerb onkoľmányzat Képviselő-testületének 2016. május 5. napjĺán
4. nyilvanos rendes ülés 5.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő Testiilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy onkormányzatunk pźiyázatot nyújtott be a
települési Önkoľmanyzathoz. A pátyazaton 230 e Ft-ot nyertiink, ennek az összegnek a
befo gadásrĺľól kell dönteniink.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźlrozatijavaslat elfogađását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosĺ Szeľb Onkoľmányzat Képvĺselő.testůilete úry dtint, hory
1. a) a telepiilésĺ Onkormányzat pá'/ryáľzatán Szent lllés napi ľendezvényre, nyáľĺ

hĺttantáboľra és nyelvi táboľra, valamint nyári folklĺíľ táboľľa elnyeľt 230 e Ft
támogatást költségvetésében elfogadja.
b) felkéri az elniikiit atámogatási szerződés aláírására.

2. az 1..2. pont alapján a kiiltségvetést módosítja' melyet ľészleteiben a 2. számrĺ
mellék|et tarta|maz.

Bevétel:

. MíÍktidési célú támogatás ÁH belülľő| + 230 e Ft

Kĺadás:
. Dologi kiadások előĺrányzatán belül szakmai anyag + 120 e Ft
- Dologi kiadások előirányzatán belĺil szakmaĺ szolgáltatásľa t 90 e Ft
. Dologĺ kĺadások előirányzatán belüI ĺizemeltetési anyagľa + 20 e Ft

3. az 1..2. pontban foglaltak mĺatt a20|6. évĺ köItségvetésĺ végszálmát} 657.rő1 2887e
Ft.ľa módosítja, melyet részleteiben a2. számú melléklet tarta|maz.

x'elelős: Szabó János elnök
Hatáľidő: 2016. május 05.

Budapest, 2016. ápn|is 27 .

.-';.ii.lÚůa ,},.;

..łď Wffi..,.,
,,:: t-M i
ęt -EyAilMnEilTA .'

C#Sffi.ľ*.
Szabó=ľáńos

elnäk

JANOS ELNOK JOZSEFVAROSI SZERB
ONKORMAN"YZAT
lľÍRľl.: BALÁZs A}ĺDREA ÜcylľľÉzo
ľnľzÜ cyr F.EDEZETET IGEN-YEL/NE!ĹIGIĺI\rrEt, IG AZDL 

^* 
lá

JOGI KoNTROLL: ok 4."' /Ł<. - I./
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ELoTERJESZTÉS
Szent Gyiirgy napi ünnepség

Előteri esztő : Szabó Jĺínos (írásbeli előterj esaés)
Józsefuaľosi Szerb Önkormĺányzat Képviselő-testü1etének20l6, május 5. napjĺán

4. nyilvĺĺnos rendes tilés 6.) napirendi pontja

Tájékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy a Józsefraľosi Szerb onkormĺĺnyzat 2016
májusában a Budapest Szerb ortodox Egyhaz által megrendezésre kerülő Szent Gyöľgy napi
rendezvényen a táncegyüttes fellépésének díjehoz jaru|hozzá, bruttó 99,9 e Ft keretösszeggel.
Kifizetése sztlm|a ellenében töľténik.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatáĺozati javaslat elfogađását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Szerb onkormányzat Képviselő.testülete rĺgy diint, hory a 2016
májusában Budapest Szeľb oľtodox E;ghán által megrendezésľe keľülő Szent Gyiiľry
napi rendezvényen a zenekaľ fel|épésének díjához járul hotzá bľuttó 99,9 e Ft tĺsszeggel.
Foľrása a 201'6. évi feladatalapú államĺ támogatás, fedezete a dologi kiadások
e|őirányzata.

Felelős: Szabó János elntik
Hatáľidő: 2016. júnĺus 30.

Budapest, 20|6. április 27 .

',..ofĺľTEä7;'
:s* @"W"-ą
,:w@e

elnäk

ONKORMAI\IYZAT
SZERB

határozati
lnÍRľł: KovÁCS MARIETTA NEMZETIsEGI REFERENS
ľÉ'ľzÜcyr F.EDIZETET IGÉ,N.YELINI'EM IGEnI.YEL, IGAzoĺ,Ás:
javaslat atapján l,v '
JOGI KONTROLL: g^. <_1 <y'Ę*
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lizsrruÁnosl ĺZERB oĺvronľĺÁrwzl,r
ta82 Buđepest, Bęrass łt. 63,ő7"

ELoTERJESZTÉS
,,Sokszínű Józsefváľos'' pľogľamsoľozat

Előteľj esaő : Szabó János (írásbeli előteľj esztés)
Józsefvarosi Szerb onkormányzat Képviselő-tęstiiletének 2016' május 5' napján

4. nyilvlĺnos rendes ülés 7.) napirendi pontja

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy 2016. május 21.-énTĺĺľsak a Teleki térért
Egyesülettel kĺiz<is rendezvéný szerveztink a,,Sokszínű Józsefuiáľos'' progľamsorozatrín beltil
a Teleki téren taľtandó ,,Ismeľjfü meg Egymás Kulturáját'' címmel. A ľendezvéĺyen az
onkoľmanyzafunk gasztronómiai bemutató keretén belül szeľb nemzetiségi ételeket fog
ptezentálru, amelyre 50 e Ft költségkeretet javaslok meghatfuozni és a tánccsopoľt fellépéséľe
is 50 e Ft fellépési díjat javaslok. Ezen összegek kifizetése szĺĺmla ellenébęn töľténik,
amelynek forrása a 2016. évi feladatalapú állami támogatás, fedezete a dologi kiadások
eloirěnyzata.

