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Késziilt a JĺĎzs efvárosi Len gyel onkorm ány zat Képviselő.testületének

2017.január 11. (szerda) napján 15:30 óľakoľ
a |082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségĺ onkormányzatok irodájában

megtartott 1. nyilvános ľendkívüli ĺilésén

Jelen vannak: Nagyné Trzcinska Renata elnök
Dr. Várnai Doľota lzabelanemzetiségi ĺinkoľmányzati képviselő
Danka Zo|tźn elnök-helyettes

Meghívottak: dr. Sebestyén Réka jogász

Nagyné TľzcÍnska Renata

Megnyitja az tilést és a megjelentek üdvözlése után megáIlapítja, hogy az ülés szabólyszeľíĺen
kertłlt összehívásra. Megállapítja, hogł a testület 3 fővel határozatképes.

Nagyné Tľzcinska Renata

Javaslatot tesz ameghívó szeľinti napirendi pontok meg!źrgya|ásáĺa,továbbá felkéľi a Dr.
vámai Dorota Izabe|aképviselő jegyzőkönyv hitelesítésére.

Dľ. Yáľnai Doľota lzabela
Elfogadja a jelölést.

Nagyné Tľzcinska Renata
Szavazásra teszi fel Dr. Vĺíľnai Dorota lzabela képviselő jegyzőkdnyv-hitelesítővé töľténő
megválasztását.

A Képviselő-testület az a|ábbi javaslatról dönt:
A Józsefváľosi Lengyel Onkormányzat Képvĺselő.testůilete rĺry diint, hogy elfogadja Dľ.
Várnai Doľota lzabe|a személyét a jegyzőkönyv hitelesítéséľe.

Józsefváľosi Lenevel onkoľmánvzat 1/2017. o.11.) számú hatáľozata:
A Józsefváľosi Lengyel Onkormányzat Képviselő.testůilete úgy diint, hory elfogadja Dľ.
Várnai Doľota lzabela személyét a jeryzőkiinyv hitelesítéséľe.

Megátlapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő,3 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatúrozatot.

Nagyné Tľzcĺnska Renata
Szavazásrateszi fel a napirendi pontokat.

1. Lelkem Tĺikľében című képkĺáIlítás
Előteľj esztő : Nagyné Tľzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

2. Lengyel Bál
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előterj esztés)

3. JLo 83 t201 6.(xI. 1 6.) számú határozatvisszavonása
Előteľj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előteľj esztés)



4. Telefonktiltségek meghatározása
Előteľj esĺő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

A Józsefváľosĺ Lengyel onkormányzat l. nyilvános ľendkívüľ ülésének napiľendi
pontjait az a|ńbbiak szeľĺnt fogađja el:

1. Lelkem Tükrében címíÍ képkiállítás
Előteľj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

2. Lengyel Bál
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

3. JLo 83/2016.(xI.16.) számú határozatvisszavonása
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

4. Telefonktiltségek meghatározása
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

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

1. Napirendi pont
Lelkem Tükľében címĺĺ képkiá|lítás
Előterj esztő : Nagyné Tľzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Nagyné Tľzcinska Renáta
Ügyrendi javaslatként kéľi, döntsön a Képviselő-testĹilet arról, hogy részt vehet-e Danka
Zo|tán jelen előterjesztés döntéshozata|źban. Ennek megfelelően felteszi szavazásra a
személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi ĺinkoľmĺínyzati képviselők személyét.

A Képviselő-testiilet az alábbĺ javaslatľól dönt, egyszerĹĺ többségu szavazás kĺivetkezik.

A Józsefuarosi Lengyel onkormźnyzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem záĄa L<l

Danka Zo|tánt a 1. napirendi pont megtárgyalása során a dĺintéshozatalból.

