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Készült a J őzsefv álľo sĺ Bolgár Onkoľm ányzat Képviselő.testiiletének

2017. febľuáľ 13. (hétfő) napján 17:00 óľakoľ
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b NemzetÍségĺ Onkormányzatok ĺľodájában

megtaľtott 1. nyilvános ľendes testületi üléséľe

Jelen vannak: Kalicov Gizella Julianna elnäk
Kolozsi Laj os elnök-helyettes

Meghívottak: dľ. Sebestyén Réka j ogász

Kalĺcov Gizella Julianna

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvozlése után megáĺlapítja, hogł az ülés szabályszer{ien
lrerült összehívósra. Megállapítja, hogl a testület 2 fővel hatórozatképes.

Kalicov Gizella Julĺanna
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napiľendi pontok meg!źrgya|ására, továbbá felkéri Kolozsi
Laj os elnök-helyettest a jegyzokönyv hitelesítésére.

Kolozsi Lajos
Elfogadja a jelĺllést.

Kalicov Gizella Julĺanna
Szavazásrateszi felKolozsi Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé töľténő megválasztását.

A Képvi se lő -testiil et az a|ábbi j avas l atról dönt :

A JĺózsefváľosÍ Bolgáľ onkoľmányzat Képviselő.testülete rĺgy dtint, hogy elfogadja
Kolozsi Lajos személyét a jegyzőktinyv hitelesítéséľe.

Józsefuárosi Boleáľ onkoľmánvzat 19/2017. CII.13.) számú hatáľozata:
A Jĺizsefoáľosi Bolgáľ Onkormányzat Képvĺselő.testülete úgy dönt, hory elfogadja
Kolozsi Lajos személyét a jegyzőkön}'v hitelesítéséľe.

Megáltapítja, hogy a jelenlévő 2 képvÍselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
ahatátozatot.

Kďicov GizeIIa Julianna elnök tájékońatja a jelenlévőket aĺľól, hogy javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napiľend kiegészítésére, az alábbi napirendi pontokkal: ,,BÖ 6120|7.
(I.23.)számthatáĺozatamódosításď',vďamint,,Telefonköltségekmeghatározásď,.
Szavazásra bocsátja napirenđi pont felvételéről szóló javaslatát.

A Józsefváľosi Bolgár Onkormányzat Képviselő-testülete úry diint' hogy elfogadja
Kalicov Gizella Julianna elnök javaslatát a meghívóban szeľeplő napiľend kiegészítéséľe
vonatkozóan az atábbi napiľendi pontokkal: o,JBo 6t2017. Q.23.) számrĺ határozat
módosítása'', Yalamint,,Telefonköltségek meghatńrozásď, .

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
a hatdrozatoĹ



Kalicov Gize||aJuliaĺura szavazásrateszi fel a fentiek szerint módosított meghívóban szeľeplő
napírendet:

1. A települési önkoľmányzat által nyújtott2016. évipźiyázat elszámolása
Előterjesztő : Kalicov Gize|la Julianna (íľásbeli előterj esztés)

2. Bolgáľ F'ilmklub
Előterjesztő: Kalicov GizeIIa Julianna (írásbeli előterjesztés)

3. JBo 6 ĺ20Ĺ7 . (I.23.) számű határ ozat módosítása
Előterj esztő: Kalicov Glze|Ia Julianna (írásbeli előterjesztés)

4. Telefonkiiltségek meghatńrozása
Előterj esĺő : Kalicov Gize||a Julianna (írásbeli előterj esztés)

alábbiak szeľÍnt fogadja el:

1. A telepiilési iinkormányzat által nyújtott20|6. évipá,Jyánat elszámolása
Előterj esző : Kalicov Gizella Julianna (íľásbeli előterj esztés)

2. Bolgáľ Filmklub
Előterj esztő : Kalĺcov GízeLIa Julianna (írásbeli előterj esztés)

3. JBo 6t2017. (I.23.) számú határozatmĺidosítása
Előteľj esztő : Kalicov Gize||a Julianna (íľásbeli előterj esztés)

4. Telefonköltségek meghatározása
Előteľj esztő: Kalicov Gize|Ia Julianna (íľásbeli előterjesztés)

MegáIlapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
ahatározatot.