Fentiekľe tekintettel kéľem ahatfuozati javaslat elfogadását

Határozatĺ javaslat

A Jĺózsefváľosi Szeľb Onkoľmányzat Képviselő-testülete úry diint, hogy 2016. május 21.-
én a Táľsak a Telekĺ térért Eryesülette| köziis ľendezvényt szervez a ,,Sokszíníĺ
Józsefoáľos'' pľogramsoľozatán belĺil a Telekĺ téľen tartandó ,,Ismeľjük meg Erymás
Kultúráját'' címmel. A rendezvényen a Jĺízsefuárosi Szerb Onkormányzat gasztronómiai
bemutató keľetén belĺil szeľb nemzetĺségi ételeket fog pľezentálni, amelyľe a
Józsefváľosĺ Szerb Onkoľmányzat 50 e Ft keretiisszeget határoz meg, illetve a
tánccsopoľt fellépésĺ díjára szĺntén 50 e Ft.ot. x'orrása a 20|6. évĺ feladatalapú állami
támogatás' kiadási fedezete a dologĺ kiadások e|őirányzata.

Felelős: Szabó János elnök
Hatáľidő: 20|'6.július 31.

Budapest, 2016. ápti|is 27.

oľronľrÁlwza,ľ
SZERB

határozati
lnÍRľĺ,: KovÁcs MARIETTA NEMZETIsEGI REFERENs
ľnľzÜcyr F.EDEZEIET IGEII-YEL/NEM IGÉI\"YEL, IGAzol,ÁS:
javaslat atapján /,.í
JOGI KONTROLL: ,,4 /,?l /,Zĺ7u
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ELŐTERJESZTÉS
Gyermeknapĺ ľendezvény

Előteť esztő : Szabó Jĺĺnos (íľásbeli előterjesztés)
Józsefuaľosi Szerb onkormanyzat Képviselő-testiileténekz}Lí.május 5. napjĺín

4. nyilvĺános rendes Ĺilés 8.) napirendi pontja

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nikola Tesla Szerb Tanítási és Nevelési
Intézményben megrendezésre kerül a gyereknap, melyen aszerb nemzetiségű általrínos iskolai
tanulók és az óvodások vesznek részt. onkormányzaiĺ.lk a reĺđezvéný a kézműves
fog|a|kozáshoz szfüséges anyagok megvásĺĺľlásával támogatja 80 e Ft összeghatĺĺrig,
amelynek forrása a 20|6. évi műkodési állami tźnrlogatás, fedezete a dologi kiadások
e|őírźnyzata.

Fentiekľe tekintettel kérem a hatáĺozati .j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Jĺízsefváľosi Szeľb onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hogy megszervezi a
Nĺkola Tesla Szerb Tanításĺ és Nevelésĺ Intézményben megrendezésre kerůilő
gyereknapot. A ryereknapon szeľb nemzetiségĺi általános Ískolaĺ tanulók és az óvodások
vesznek részt. A Józsefuáľosĺ Szeľb Onkormányzat a rendezvényen a kézműves
anyagok vásárlásához járul hozzá 80 e Ft iisszeghatárĺg. Foľľása a 2016. évĺ működési
állami tám o gatás, Íedezete a do lo gi kiadá s o k e|őir ány zata.

Felelős: Szabó János elnök
Határidlőz 2016. júlĺus 31.

Budapest, 20|6. ápľj.lis 27.
yjoa.

M*gľ#?

elntik

|!L(Jl|l|(J|lĐZlU.
oľronuÁN-YzAT

JOGI KoNTROLL: /ĺ1 íĺt. ,k.<

lnÍnľĺ.: KovÁCs MARIETTA IIEMZETISEGI REFERENs
ľnľzÜcyr FEDEźETET IGEI\.YEL/NEM IGENYEL, IGAzol-ÁS:
jovaslat alapjĺźn ĺQ

SZERB

hatdrozati

2l



rc z s r ruÁ no s I s Z E RB oĺvro nľĺÁrwz,ł, r
IaB? Buďepe,,.sÍ, Bęrass ru 63-ó7.

ELŐTERJESZTÉS
Tabán Est

Előteri esztő : Szabó Jiínos (írásbeli előterj esĺés)
Józsefurírosi Szerb onkoľmanyzat Képviselő.testületének 2016. május 5. napjan

4. nyilvanos rendes ülés 9.) napirendi pontja

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy 20|6. június 1l-én a MoM Múvelődési
Hźzban megľendezésre keľül a22. Jubileumi Tabán Est a Tabán TancegyĹittes szervezésében,
amelyhez Önkormanyzatuĺtk bruttó l50 e Ft kerettisszeggel hozzájźra|. Az Est
ťlnanszítozásában az összes fővĺárosi, Pest Megyei, és az országos Szerb onkormrányzatńsń"
vállal. A rendezvényľe szánt keretö'sszeg fe|hasznźlási céljai: fellépési, zeĺekati, szźl||ás,
terembérleti, szźi|ítási, hangosítási, színpad beľendezési, egyéb reĺdezvényszervezési díjak'
stb. Foľrása a 20|6. évi feladatalapú állami támogatás, fędezete a dologi kiadások
előirźnyzata.

Fentiekľe tekintettel kéľem a hatáĺozati javaslat elfogadását.