3l20t7. íI.11.) számu
A Jĺózsefoáľosĺ Lengyel t Képviselő-testĺilete rĺgy diint' hogy nem zárja |<l

Danka Zo|tánt az 1. napirendi pont megtáľgyalása során a dtintéshozata|bő|.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képviselő közül 2 igen,0 nem, 0
tartőzko dáts m ellett e lfo g a dt a a h at d r o zat o t.

Nagyné Tľzcinska Renata
Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napiľendi pontot az íľásbeli előterjesztés alapjĺín,
egyszeľÍĺ tĺlbbségtĺ szavaztĺs ktivetkezik.

1. 2017. januáľ 18.án a Kőľösi Csoma Sándoľ Kultuľális Kiizpont ľendezésében ' a
Kő.Café Galéľiában (1105 Budapest, Előd u. 1.) megľendezésľe keľüIő Danka
Zo|tán elnłik.helyettes festmény kiállításának nyomdai költségeihez, a színes
kiinyvje|zők legyáľtatásálhoz 3 e Ft.tal' valamĺnt a ľepľezentációs költségekhez17 e
Ft.tal' łĺsszesen 20 e Ft.tal horzájáru|. A kifizetés számla ellenében történĺk

2. a nyílt rendezvény meghĺľdetésre keľiil a Kőľłisi Csoma Sándor KultuľáIĺs
Kiizpontban, a Kő. Café galéľiában, a Pataki Miĺvelődési lJáľ;ban, valamint a
.Iózsefváľosi Nemzetiségĺ lľodában.

A Józsefvárosi Lengyel rmányzat Képviselő.testülete úgy döntn hory



3. az 1. pontban foglaltakľa a 2016. évĺ feladatalaprĺ ktizpontĺ kłiltségvetósi
támogatás szabad ktiltségvetésĺ maľadványa terhéľe előzetes ktitelezettséget vállal.

4. felkéri az elniiktit, hory a 201'6. költségvetésĺ maľadvány elfogadásánál az |.2.
pontban foglaltakat verye figyelembe.

Felelős: Nagyné Trzcĺnska Renata elniik
Hatáľidő: 2017. ápľilĺs 30.ig

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

2. Napirendi pont
Lengyel Bál
Előteri esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Nagyné Trzcĺnska Renáta
Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azírźsbeli előterjesztés alapjrĺn.

A Józsefoáľosĺ Lengyel onkoľmányzat Képviselő-testůilete úry dönt, hogy
1.2017. januáľ 28.án az országos Lengyel onkormányzat köztis szeľvezésében

lenryel bált szeľvez, amelynek helyszíne a Hotel Hungaľia (1074 Budapest,
Rákóczi út 90.). A ľendezvényľe a Jőzsefválrosi Lengyel Onkormányzat 40 e F,t
fisszegű pénzbeli támogatást nyújt.

2. az 1. pontban foglaltakľa il 2016. évi feladatalapú központi költségvetési
támogatás szabad kiiltségvetósi maľadványa teľhére előzetes kłitelezettséget vállal.

3. felkéľĺ az elnłikiit, hory a 20|6. ktiltségvetési maľadvány elfogadásánál az 1.2.
pontban foglaltakat verye Íigyelembe.

4. felkéri az elnökiĺt a tálmogatálsĺ szeľződés megktitéséľe.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renata elntik
Hatáľidő: 1. pont azonna|,3. pont 2017. ápľilĺs 30.

Megállapítja, hory a jelenlévő 3 képviselő,3 igen,0 nem, 0 tartőzkodás me|lett elfogadta
a hatdrozatot

3. Napirendi pont
JLo 83/2 0 1 6.(xI. 1 6.) számú határ ozat vĺsszavonása
Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előterj esztés)

6 12017 . íI. 1 1.) szńmű hatńrozataz
A Józsefvárosi Lengyel Onkormányzat Képviselő.testülete úgy diint' hogy a JLo
83/201ó.(K.16.) számú hatńrozatot vĺsszavonja a személyes éľintettség miatt.