1. Napĺľendi pont
A telepiilésĺ önko rm ány zat által nyúj t ott 20t6. évi pá.Jy ázat elszámolás a
Előteťesztő: Kalicov GizeIIa Julianna (íľásbeli előterjesztés)

Kalicov Gizella Julĺanna
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azfuásbe|i előterjesztés alapjĺĺn.

A Jĺízsefváľosi Bolgár onkormányzat Képvĺselő.testülete úgy dönt, hory
előteľjesztés mellékletét képező 2016. évĺ településĺ tinkoľmányzat á.Jrta|

pá.Jyánati támogatás felhasználásáľól szĺĎló szöveges beszámolĺít, amely jelen
mellékletét képezĺ.

Felelős: Kalicov GÍzella Julianna elnök
Hatáľidő: 2017. febľuáľ 13.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
ahatározatot.

2. Napĺľendi pont
Bolgáľ Fĺlmklub
Előteť esztő : Kďicov Gtze||a Julianna (íľásbeli előteľj esztés)

Kalicov Gĺzella Julianna
Szavazásta teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előteľjesztés alapjan.

elfogadja
nyújtott

határozat

A Józsefuáľosi Bolgáľ rmányzat 1. nyilvános ľendes ülésének napĺľendi pontjait az



A Józsefváľosi Bolgáľ onkoľmányzat KépvÍselő.testülete úgy diint, hogy
1. 2017. febľuáľ 23-án 17 óľakor mutatja be a nemzetiségi iľodában a józsefváľosi

Bolgáľ F'ilmklub tagiainak Az ldegen (tly44eneqrr) című 2012.ben készült Íilmet.
A filmvetítés kiiltségeit 30 e Ft ľepľezentácĺĺó és annak jáľutékai 13o3 e Ft (5,4 e Ft
sZJ^és7,9 e Ft EHo) iisszegében határozzameg.

2. az 1. pontban foglaltakľa a 201'6. évi feladatalapú központi kiiltségvetési támogatás
szab ad kiiltségvetésĺ maľadv ány a terhéľe előzetes kiitelezettsé get vállal

3. felkéľi az elniikłit, hogy a 2016. költségvetési maľadvány elfogadásánĺíl az 1-2.
pontban foglaltakat verye figyelembe.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elntik
lJatáridőz 20Í7. máľcius 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett elfogadta
ahatározztot.

3. Napirendi pont
JBo 6120|7. (I.z3.) számrĺ határozat mĺódosítása
Előteť esztő : Kalicov Gize||a Julianna (írásbeli előterj esztés)

Kalicov Gizella és Kolozsi Lajos nemzetiségĺ iinkoľmányzatí képviselők bejelentit hogy
jelen előteľj esztés tárgy á,ůian személyesen éľĺntettek.

dr. Sebestyén Réka jogász tźtjékońatja a nemzetiségi önkoľmźnyzati képviselőket, hogy a
Józsefuaľosi Bo1gríľ onkoľmányzat Szervezeti és Mfüĺjdési Szabtiyzailĺnak 9. pontjában
foglaltak a|apján aL<lzfuásrő| az énĺtett képviselő javaslatéra vagy báľmely más nemzetiségi
öĺkormányzati képviselő javaslatáľa a testĺilet dönt. Javasolja, hogy a Józsefuaľosi Bo1gár
onkormányzatkét főből ál1ó Képviselő-testiilete szavazzon a|<lzźľ:ás tárgyában.

Kalicov Gĺzella
Ügyľendi javaslatként kéľi, dtintsön a Képviselő-testĹilet aĺĺól, hogy részt vehet-e Kalicov
Gize||a és Kolozsi Lajos jelen előterjesztés döntéshozataLźban. Ennek megfelelően felteszi
szavazásta a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi önkormanyzati képviselők
személyét.