IJatź.ľozati javaslat

A JĺĎzsefvárosi Szerb Onkormányzat Képviselő.testĺilete úry diint, hogy
1. 2016. június ll-én a MoM Mĺĺvelődési Házban megrendezésr.e keľü| a 22.
Jubĺleumi Tabán Est a Tabán Tánceryĺĺttes szeľvezésében, amelyhez az onkoľmányzat
bľuttó 150 e Ft kerettisszeggel hozzájárul. Az est Íinanszírozásában a főváľosĺn Pest.
Meryeĺ, valamint az országos Szeľb Onkoľmányzat részt vállal. A ľendezvényre szánt
keľetiisszeg felhasználási céIjaĺt a Józsefvárosĺ Szerb Onkormányzat az alábbiakban
határozzamegz

a. fellépési díj'
b. zenekaľi díj'
c. hangosítás, színpad berendezése soľán felmeľülő költségek'
d. egyéb a rendezvényszeľvezésével és lebonyolításával kapcsolatban
felmeľülő költségek

F'oľrása a 20|6. évi feladatalaprĺ állami támogatás, fedezete a dologi kiadás e|őirányzat
terhéľe.
2. felkéľi az elniikiit az 1. pont szerintĺ megbÍzásĺ szeľződés a|áírásá.ľa.

ľ'elelős: SzabĺĎ János elntik
Határĺdő: 2016. augusztus 31.

Budapest, 20|6. ápn|is 27 .

lBÍRľł: KovÁCs MARIETTA NEMZETIsEGI REFERENspÉľzticyr FEDEzETET IGENYEL/NEM lcnľyľl,. ll

SZERB

határozatiprľzticyr FEDE4ETET IGEN^YEL/NEM IGEI\.YEL, IGAzoĺ,ÁS:
jallaslat alapján rf,
JoGI KoNTRoLI;: ołĄ /,L t /?nł
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1082 Budapest, Baross u. 63-67.

MEGHIVO

a J őzs efv álro s i Sze ľb o nko ľmán y zĺt Képvis eI ő.tes tü lete
2016. május 5. (csiitiirtiik) 13:00 óľai kezdettel taľtandĺi

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségĺ Onkoľmányzatokirodája
4. nyilvános ľendes testiiletÍ iilésére

Napiľend:

|. B é|y egzőhasznáIati szab áůy zat elfo gadás a
Előterjesztő : Szabó János (írásbeli előterjesztés)
2. A Jőzsefváľosi Szeľb Onkormányzat 2015. évi kiiltségvetési beszámolója és
20 1 5. évĺ kiiltségvetési maľadvány elfogadása
Előterj esztő : S zabó János (írásbeli előteľj esztés)
3. A Jĺízsefváľosi Szeľb onkormányzat a 2015. évi kłiltségvetési maľadvány
felhasználása, a 20t6. évi kiiltségvetés módosítása
Előterj esztő : Szabó Jĺĺnos (írásbeli előterj esĺés)
4. A Jĺózsefvárosi Szerb Onkoľmányzat 20t6. évĺ feladatalapú támogatás
befogadása és ktiltségvetésĺ módosítás javaslata
Előteľj esztő : S zabó János (íľásbeli előterj esztés)
5. Tetepülési Onkormányzatpá|yálzatán elnyeľt 230 eFt befogadása és
felosztása, ktiltségvetés módosítása
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)
6. Szent Gytirgy napĺ ünnepség
Előteľj esztő : Szabó János (írásbeli előterjesztés)
7.,,Sokszínű Józsefváros'' progľamsoľozat
Előterj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)
8. Gyermeknapi ľendezvény
Előterj esztő : Szabó Jĺínos (írásbeli előterj esztés)
9. Tabán Est
Előteľj esztő : Szabó János (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 20| 6. ápri|is 27 .

Szabó János
elnök s.k.

Udv<izlettel:

.L)
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n Ér,yn c zonĺszľÁr.,a.ľr S ZABÁL Y Z AT

A szabá|yzat célja a Józsefulírosi Szerb onkoľmányzat áIta| rendszeresített bélyegzők
kezelésének, hasznáIatźnak és selejtezésének szabá|yozása annak éľdekében, hogy a
nemzetiségi önkoľmányzat á|ta| haszná|t bé|yegzok, illetve kezelőik minden esetben
beazonosíthatók legyenek, megelőzve abé|yegzőkkel kapcsolatos valamennyi visszaélést.

1. A rÉĺyrezőr rÍpvsel
A nemzeti sé gi önkorm źny zatná|

haszná|hatók. A kĺir- és fejbé|yegzőket megkiilönböztető jelzéssel kell ellátni, mely mindkét
bé|yegzóf ajtaesetébenfolyamatossotszámozźtssaltöľténik.

2. A B Éĺ yr e zőr Nyl ĺ vÄľĺrlnrÁs,ą
A Józsefuiárosi Polgáľmesteri Hivatal Jegyzői Kabinęt Szervezési és Képviselői Irodája (a
továbbiakban: Szervezési és Képviselői lľoda) a nemzetiségi ĺinkormźnyzat źůta] hasznźit
b é|y e gzi5kĺől nyilvántaľtást v ezet (1, szźlmu mellékl et).

3. A rÉĺwczőK rÁnoĺÁse, nsszNÁĺ,ąre

A béIyegzóket zárral ellátott szekľényben) a nemzetiségi önkormiĺn"vzat iľodájában (1082
Budapest, Vajdahunyad u. 1./B) kell tárolni, és gondoskodni kell aľról, hogy illetéktelenek a
bélyegzőkhoz ne férhessenekhozzá. A szekrényhezkét kulcs taľtozik, melyből egy daľab a
nemzetiségi önkorményzat elnökének, egy daľab a Szervezési és Képviselői Iroda
nemzetiségekkel foglalkozó ngyintéz(5jének biľtokában van. Amennyiben abé|yegz(i elhĺnik,
aĺľő| a Szervezési és Képviselői Iľodát haladéktalanul tájékoztatn kell és az eseményľől
jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eltílntbéIyegziĺről, annak érvénytelenségéről a Szervezési és
Képviselői Irođa hirdetményt ad ki, melyet a helyben szokiĺsos módon, illetve két oľszágos
napilapban kell közzétenni.