Felelős: Nagyné Tzcĺnska Renatát elntik
Hatáľidő: 2017. januáľ 11.

Megállapítja, hory a jelenlévő 3 képvĺselő,3 ĺgen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatot.

4. Napiľendĺ pont
Telefonköltségek meghatáľozása
Előteť esztő : Nagyné Trzcinska Renáta (írásbeli előterj esztés)

Nag;rné Tľzcinska Renata
Ą)



Ugyrendi javaslatként kéri, dĺintsön a Képviselő-testiilet aľľól, hogy részt vehet-e Nagyné
Trzcinska Renata, Dr. Váľnai Dorota lzabe|a jelen előterjesztés döntéshozataláhan. Ennek
megfelelően felteszi szavazźsra a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi
önkoľmányzati képviselők személyét.

A Képviselő-testiilet az a|źlbbi javaslatról dönt, egyszenĺ többségu szavazás következik.

A Józsefuĺĺľosi Lengyel Önkoľményzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem záĺja Lĺ
Nagyné Tľzcinska Renatát a 4. napirendi pont megÍárgya|ása során a döntéshozatalból.

Jĺízsefváľosi Lenwel onkoľmánvzat 7/2017. (I.1 1.) számú hatáľozata:
A Józsefváľosi Lengyel onkoľmńnyzat Képvĺselő.testiĺlete rĺgy dönt, hogy nem zárjaki
Nagyné Tľzcinska Renatát a 4. napiľendi pont megtźrgyalása soľán a dtĺntéshozata|bő|.

Megátlapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képviselő közül 2 igen, 0 nem, 0
tartőzkodás me||ett elfogadta a hatdrozatot.

A Képviselő-testĹilet az alábbi javaslatról dönt, egyszenĺ t<ibbségu szavazás kĺjvetkezik.

A Józsefuárosi Lengyel onkormányzat Képviselő-testĹilete úgy đ<int, hogy ĺem zárja ki Dľ.
Yámai Dorota Izabe|áta4. napkendi pont megltlľgyalása során a döntéshozatalból.

Józsefuá
A Józsefuáľosi Lengyel nyzat Képvĺselő.testiĺlete úgy diint' hogy nem zńrja ki
Dľ. Várnaĺ Doľota Izabeláú a 4. napĺľendi pont megtárgyalása soľán a dtintéshozata|bő|.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavaz,ńsľa jogosult 2 képviselő ktizĺil 2 igen,0 nem, 0
tartőzkodáts mellett elfo gadta a hatdro zatot.

Nagyné Tzcĺnska Renata
Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napiľendi pontot az írźsbeli előterjesĺés alapján,
egyszenĺ többségti szavazás következik.

rmánvzat 9 ĺ2017 . íI. 1 1.) számű batározataz
A Józsefoárosi Lengyel onkormányzat Képviselő-testülete úgy dtint, hogy

1. Nagyné Tľzcinska Renata elnök részére az onkoľmányzat tulajdonát képező
mobiltelefon és SIM ká,ľtya hasznáůatált nemzetiségĺ ktizügyek zavartalan ellátása
céljábĺĺ,l havi 10 e Ft és jáľulékaĺ eľejéig, łisszesen 20 e F.t és jáľulékaĺ erejéĺg
bĺztosítja 2017. január l.től - 2017. febľuáľ 28.ig. A jáľulék összege 2017. januáľ
l-től - 2017. febľuáľ 28.ig 1'8 e Ft (0'7 e F.t SZJA és 1,1 e Ft EHo). A mobiltelefon
használatábĺól eľedő kiiltségek kĺÍizetése átutalással, számlLa ellenében tiiľténik. A
jelen határozati pontban foglalt összeghatáľ felettĺ tisszeget az elntik ktiteles
m e gté ľíten i a Józs efo áro s i L en gyel onko ľm ány zatnak.