A Képviselő-testĹilet az a|ábbi javaslatľól dönt, egyszenĺ többségu szavazás következik.

A Józsefuaľosi Bolgríľ onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy nem zárja |<l

Kalicov GizeIIát a 3. napiľendi pont meg!źrgyalása során a döntéshozatalból.

24t2017.
A Jĺízsefváľosi Bolgáľ t Képvĺselő.testĺilete rĺgy dönt' hogy nem zárjaki az
Kalicov Gĺze|lát a 3. napirendi pont megtárgyalása soľán a döntéshozata|bő|.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő ktizül 2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett
e lfo gadta a h atdro zatot.

A Képviselő-testĹilet az a|ábbi javaslatról đ<int, egyszenĺ többségĺ szavazás következik.

A Józsefuaľosi Bolgár onkoľmányzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem záqa |<t

Kolozsi Lajost a 3. napirendi pont megtrárgyalása soriín a döntéshozataIbő|.

Jĺózsefuáľosĺ Boleár onkoľmánvzat 251201 7. oI.13.) számú hatáľozata:



A Józsefváľosi Bolgáľ Onkoľmányzat Képviselő-testůilete úry dtintn hory nem zárjakiaz
Kolozsi Lajost a 3. napiľendi pont megtárgyalása soľán a döntéshozata|bő|.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő ktizůil 2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett
elfo g adta a h atdrozatot.

Kalĺcov Gĺzella Julĺanna
Ennek megfelelően felteszi szavazásra a napirendi pontot az fuásbe|i előterjesztés alapján,
egyszerű többségu szavazás kĺjvetkezik.

A Jĺízsefoárosi Bolgáľ koľmánvzat
felhasználások miatt a JBo 6120|7. (I.23.)
szeľĺnt:

a határozatban szeľeplő alábbi sziivegľész:

I.. ,,Kalicov Gize|la elntik részére a Józsefváľosi Bolgáľ onkoľmányzat ügyeinek
ĺntézésének céljából, havonta maxĺmum 15 ezeľ forintĺg mobilszámla és 2 GB
internet csatlakozás (bruttó 3 e Ft) ktiltséget fogad e| 20|7.01.01..20l7.02.28.ig,
mely iisszesen 30 ezeľ forĺnt és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 1'8 e Ft (0,7 e Ft SZJA
és 1,1 e Ft EHo). A mobiltelefonon tiiľténő beszélgetések kiÍizetése2017. januáľ l'.
től febľuár 28.ig számla ellenében ttirténĺk. A mobiltelefon és a SIM kártya a
Józsefváľosi Bolgáľ Onkoľmányzat tulajdonát képezik. Az ezen felü|i összeget az
elniik ktiteles megtéľíteni az iinkoľmányzatnak.

2. Kolozsi Lajos elniikhelyettes ľészéľe a Jĺĺzsefuáľosi Bolgáľ Onkoľmányzat
üryeĺnek intézésének céljábót, havonta 10.500 foľintig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttĺó 3 e Ft) kiiltséget fogad e| 20|7.01.0|..20l7.02.28.ig,
mely tĺsszesen 21 ezeľ foľint és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 1'1 e Ft (0'5e Ft SZJA
és 0,6 e Ft EHo). A mobĺltelefonon tiĺľténő beszé|getések kiÍizetése 2017. januáľ 1.
től februáľ 28.ig számla ellenében töľténÍk A sIM ká.ľtya az Onkoľmányzat
tulajdonát képezi. Az ezen felüli iisszeget az elnökhelyettes kiiteles megtéľítenÍ az
iinkormányzatnak

3. az 1'.2. pontban foglaltakľa, łisszesen 53,9 e ľ't.ľa a2017. évi ktiltségvetés teľhéľe
előzetes kiitelezettséget vállalo melynek fedezetéül a 2017. évi működési ktizponti
kiiltségvetésĺ támogatást jeliili meg.''

helyébe a kiivetkező sziivegľész kerül:

1. o,Kalicov Gĺzella elnök részére a Jőzsefválľosi BoIgáľ onkoľmányzat ĺigyeinek
intézésének céIjából, havonta maximum 15 ezeľ foľintĺg mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) köItséget fogad e| 2017.01.01..2017.02.28.ig,
mely összesen 36 ezer foľint és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 1'8 e F't (0,7 e Ft SZJA
és 1,1 e Ft EHo). A mobi|telefonon ttiľténő beszélgetések kifizetése20|7.januáľ 1.
től febľuáľ 28.ig szálm|a ellenében tiirténik. A mobiltelefon és a SIM kártya a
Jĺózsefvárosĺ Bolgár onkormányzat tulajdonát képezik Az ezen felĺili összeget az
elnii k kiiteles m e gtéľíteni az iinko ľ mány zatnak

2. Kolozsĺ Lajos elniikhelyettes ľészéľe a Józsefváľosĺ Bolgáľ Onkoľmányzat
ĺiryeĺnek intézésének céljából, havonta 10.500 foľĺntig mobilszámla és 2 GB
ĺnteľnet csatlakozás (bľuttĺĎ 3 e Ft) kiiltséget fogad eI 2017.01.0t..2017.02.28.ig,
mely iisszesen 27 ezeľ forint és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 1'1 e Ft (0'5 e F.t SZJA
és 0'6 e F.t EHo). A mobiltelefonon ttiľténő beszéIgetések kĺfizetése2017.januáľ 1.
től február 28.ĺg számla ellenében ttiľténik A SIM kártya az onkoľmányzat

Képviselő.testülete úgy dtint' hogy a
számrĺ hatźrozatźlt mĺidosítja az a|ábbiak



.-.' tulajdonát képezĺ. Az ezen feliili iisszeget az elnökhelyettes ktiteles megtériteni az
finkoľmányzatnak.

3. a) az 1.2. pontban foglaltak miatt a ktizponti kiiltségvetés 2017. évi műkiidési
támogatálsábĺíl tervezett általános taľtalék e|őirányzatárő| 12,0 e Ft.ot
átcsopoľtosít a kĺadás dologĺ e|őirányzatára inteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás miatt a kĺemelt e|őirányzatok módosítńsát
a mellékelt 1. számrĺ mellék|et tartalmaz'za.
c) az 1.2. pontban foglaltak foľľása a 2017. évi ktizponti ktĺltségvetés műkiidési
tálmogatása, kiadás fedezete a munkaadót teľhelő jáľulékok és a dologi kiadások
e|őirányzata.

Felelős: Kalicov Gizella Julĺanna elniik
Hatáľidő: 2017. febľuáľ 28.

Megátlapítja, hogy a jelenlévő 2 képvĺselő kiizůil 2 igen,0 nemn 0 /'artőzkodás mellett
elfo gadta a h atdrozatot.

4. Napĺľendi pont
T elefon ktilts é gek meghatár ozása
Előteť esző : Kalicov GizeL|a Julianna (írásbeli előterj esztés)

Kalicov Gizella és Kolozsi Lajos nemzetiségi iĺnkoľmányzatiképviselők bejelentik, hogy
j elen előteľj esztés tárgy ában személyesen éľintettek.

dr. Sebestyén Réka jogász tájékoztatja a nemzetiségi önkoľmźnyzati képviselőket' hogy a
Józsefuláĺosi Bolgar onkoľmĺányzat Szervezeti és Mfüöđési Szabtiyzatźnak 9. pontjában
foglaltak a|apján akjzźrásrő| az énntett képviselő javaslatara vagy brĺľmely más nemzetiségi
öĺkormrányzati képviselő javaslatĺára a testiilet dönt. Javasolja, hogy a Józsefuĺáľosi Bolgĺáľ
onkoľmanyzatkét főből álló Képviselő-testĹilete szavazzon akjzźrás térgyźhan.