A bélyegzőlenyomat csak hivatďos iraton használható, a kĺĺr.bélyegzó az iľatok hitelesítésére,
a fejbélyegző a bizonylatok azonosításźra szolgáló ügyviteli segédeszkoz. A bé|yegző
kezeiőjének kell gondoskodnia a bé|,Jegzł5 haszná|hatő állapotban taľtásrĺľól, a
bélyegzőlenyomat olvashatóságát binosító tinta feltöltéséről. A bélyegzők,höz használatos
tinta, továbbá az t$ bé|yegzők beszerzéséről a nemzetiségi ĺinkormźnyzat gondoskodik. Új
bé|yegző elkészítéséről, illetve az elhaszná,|ódott bélyegző lecseľéléséről - saját kĺiltségvetése
terhére - a nemzetiségi önkormányzat gondoskodik. A bélyegzőkhĺiz használatos tinta és
bé|yegzłĺpáma beszeruésétő| szintén saját költségvetése teľhéľe - a nemzetiségi
cinkoľmányzat gondoskodik.

A nemzetiségi önkoľm ányzata körbélyeg zőt egyźůtalán nem viheti e| az orzésl helyről, csak
és k'tzarő|ag a nemzetiségi önkoľmźnyzatok itodájában' valamint a Budapest Fővĺĺros VIIL
keriilet Józsefuaľosi Polgĺíľmesteľi I{ivata| Péĺtnigyi Ügyosztalylín és a Jegyzoi Kabinet Jogi
Iľodáján történő iigýntézés céljából használhatja. A fejbélyegző harmadik személyek előtti
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tigyintézés céljaból elvihető rendeltetési helyéről, azonban eľről nyilvźntartást kell vezefiri,
melyben feltiintetésľe kerül az elvitel dáfuma, az e|vivő személy neve és a|źtfuása, valamint a
visszahozatal időpontja, a visszahozó szeméIy neve és alźúrźsa.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke a bé|yegzok hasznáIatáéľt teljes felelőséggel (anyagi,
btintetőj o gi) taľtozik.

A nemzetiségi képviselő mandátumának megszűnésekor a bé|yegzőt köteles átadru a
Szervezési és Képviselői Iroda nemzetiségekkel fogla|koző munkatrĺrsanak.

4. A rÉĺynezĺjr stĺnnrzÉsr
Az elavult, megkopott, elhasználódott bélyegzőket meg kell semmisíteni. A Szervezési és
Képviselői Iľoda a megseÍIrmisítendő béIyegzők'rő| a 2. szźlmí melléklet szerint jegyzéket
készít. A megsemmisítést a nemzetiségi önkorményzat hatátozatában rendeli el és a
Józsefuaľosi Polgáľmesteľi Hivatal Jegyz(5i Kabinet Belső Ellátási Itodájáva| közösen végzi
el. A megsemmisítésľől a 3. szétmű melléklet szerint jegyzőkönyvet kell felvenni. A
Szervezési és Képviselői Iroda a megseÍIrmisítésről a jegyzék és a jegyzőkönyv 1-1
példĺányĺĺnak megktildésével éľtesíti a Fővaľosi Levéltaľat.

5. Eevnn nĺnnĺĺrnzÉsĺr
Jelen bélyegzłĺhaszná|ati szabáIyzatot a Józsefuĺáľosi Szerb Önkormányzat a20120|6. (v.05.)
sz. hattlr o zatźp a| fo sadta el.

MrĺĺÉrĺrTEK JEGvZÉKE
I . szám,Ú melléklet: A bé|y egzők nyilvant artźsa
2. szźlmtmelléklet: A megsemmisítendő bélyegzők j egyzéke
3. szělmú melléklet: Jegyzőkönyv a bé|yegző megsemmisítéséről

Buđapest, 20t6. május 5.

Szabó János
elnök
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A b é|y egłők nyilvánt artása

1. számú mel|éklet

Lenyomata:

-í$ę6Bay.6;>'m@:

WW
6YÄilMnEuTA

'"-Ęšffiý

Sorszám: JSZeO/OO1

Dátum: 20|6. máius 5.

Haszna]ó neve:
Józsefuĺáľosi Szerb
Önkormánvzat
Szabó Jrínos
elnök
Szabó Alexandra
elnök-helvettes
Szabóné Fazekas
Julianna
nemzetiségi
önkormĺínyzati
képviselő
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A b é|y egzők nyilvántartása

l. számú melléklet

Lenyomata:

..*9::.:!1 lo*' Szerb Ön kormá nyzat-'šlffi 
:ľ'"üľ'ľ.:B"',"'"1Ttffi,:''

Sorszám: JSZIO1002

Dátum: 20t6. máius 5.

Használó neve:

Józsefuaľosi Szeľb
onkoľmánvzat
Szabó Jĺános
elnök
Szabó Alexandra
elnök-helvettes
Szabóné Fazekas
Julianna
nemzetiségi
önkormĺínyzati
képviselő
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2. számű mellék|et

A megsemmisítendő bélyegzők jegyzéke

Lenyomata:

Sorszám:

Dátum:

Aláírás:
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3. számú mellék|et

Jegyzőkłinyv a hé|yegző megsemmisítésérő|

JEGYzoroľyv
Késztilt ...... év ..hó ... napján órakor a Budapest Józsefuaľosi Polgáľmesteri
Hivatal Jegyzĺíi Kabinet Szervezési és Képviselői Irodájanak hivatalos helyiségében a 1082
Budapest, Baľoss u.63-37, ..... szobájźban.