2. Dr. Váľnai Doľota lzabe|la nemzetiségi iinkormányzati képvĺselő részére az
Onkoľmányzat tutajdonát képező mobĺItelefon és sIM ká,rtya hasznáiatát
nemzetiségĺ közůigyek zavarta|an ellátása céljábtól havĺ 10 e Ft és jáľulékai eľejéĺg,
łisszesen 20 e Ft és jáľulékaĺ eľejéĺg biztosítja 20|7. febľuár 28..ig. A jáľulék
łisszege 2017. januáľ l.tőt _ 2017. febľuár 28..ig 1,8e Ft (0,7 e Ft SZJA és 1,1e Ft
EHo). A mobĺltelefon hasznáiatáhői eľedő kiiltségek kifizetése átutalással, számla
ellenében töľténik. A jelen határozati pontban foglalt iisszeghatáľ felettĺ tisszeget a
képviselő kiiteles megtéľíteni a Józsefváľosi Len gyel onkoľm ányzatnak.



3. 
^z 

1-2. pontban foglaltak miatt tisszesen 43,6 e Ft.ľa a 2017. évi kiiltségvetés
terhéľe előzetes ktitelezettséget váůlal' melynek fedezetéiil a 2017. évi települési
tinkoľmányzat miĺkłidési támogatást jelöIĺ meg.

4. felkéľi az elnöktit, hogy a 2017. évi ktiltségvetés tervezésénél az I-2-3. pontban
foglaltakat vegye Íigye|embe.

Felelős: Nagyné Trzcinska Renatát elnök
Hatáľidő: 2017. febľuáľ 15.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képvĺselőo 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdľozutot.

Nagyné Tľzcĺnska Renata
Miutĺĺn megállapítja, hogy egyéb téma nem meľült fel, nincs kérdés, i
bejelentés megkĺiszöni a testiileti tagok munkáját, az ülést 16:30-kor bezĄa.

.-M*.: Q.^...
j egyzőkłinyv.hitelesítő

Jegyzőkĺinyv"t ĺĺu,He*äinffi u**-

/*1,-9\}

elntik



n zs n rĺrÁno S I L ENGyr,ĺ ouro npĺ,ĺNyzur
SAMzR4D PzLSKI w lozsrrĺĺÁnos

Jelenléti ív

a J őzsefu áĺosi Lengyel onkormanyzat
1. nyilvános ľendkívülĺ testületi Ĺiléséľől, amelynek időpontja:

2017.januáľ 11. 15:30 óľa

l. Nagyné Trzcinslra Renata

2. Danka Zoltán

3 . Dr. Várnai Dorota lzabela
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A 20|1.évi CL)O(IX. törvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgĺĺrmesteľi Hivata| jegyzőjének megbízásából:

dr. Sebestyén Réka ĺ/ł. ą ąt9
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ELOTERJESZTES
Lelkem Tükľében című képkiállítás

Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkormányzat Képviselő-testiileté nek 2017 .j anuĺár 1 1 . napj án

1. nyilviĺnos renđkíviili ülése 1.) napirendi pontja

Tisĺelt Képviselő-testület !

Javaslom aTísztelt Képviselő-testületnek, hogy 2017. jarnár 18-ĺĺn a Kőľĺjsi Csoma Słándor

Kultuľális Központ rendezésében a Kő-Café Galéńában (1105 Budapest, Előd u. 1.) taľtandó
Danka Zo|tán elnök.helyettes festmény kiállításĺĺnak nyomdai kĺiltségeihez, színes
könyvjelzők valamint arcptezentációs költségekhez 17 eFt-ta|, összesen 20 eFt-taIjáruljunk
hozzá. A kiállítás megnyitójan a Szent Kinga kórus ad elő lengyel dalokat, majd lengyel
szźtrmazásukislĺány ad elő meséket. A rendezvényt büfe asztalos fogadás zĄa.