Kalicov Gizella
Ügyrendi javaslatként kéri, döntsĺin a Képviselő-testiilet anól, hogy részt vehet-e Kalicov
Gize||a és Kolozsi Lajos jelen előterjesztés d<jntéshozata|ában. Ennek megfelelően felteszi
szavazásra a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi önkoľmrányzati képviselők
személyét.

A Képviselő-testĹilet az a|ábbi javaslatról dĺint, egyszeľű többségu szavazás következik.

A Józsefuaľosi Bolgaľ onkoľmányzat Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy nem zĄa |<l

Kalicov Gizę||át a 4. napiľendi pont meglargyaIása soriín a dĺjntéshozatatból.

MegáIlapítja, hory a jelenlóvő 2 képvĺselő közĺil 2 igeno 0 nemn 0 tartőzkodás mellett
elfogadta a hatúrozatot.

A Képviselő.tęstĹilet az alábbi javaslatľól dönt, egyszeľű többségrĺ szavazás következik.

A Józsefuarosi Bolgaľ onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete úgy dĺint, hogy nem záqa k,,:'

Kolozsi Lajost a 4. napirendi pont megÍátgya|ása során a dtjntéshozatalból.

Józsefoáľosi Boleáľ onkormánvzat 281201 7. (II.13.) számú hatáľozata :

A Jĺózsefváľosi Bolgáľ Onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diĺnt, hogy nem zárja
Kalicov Gizellát a 4. napiľendi pont megtáľgyalása soľán a döntéshozata|ből.



A Jĺízsefuáľosi Bolgáľ onkoľmänyzat KépvÍselő.testiilete úgy dtint, hory nem zárja|<laz
Kolozsi Lajost a 4. napĺrendi pont megtárgyalása soľán a dtintéshozatalből.

Megátlapítja, hogy a jelenlévő 2 képvĺselő közůil 2 igen,O nem, 0 Íartőzkodás mellett
elfo g adt a a h at dro zato t.

Kalicov Gizella Julianna
Ennek megfelelően felteszi szavazásra a napirendi pontot az fuźsbe|i előterjesztés a|apjźn,
e gy szetú több s é grĺ szav azás következik.

JőzsefvárosiBo|gálrönkormá.mvzat29120!7.(II.!3.|száműhatá.ľozataz
Jĺízsefváľosi Bolgáľ onkoľm ányzat Képvĺselő.testůilete ú gy d iint, ho gy

1. Kalicov Gĺzella elnök ľészéľe a Jőzsefválrosi Bolgáľ Onkormányzat ügyeinek
intézésének céljából, havonta maxĺmum t5 ezer foľintĺg mobĺlszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e F't) költséget fogad el 2017.03.0I.-2017.12.3I.ig,
mely iisszesen 180 ezeľ forĺnt és a kifizetőt terhelő járulékok 13,3 e Ft (5,4 e Ft
SZJA és 7,9 e Ft EHo). A mobiltelefonon ffirténő beszélgetések kifizetése 2017.
máľcius l.től decembeľ 31.ig számla ellenében töľténik. A mobiltelefon és a SIM
kártya a Józsefváľosi Bolgáľ Onkoľmźłnyzat tulajdonát képezĺk. Az ezen felĺilÍ
összeget az elniik köteles megtéľítenĺ az tinkormányzatnak.

2. Kolozsĺ Lajos elnłĺkhelyettes részére a Józsefvárosi BoIgáľ Onkoľmányzat
ügyeĺnek intézésónek céljábĺót, havonta 10.500 foľĺntĺg mobilszámla és 2 GB
ĺnteľnet csatlakozás (bruttó 3 e F.t) kiiltsóget fogad e| 20l7.03.01..2017.12.3|'.ig,
mely iisszesen 135 ezeľ foľint és a kifizetőt terhelő jáľulékok 9,2 eFt (3,7 e Ft SZJA
és 5'5 e Ft EHo). Á mobĺltelefonon történő beszélgetések kÍfizetése.20l7. márcĺus
l.től december 31.ig számla ellenében tiiľténik. A SIM káľtya az Onkoľmányzat
tulajdonát képezi. Az ezen felüli összeget az elniikhelyettes ktiteles megtéríteni az
önkormányzatnak