Táľgv: bélyegzők megsemmisítése

Jelen vannak:
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője..
Belső Ellátási Iroda vezetí|je:
Nemzetiségi önkormĺányzat elnĺike:

Fenti időpontban a mellékelt jegyzék (........soľszámozva) szerinti bé|yegzők
megsemmisítése a hatórozat száma/év (dátum) határozat a|apjan megtöľtént.
Megsemmisítés oka: bélyegzők hasznźilhatatlanná váIás miatt, egyéb ok miatt:

Kmf.

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője Belső Ellátási Iroda vezettije

Nemzetiségi önkormanyzat elntike



1. sz. me||ék|et.beszámo|ó határozat

Jĺízsefvárosi Szeľb Önkoľmánvzat 2015. évi
beszámoló

e Ft köte|ező
feladat

t.sz.
E|őiľány'
,^t

Kiemelt
plÁiránĺ Kieme|t e|őir ány zzt megnevezése

Eredeti
e|őiránvzat

Módosított
e|őiĺányzat

ľeljesítés KüIönbözeť
naradvány

teljesítés %.a

I KIADAS

I MUKODESI KIADASOK

I Személyi juttatás 160 267 L75 92 66%

2
Munkaadót terhelő jaľulékok és

qznci4|is hĺzz ÁiÁĺl| Áąi q dő
107 139 33 106 24%

Dolosi kiadások 383 2202 2155 47 98%

Dologi kiadásokból kamatĺrzetés
wĄlŕ,ĺl k qfr qt Ąll ql em.iff\

0

4 Ellátottak pénzbeli j uttatása 0

5 Egyéb működési célú kiadás 0

:bből: elvonások és beťlzetések 0 36 36 0 L00o/o

10
:bbĺĺl: műkc'dési célú kti|csönöl.
nuiifása 0

ll ebből: miíködési célú kölcsönöl,
törlesztése

0

12
ebből: működési célú tĺĺmosatásol.
á1lamháztaĺáson belülre

100 100 0 r00%

13
:bből: miíködési célú tlímosatásol.
6|1 ąmh ĄzÍqrtÁ ąan kíwii lte 0 0 0

t4
:bből:működési cél és általánol
|aĺłq1ék

0

t5 I
MUKODESI KIADASOI{
ossznsĺľ: ó50 2744 2499 245 9L%

t6 2
FELHALMOZASI,
FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK 0

t7 I Beruhazások 0 ft3 21".3 0 too%

l8 Felújítások 0

t9 Egyéb felhalmozási kiadások 0

ZO
ebből:felhalmozási célú kölcsöĺ
nvriitása

0

:bből:felhalmozási célú ktilcsöĺ
iriĺleqzŕéce

0

az
:bből: felhalmozási célĺ
|ámosatások államhaztaľtáson

0

L3
gbből: felhalmozási céli
támoeatások államhrĺztaľtáson

0

L4 :bből : felhalmozási céltaĺtalék 0

,_5 2
FELHALMOZASI KIADASOK
osszĺ:sn.ru 0 0 0

,_6
KOLTSEGVETESI KIADASOI(
ossznsntv 6s0 2957 27rf 245 92%

L7 BEVETELBK 0

l8 MUKoDÉSI BEVÉTELEK

z9 I
Műkt'dési célú támosatásol.
Á||qfrh áztąrtáąan he|ĺi I rrí|

)0
Múki'dési kö|tségvetési á|lam
tÁrĺnoatás 380 380 380 U I00%
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31
ebből: helyi önkormrányzatol.

általános műk<idéséhez és ápazati
0

\2
Allami feladat alapú trímogatáĺ
1)|)o14 íTV 02 \ cz 20s9 2059 2059 0 L00%

'J

ebből helyi onkormányza
ĺÄlvŕv,atÁn eInweŕ ŕisszeg 0

)4 ebből: elvonások és beťlzetések 0

J)
ebből: működési célť
visszatérítendő támosatások.

0

36
ebbő1: miĺködési célť
visszatérítendő támosatások.

0

3t

ebből: miiködési célú tráľnogatásol.

bevételei államháatartáson belülĺő
|2l20|4'QY.02.) sz. Település
Önk. Tám.

t6f Lbf 0 700%

38 Közhatalmi bevételek 0

39 J Működési bevételek 0 l3 13 100%

40 5 Mfü ö dé si cé|ű túv eÍt p élueszkij z 0

I t MUKoDESI BEVETELEľ
osszBsBľ 0 26t4 2614 t'OO%

ł2 2
FELHÁLMoZAS. FELUJITAS]
BEvÉTELEK 0

43
Felhalmozási célú tlímosatások
tĺ||arĺńtztaĺtáson be lülĺől 0 0 0

t4 ebből: helyi önkormányzatok
általános működéséhez és ápazati

U

45
:bből: felhalmozási célú
visszatérítenrĺő támosaŕások.

0

t6
:bből: felhalmozási célú
visszaÍérífen.ĺő fámnoaf ácnk 0

ebből:felhalmozási célú
trĺmogatások államhráztartáson

belülľől
0

ĺ8 f Ingatlanok értékesítése 0

t9 3 Egyéb tráĺgyi eszközök értékesítése 0

t0 4
Részesedések értékesítése é!