Fentiekre tekintettel kéľem a hatźlrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefo árosi Lengyel onkoľm ány zat Képviselő-testülete ú gy dönt, ho gy
1. 2017.januáľ 18-án a Kőľiisi Csoma Sándor KultuľáIis Kiizpont rendezésében' a

Kő.Café Galériában (1105 Budapest, Előd u. 1.) megľendezésľe keľiilő Danka
Zo|tán elniik.helyettes festmény kiállításának nyomdai kiiltségeihez, a színes
kiinyvje|zők legyártatásálhoz 3 e Ft.tal, valamĺnt a ľepľezentációs ktiltségekhez 17

e Ft.tal, iisszesen 20 e Ft.tal hozzájáru|. A kĺfĺzetés számla ellenében ttiľténik.
2. a nyíIt rendezvény meghĺľdetésľe keľůil a Kőľtisĺ Csoma Sándoľ Kultuľálĺs

Központban, a Kő. Café galéľĺában, a Pataki Művelődési Házban' valamint a
Jĺízsefu áľosĺ Nemzetiségi lrodában.

3. az 1. pontban foglaltakľa a 2016. évi feladatalapú kiizponti kiiltségvetési
támogatás szabad kiiltségvetési maľadványa terhéľe előzetes kiitelezettséget
váIlal.

4. felkéľi az elntĺktit, hogy a 2016. kiiltségvetési maľadvány elfogadásánál az t.2.
pontban foglaltakat verye figyelembe.

Felelős: Nagyné Tľzcinska Renata elniik
Hatáľidő: 2017. ápľilis 30.ĺg

Budapest, 20|7 .januáľ 10. il?y* T,"a
Naryné Tľzcinska

TRZCINSKA RENATA ELNOK J
LENGYEL oNKoRMÁľwzĺľ
lľÍRľĺ.: ľrnĺnľľĺ EDINA Ücylľľnzo u-.
pÉľzticrrr FEDEZETET I GÉI\IYEL/NEM I GEI\.YE L, IG 
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JOGI KONTROLL:
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ELOTERJESZTES
Lengyel Bál

Előterj esző : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előteľj esztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkormanyzat Képviselő-testiiletének2}|7.januráľ 11. napjĺín

1. nyilvrános rendkívĹili iilése 2.) napirenđi pontja

Tiszelt Képviselő.testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Fővaľosi Lengyel onkoľmányzattal
köztisen megrendezésľe keľĹilő lengyel bált szerveztink, amely helyszíne a Hotel Hungaľia
(Budapest VII. kerület, Rfüóczi út 90.). Javaslom, hogy a 20|7. januĺĺr 28-aÍ taľtandó
Lengyel Bálra összesen bruttó 40 ezer forint támogatást fordítsunk. Forrása: a 2016. évi
feladatalapűtźmogatásszabadpévmaradvźnya.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatározati iavaslat elfosadását.

Határozati javaslat

A Józsefuárosĺ Lengyel onkoľmányzat Képviselő.testÍilete rĺgy dtint, hogy
1.2017. január 28.án az országos Lengyel Onkoľmányzat kłizłis szeľvezésében

lengyel bált szeľvez, ame|ynek helyszíne a Hotel Hungaľia (1074 Budapest,
Rákóczi út 90.). A ľendezvényre a Józsefváľosi Leng7el Onkoľmányzat 40 e Ft
összegĺĺ pénzbeli támogatást nyújt.

2. az 1. pontban foglaltakľa a 2016. évi feladatalapú központi kiiltségvetési
támogatás szabad költségvetésĺ maľadványa terhéľe előzetes ktitelezettséget vállal.

3. felkéľĺ az elntikiit, hory a 2016. ktiltségvetési maľadvány elfogadásánál az 1.2.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

4. felkóľĺ az elntikiit a támogatälsi szeruődés megkiitéséľe.

ľ.elelős: Naryné Tľzcinska Renata elntik
Hatáľidő: 1. pont azonna|,3. pont 2017. ápľĺlĺs 30.