meeszűntetéséhez kaocsolódó
0

5
Felhalmozási
nénzesz'kiiz'ök

célú átvet
0

i2
ebből: felhalmozási célÍ
vi sszaŕéríÍen.lő t Ąm no ął Ä ąnk 0

t3
ebből: egyéb felhalmozási célĺ
átvett oénzeszközök

0

)4 2
FELIIÁLMoZAsI'
FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0 0 0

5
KOLTSEGVETBST
BEVÉTELEK ossznsEľ 0 2614 ,2614 0 Ĺoo%

56 3
FINANSZIROZASI
MíII{f|Dńsr I<IÄDÁsÔI. 0

)t I
Iĺrínyító szervi tĺĺmogatáskén
folvósított támosatás kiutalása

0

58 4
FINANSZIROZASI
FELHALMoZÁSI KIADÁSoK 0 0 0

)v 1
Iĺányítószervi támogatáskénl
folyósított támoeatás kiutalása

0

50 2
Hosszúlejáľatú hitelek, váltó
triĺleczféce 0

l
FINANSZIROZASI KIADASOK
ossznsnru 0 0 0

62 5
FINANSZIROZASI
i\,IÜKoDÉsI BE\/ÉTELE|( 0 0 0
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)J I
[rráĺryítószervi tlíĺnogatáskén
folvósítoĺ tĺĺmosatas fi zetési

0

54 z
Szabad pénzmaradvrĺny
isénvbevétele

0 0

t5 J
Feladattal teĺhelt pénzmaradvány
ioénwhcvéŕcIe

0 0

t6
FINANSZIROZASI
t.ELHALMoZÁsI 0 0 0

t7 I
lrrányítószervi támogatásként
foIvósított támosatás fi zetési

0

t8
Szabad pénzmaradvány
i oénvhewéłel e

73 73 0 LOO%

59
Feladattal teĺhelt pénzmaÍadván)
ioénwhevéÍeIe

270 270 270 0 ro0%

t0
FINANSZIROZASI
REVETT]'I,F],K ossz'RsRľ 270 343 343 0 tol%

KIADÁSoK MINDossZEsEN ó50 2956 27Ll 245 92%

72
BEVETELEK
MINDÖssZEsEN

650 29s6 29S6 0 LOO%

IJ
ľĺÚronÉsr BEVETELEK És
KIADÁSoK EGYENLEGE -270 -90 115

74
FELTIALMOZASI
BEVÉTELEK És rr,ą'nÁsox 0 0 0

75

MTJKODESI
FINANsZÍRoZÁsI
BEVÉTELEK És xrłnÁsoľ
EGYENLEGE

270 343 343

to

FELHALMoZÁsI
FINÁ'NszÍRoZÁsI
BEVÉTELEK És xrłnÁsox
EGYENLEGE

0 -217 -2L7

77 EGYENLEGEK OSSZESEN 0 0 245 245
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Józsefvárosi Szerb Onkormányzat 20|6. évi kłiltségvetése 1. módosítás

;.s2.
E|őiľány-

zat csopoľt

Kiemelt
e|őirány.

zät
KiemeIt e|őiľányzat megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

onként
vá||aIt
feladat

eFl

összesen
eFt

Kötelező
feladat

eFt

onként
vállaIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

I KIADAS

l MŰKoDÉsI KIADÁSoK

Személyi juttatás - 20l6' évi állami működési
231 231 237 231

Személyi juttatás - 20 l 6. éVi telepĺilési műkt'dési
|Ąfr^o^+^ą 0

Személyijuttatás - 2015. évi köItségvetési
mararlvánvnn he|ii.| a ?oĺ 5 évi fe|zdata|aníl ŕl||ami f0 an

2
Munkaadót terhe|ő.;árulé kok és szociálls
|lozzáiáĺl|ási. ado - )o16 évi á|lami mííköĺlési

7( '1( 76 76

vĺunkaadót terhelő járu|é kok és szocia|is
lazzáiĄnl.|áąi ąÄ^ . )fl1Á Árli te|enĺiléci mli|rriĺléci 0 0

r4unkaadót terhelĺĺ járulé kok és szociális
rczzájáru|ási adó - 2015. évi költségvetési
naradványon belĺil a 20l5. évi feladatalapú állami

50 50

'7 3
)ologi kiadások - 20|6. évi á|lami mííködési

475 475 475 475

8
)o|ogi kiadások- 20l6. évi telepiilési mĺĺködési
'4ń^o'fáŚ r62 162 76f r6f
Dologi kiadások- 2015. évi k<iltségvetési
meraĺĺrrónwnn helii| e 2ol 5 évi fe|aĺ|ata|anń í]|ami

1l 117 167 LOt

Dologi kiadások- 2015' évi saját bevétel (kamat)
mąrąĺ]vĄĺva 8 8

I A Ellátottak pénzbeli juttatása

ll 5 Jgyéb műkôdési célú kiadás

:bből: e|vonások és befizetések

I 'bből: mfüôdési célú kölcsönök nyujtása

:bből: működési célú kc'lcsönök törlesáése

:bből: műk<'dési célú tá'Ínogatások államháztaĺtáson
ié|íilŕe
:bból: működési célú támogatások áuamháutartáson

t7 :bbol:műkĺ'dési cél és általrínos tartalék

t8 I tĺŰxolÉsl KIADÁSoK ossznsnľ: r061 10ó1 1189 1189

t( t F.ELHALMoZÁsI. rBĺ-ÚĺÍľÁsI xIłoÁsox

I ]eruhazások

Ąĺ 2 relújitások

22 3 igyéb felhalmozasi kiadások

23 :bb<ĺl:felha|mozási célú kölcsĺin nyújtása

f4 :bből:felhalmozási célú k<ilcsön ttiĺlesztése

f5
:bb<ĺl: felhalmozási célú támosatások államháetartásoĺ

z(
:bből: felhalmozási célú támosatások államháztaÍtasoĺ
rílńiIrp

)', :bből: felhalmozási céltartalék



1. sz. me||éklet

FELHÁLMoZÁsl xrłnÁsoK osszEsEN

KoLTsÉGvETÉsIKIADÁsoK osszEsEN

célú táľnogatasok alĺamháztartáson beltiĺĺől

: Múködési költségvetési állami táĺnogatás

: helyi rinkormányzatok általános műk<idéséhez

ágazati f e| adataihoz kap csoló dó állam i

: mrĺkÔdési cé|ú visszatéritendő támogatások,

visszatérti|ése ál|amháztaÍtáson belĺilĺől

: működési célú visszatéĺítendő támogatások,

i gényb evéte|e á1lanhźLtlaÍtáson belii|ről

: működési célú támogatások bevételei
belti|ĺől Tel.Önk. Műk. Tá'Ín

ÚxolÉsl BEVETELEK osszBspľ

ALMoZÁs. FELÚJĺTÁSI BEVÉTELEK

: helyi önkormányzatok általanos

: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz<ik

TsEGvETÉsI BEVÉTELEK osszEsnľ

NANsZÍRoZÁsI MŰKoDÉsI KIADÁSoK

szervi támogatásként folyósított támogatás



1. sz. me|lék|et

Hosszúlejaratú hite|ek, váltó törlesztése

FINANSZÍRoZÁSI KIADÁSoK ossZEsEN

NANsZÍRoZÁsI MŰKoDÉsI BEVÉTELEK

zabad k<iltsćgvctósi maĺadvany igénybevétele

FINANSZÍRoZÁSI BEVÉTELEK osszEsEN

BEVÉTELEK MINDossZEsEN

MŰKoDÉsI EGYENLEG

EGYENLEGEK



1.sz.me||ék|et h usłt^'.ę^cl; \.t
l\b?-' l\'J.cJ-JLq^JF,

Jónefváľosi Szerb onkormányat 20l6. évi költségvetése 1. módosítás 2' módosítás

i.sz.
E|őirány-

zat csoPoľ

Kiem€lt
e|őirány-

zzt
Kiemelt €lőirányzát megnevezése

Köte|€ző
feladat

eFt

onként
vállalt
feladat

eFÍ

Ossmen
eFt

Kötelgő
feladat

eFt

onként
vállalI
feladal

eFt

Osszesen
€Ft

Kötel€ző
feladat

eFt

onkćnt
vá||a|ĺ
feladat

eFt

Oss"esen
eFt

KIADAS

2 t MUKODESI KIADASOK

3
jzelnélyijuttatás - 201ó. évi iállaní műkÖdési

z5t f37 237 z5t

4
jzemel)ä Juttatas - 20 l 6. eu telepü|esl mĺikÖdesl

0
jzenléll juttatás - 2015. évi költségvetési
naradványon belül a 20l5. évi feladatďapú áĺlmi
ánosatás ZL f( fo 2C
jzeméIý juttatás . 2016' évi feladatalapú állami

1tJ 115

5 f vĺunkaadót teľhelő jánlé kok és szocíáLlis
nzzáián|áci er1ő .,)ol Á évi ál|emi míl|ĺĺĺ| to TT tr 76

6
\4unkaadót telhelő jiĺrulé kok és szociális
nzzńi^ĺl|Ąąi ar|a - )o,| ĺ1 évi féléńiiléśi míi|.ÄÁéci 0 0 0
Vĺunkaadót telhelő jánlé kok és szocíális
rozzĺjiáru|ási adó - 20l5. évi kÖltségvetésí
naradviányon belül a 2015. évi feladatalapú állaní

5C 5t 50 5C

3
JOrOgt KtaoasoK - luro. evl atraml muKooest

475 475 A1E 475 475
)o|o$ kladások. 20ló. éu telepii|ési miiködési
ámosatás

162 I6t LOZ LOZ L62 roz
)o|o8l kiadások- 20t5. éu költségvetési
naradvánvÔn beltiI a 20,| 5 évi felaĺlatalanlĺ állłmi il tĽt L67 lo/ 167 ao/
)o|ogi kiadások- 20l5. éu saJát bevétel (kanat)

8 ó

)o|ogl kiadások.20l6. évi állmi tiimogatási
1353 13s3

4 ]llátottak oénzbeli iuttatása

ll 5 ]gyéb miiködési célú kiadás

:bből: eIvonások és befizetések

)bből: miiködési célú kölcsönt'k nyijtása

:bbol: míĺktdési célú kölcsönök tÖIlesztése

I
)bbol: mÚködesl ce|ú táĺnogatások á|lďnháztartáson
)e|ĹiIre

I
)bbÓl: miikÖdest celÚ tämogatások áuamlláztartáson
líüi]re

I )bbolmiiködési cél és iĺlta|iĺnos taItalék

t8 |{ŰKoDÉsl KIADÁSoK ossZEsEN: 1061 1061 118! 1189 2657 f6s1

I f F.ELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK

20 I Beruhiázások

2l 2 Felújítások

22 3 Egryéb felhalmozási kiadások

:bből:felhahnozási célú krlcsÖn nyujtása

2Ą lbből:felhalnozási célú kłilcsln tÖrlesztése

f )bbÔ|: fe|ha||nozás| celÚ táno8atäsok
illaln|ráztartáson he|iilre

f( )bbol: telhalmozisi celú tárnogatások
il|2mháftártáŚÔn kíviilre

2', :bből : fellralmozási céltartalék

28 f łELHALMozÁsI KIADÁSoK ÖssZEsEN

2t KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSoK osszEsEN

30 BEVETELEK

3l I MUKODESI BEVETELEK

3 MűkÖdési célú támogatások älamháztartáson belülről



1' sz. me||ék|et

: Múktdésí kÖltségvetési álläni tďnogatás

ágazati feladataihoz kapcsolódó áJlani

áson beltilről Tel.Önk' Miik. Tám.