Budapest, z[t7.januĺĺr 10. /fu
Nagyné

&^a/o-
T

ELOTERJESZTO: NAGYNE TRZCINSKA RSNATA
LENGYEL oľxonľrÁľwzĺ.ľ
lnÍnľl.: ľnnĺnľH EDINA Ücyrľľnzo\-- | , ,

Fĺ_1zucnŕnnľż-ľ-ľnľ,GÉo*"ĺ]Ň"*IGÉI\IYEL,IGAZILĺs,lm}lłłąĺł,N
JOGI KoNTROLL: Ú{ ,ą ałs<č--



nzsr,rĺĺÁaos I LENGynĺ ouro nruĺuyz'ąr
SAMzR4D PzLSKI w lÓzsr,rĺĺÁnos

proľpnĺBszľÉs
ĺĺ'o ssĺzo 1 6. (xI. 1 6.) számú határ ozat vis szavonás a

E|őtęiesztő: Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előteľjesztés)
Józsefuaľosi Lengyel onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testiiletének}}|1.januĺíľ 11. napjĺán

1. nyilvános rendkívüli ülése 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testĹilet !

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testĹiletnek, hogy a JLo 83/2016.CxI.16.) szálĺíl
telefonkĺjltségre vonatkozőhatáĺozafunkat vonjuk vissza aszemé|yi érintettség miatt.

Fentiekre tekintettel kérem a hatáľozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosi Lenryel onkormányzat Képviselő-testůilete úgy diinto hogy a JLo
83/2016.(K.16.) számú határozatot visszavonja a személyes érintettség mĺatí.

ľ,.elelős: Nagyné Tľzcinska Renata elnök
Hatáľidő: 2017.januáľ 11.

Budapest, 2017 .januar I 0. /)ĺqq kŁ- T4Ąa, u

ľá#no Tľzcinska

: NAGYNIE TRZCINSKA RENATA
oľxonľrÁlwzł.r
lnÍnľl.: ľÉnĺnľlĺ EDINA ÜcynĺrÉzŐ v.
pnľzÜcyr FEDEZETET IGÉI{YEL/NEM IGEIIYEL, IGAZoLÁS:

aý'< 2u ?4:z-é.
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lozsĺ,rrÁno SI LENGynĺ olvronuÁwyzur
SAMoRzuD PqLSK] w lozsr,rrÁnos

nloľnnrBszrÉs
Telefonkiiltségek meghatározása

Előteť esĺő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előteľj esztés)
Jőzsefvátosi Lengyel onkormĺányzat Képviselő-testiiletének}}l7 .januáľ II. napjan

l. nyilvános rendkívüli ülése 4.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület !

Tájékoztatom a Tisĺelt Képviselő-testiiletet, hogy a Józsefuaľosi Lengyel onkormĺínyzat
ügyeinek intézésének céljábólaz önkormźnyzat tulajdonát képező mobiltelefon és SIM kártya
hasznéůata továbbra is szĹikséges, ezért az e|ózo hatźltozatbarĺ hozott keretösszegek
megtaľtásával kéľem, hogy a kdltségeket 201'7. januźr l-től _ 201-7. februĺáľ Z$-ighatfuoznsk
meg a Képviselő-testiilet részére.
Fentiekre tekintettel kéľem a hatźrozati j avaslat elfogadását

Határozatĺ javaslat

Á' Józsefuáľosi Lengyel onkoľmänyzat Képviselő.testůilete úgy dönt, hory
1. Nagyné Trzcĺnska Renata elniĺk ľészére az Onkoľmányzat tulajdonát képező

mobiltelefon és sIM kártya hasznáiatált nemzetiségĺ ktiztigyek zavartalan ellátása
céljából havi 10 e Ft és járulékai eľejéig' łĺsszesen 20 e Ft és járulékai eľejéig

biztosítja 20|7.januáľ l.től - 2017. febľuáľ 28.ig. A járulék összege 2017. január
1.tő| _ 2017.febľuár 28.ig 1o8 e ľ't (0'7 e F.t SZJA és 1,1 e Ft EHo). A mobĺltelefon
haszná.Jatálból eľedő költségek kiÍizetése átutalással, szám|a ellenében ttiľténik. A
jelen határozati pontban foglalt iisszeghatáľ feletti tisszeget az elntik köteles
m e gtéľíteni a Józs efváľo sĺ Len g;rel Onkoľmányzatnak