MŰKÓDÉs| BEvÉTELEK ÖssZEsEN

FELHALMoZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

egyéb fe|halmozási célú átvett pénzeszkÖzÖk

KoLTsÉ'GvETÉsI BEVÉTELEK ossznsnľ

FINANSZÍRoZÁSI MŰKoDÉsI KIADÁSoK
ĺrányító szerui támogatásként folyósĺtott támogatás

e|adattal terhelt ktltségvetési mďadvány

NANsZiRoZÁsI BEVÉTELEK ÖssZEsEN



1. sz' me||éklet



1. sz. me||ék|et fi u:,ę..*.rr.g1.j ť.v-)r
t s"- U'\,..:.Ą>\t(ll.JsĄ-

l

Jóacfvárosi Szerb önkoľmányat 2016. éü kö|Íségvetése
1. módosítás l. módosítás l. módosítás

.sz.
E|ŕĺirány-
:n. csopoľ

Kiemc|Í
előiľány-

z^Í
Kieme|t előirán}Żát megneveŕse

Kőte|ąő
fG|ádáÍ

eFt

un{ent
vál|alt
feledat

Össmen
eFt

KöÍé|eő
feladat

eFÚ

unkenl
vá||alt
fG|adát

ösmen
eFÍ

Kłite|@đ
fe|adaÚ

eFt

un(enl
vá|laIt
feladat

(issasen
eFt

Kötelező
f€|adat

eFt

unkent
vrilhla
feledat

Összesen
cl.t

KIADAS

I |ĺÚKöDÉsI KtADÁsoK

'zemelylJuftat6 
- 20lr. eu dIMt múkÓdés|

23l 231 237 231 237
jzemely Juftats - 20l6' eu telepü|ésl mĺikódési

0

jzemé|ýjuftatö - 2015' éü łölšégvet6i
naradványon belül a 20l5' éü fe|adatalapú ál|mi
ámogatás 2l 2( 20
jzemé|y| Junal6 - 2016. éu fe|adatalapú a|mi

11: 11: 115

f uunkaadot terhelöJárulé kok és srcc|álls
\^22^i1iln^<; ,Ä^ -)i|Á él; ł||.mi ňíL

7( 7l 7( 7(
vlunkMdóĺ terhelöJáfulé kok és s4ciáIis
lozáiáru|ísi adó. 20ltś éü te|enii|éśi ńíikö.léśi 0
v,lunkedót terheló járulé kok * srcciäis
|ożÁjáíu|ási adó - 20 l 5' éü köhségvetési
naÍadványon be|ül a 20l5. éü fe|adata]apú ál|mi

5( 50

3
)o|ogl k|ad6ok - 20l6' év állmi működési

47: 47: 475 47: 47! 475 47! 475
)o|ogi kiad6ok- 20ló' éü telepü|si míiködBi t6i t6" 762 Ĺ62
)o|ogi kiadások- 20| 5' éü köItségvetjsi mďadványol
FIíil . 2Ô| s Áwi féI.d't'láńí' áIIeňi rám^đąíá. ll r6i
)o|ogl hadások- 20| 5. éu saját bevétel (kmat)

I
)ologi kiadások . 2016. éü álmi támo8atási

1353
)o|og| hadNok- 20l6. ev telepĺi|esl palyáaĺ

z3l

4 ]|látoftak PénzbeIi juttatása

5 igyéb mtikôdési cé|ú kiadäs

bbő|: elvonások és befizetések

bbő|| műkôdési célú kö|6önök nWitása

bbő|: műkódési célú köl6önök tör|esáése

bbő|: műkódsi cé|ú támogatások á|mháztartáson

bböl: mtĺködst célú támogatások á||mhááartáson
]ídIre

bből:mtikodési cé| e áta]ános taÍtalék

ý|UKoDEst K|ADÁSoK oSSZESEN: l06l 106 118ĺ 118! 265 2657 2841 288

I! 7 !-.ELHALMozÁsI, FELÚJĺTÁsI KtADÁsoK

z( ]eruhá

z z :e| újĺ tlisok

z; igyéb fe|ha|mozłsi kiadások

:bbő|:fe|ha|mozási célú kö|6ön nyujtása

lbből:felhalmozási célú kölcsön tóľlsáése

2:
:bből: fé|halmozási cé|ú támogatások ál|aÍůlĺáffásoÍ
te||]lÍe
lbbĺi|: fe|ha|moźsi célú támogatások ä|aÍIháŹanáso

lbből: felha|mozási céltartalék

2ĺ 2 ELHALMozÁs| KlADÁsoK összEsEN

KoLTsÉGvETÉs| K|ADÁsoK Össznsnľ

3( BEVETELEK

ll UUKODESI BEVETELEK

3' I vĺűkddési cé|ú támogatások állmhááartáson be|ii|ről

3 ]bbő| : Múkôdési kö|tségvetsi ál|mi táfiogatás 18:, 7A'. 742 742 742

:bbőI: helý önkomán}rtok átálános működéséhez
b ágati fe|adataihoz kapsolódó állmi támogatások

3l ]bbő| : Ál|ami fe|adatalapú támogatás L46A 746ź 746ź L468

|bből: e|vonások és befizetések

3
|bből: níiködési célú üsszatéritendő támogalásoŁ
ló|csön.ĺk üsszatérülése állđ|háámáson be|ü|ÍőI

lbből: miiködési cé|ú támogatások bevételet
||.-Lá'r.áÁ.^. L.|í|.ÍI T.I 

^^L 
Di|-.i-^r 231 23(



1. sz. me||ék|et

műktidési célú támogatäsok bevéte|ei

aíáson belülrőI Tel'onk' Műk Tám'

egyéb felhalmozási cé|ú áNett péEeszközók

i:::

4i_;