2. Dr. Váľnaĺ I)orota lzabella nemzetĺségĺ iinkoľmányzati képviselő részére, az
onkoľmányzat tulajdonát képezől mobiltelefon ós SIM ká,rtya hasznáiatät
nemzetĺségĺ ktizügyek zavarta|an ellátása céljából havi 10 e x't és jáľulékai eľejéĺg'
łisszesen 20 e Ft és jáľulékai erejéĺg biztosítja 2017. febľuáľ 28..ig. A jáľulék
iisszege 2017. januáľ l-től - 2017. febľuáľ 28..ig 1'8e x't (0'7 e Ft SZJA és 1'1e Ft
EHo). A mobĺltelefon hasznáiatá,},ói eľedő ktiltségek kiÍizetése átutalással, szám|a
ellenében tiiľténik A jelen határozati pontban foglalt iisszeghatár feletti iisszeget a
képvĺselő kiiteles megtéľíteni a Józsefváľosi Lenryel Onkoľm ányzatnak.

3. az 1-2. pontban foglaltak miatt łisszesen 43,6 e Ft.ra a 2017. évi kiiltségvetés

terhéľe előzetes kiitelezettséget váIlal, melynek fedezetéüI a 2017. évi települési
tinkoľmányzat míĺktidési támo gatást j elłili meg.

4. felkéľi az elntiktit, hory a 2017. évi ktiltségvetés teľvezésénél az 1.2.3. pontban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

F'elelős: Nagyné Tľzcinska Renatát elnök
10



Hatáľĺdő: 2017. februáľ |'5.

Budapest, 2017 .januaľ 1 0. ľryE*- Tu,x u
Naýné Trzcinska Re

TRZCINSKA RENATA ELNOK
LENGYEL oNKoRMÁľyza,ľ
r-nÍRľ^ł: ľnnĺnľH ńniľ,ł ticylľľrzo \n|-|ll|Śl A: l\|'lYI|' l ľt |ll'Il\A U(iYll\ l |lZ(, o . l l ^ĺ

ľÉľzÜcyr FEDEZETET IGENI-YEL/NEM IGENI.Yľ;L, IG AZoĺ,Ás: /ilAl ,łi

JOGI KONTROLL: ďc ô<^ c.1-<q-' wu,l)'łJOGI KONTROLL:
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nzsrrĺĺÁnosl LENGYEL ouronpĺ,ĺllyzur
SAMzRZAD PzLSK] w lozsĺrĺĺÁnos

MEGHÍvó
a J őlzs efv álro s i L en gyel O nkoľm ány zat Képvis elő.te s tü lete

2017. januáľ 11. (szeľda) 15:30 óľai kezdettel taľtandó
|'. nyilvános ľendkívüIi testületi üléséľe

Helyszín:1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Onkoľmányzatokiľodája

Napiľend:

1. Lelkem Tiikľében című képkiállítás
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előterj esaés)

2. Lengyel Bál
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (íľásbeli előteľj esĺés)

3. JLo 83 t201 6.(xI. 16.) számr'i határozat vĺsszavonása
Előterj esztő : Nagyné Trzcinska Renata (írásbeli előteľj esztés)

4. Telefonköltségek meghatározása
Előteľj esztő : Nagyné Tľzcinska Renata (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 20|7 .januaľ 1 0.

Üdvözlettel:

Nagyné Trzcinska Renata
elnök s.k.
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