3. a) az 1..2. pontban foglaltak miatt a kłizponti ktiltségvetés 2017. évi műkiidésĺ
támogatásából tewezett általános taľtalék e|őirányzatárő| 60'0 e Ft.ot
átcsopoľtosít a kiadás dologi e|őirányzatára inteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás miatt a kĺemelt e|őiráłnyzatok mĺódosításáú
a mellékelt 1. számú melléklet tarta|mazza.
c) az 1.2. pontban foglaltak foľrása a 20|7. évi központi kiiltségvetés műkiidésÍ
támogatása' kiadás fedezete a munkaadót teľhelő jáľulékok és a dologi kiadások
előirányzata.

x'elelős: Kalĺcov Gĺzella Julianna elniik
Hatáľidő: 2017. decembeľ 31.

Jegyzokonyvet íľta: Németh Edina uej-*,Ł^}- Ĺe\}Ń.

\-N



rcz srruÁnos l r oĺeÁn orĺro nľĺÁrwzz,r
Í082 Buďapełt, ftełess. lł. 6j-67,

Jelenléti ív

a J őzsefv árosi Bolgaľ onkoľmanyzat
1. nyilvános rendes tęstĹileti üléséről, amelynek időpontja:

2017. febľuár 13. (hétfő) 17:00 óľa

iluaĺ,o-, ?a"".#-!{*L Kalicov Gizella Julianna

2. Kolozsi Lajos .V.-Łň-..--:...-Y\\

A 20l1.évi CL)o(Ix. törvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozva a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefulárosi Polgáľmesteri Hivatal jegyzíljének megbízásából:

dr. Sebestyén Réka ŕ( k,a-&-..
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ELŐTERJESZTÉS
A telep ülési önko rm ány zat áItal nyúj t ott 2016. évi pá'Jy ánzt elszámolás a

Előteťesztő : Kalicov Gize||aJulianna (írásbeli előteľjesztés)
Józsefuaľosi Bolgár onkormányzat Képviselő-testiileténekz}|7. februáľ 13. napjan

1. nyilvĺínos rendes ülés 1.) napirendi pontja

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testiiletnek' hogy fogadjuk el előterjesztés mellékletétképző
2016. évi telepiilési ĺjnkorményzat áIta| nytljtott pá|yazatí tćĺnogatás felhasználásáĺőI a
szöveges beszĺĺmolót.

Fentiekľe tekintettel kérem ahatźrozati javaslat elfogadását.

Hatärozati javaslat

A Józsefváľosi Bolgáľ onkoľm ányzat Képviselő.testiilete űgy dönt, hogy elfogadja
előteľjesztés mellékletét képező 20t6. évi települési tinkormányzat által nyújtott
páiyálzati támogatás felhasználásáľól szólĺi szöveges beszámolĺít, ame|y jelen határozat
mellékletét képezĺ.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elniik
Hatáľĺdő: 2017. febľuáľ 13.

Budapest, 2017. februaľ 03"
{,a,ľ,,oa-a

: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNOK JOZSEFVAROSI
BoLGÁRoľxonuÁNYZAT ł r
lnÍnľĺ,: ľnľĺnľH EDINA Ücylľrnzo K ĺ' lpnľzticyr FEDE ZETET IGÉI\"YELAE1ĹIG;DI.IrEI, IG AZoLÁ S : 7ł| 
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BroľpnĺpszľÉs
Bolgáľ Íilmk|ub

Előterjesztő: Kalicov Gize|Ia Julianna (íľásbeli előterj esaés)
Józsefuaľosi Bolgáľ onkoľmanyzat Képviselő-testĹileténekz)|7. februaľ 13. napjĺán

1. nyilvanos rendes iilés 2.) napirendi pontja
Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatonr a Tisztelt Képviselő-testĹileĹet, hogy a Bolgár Filmklub 2OI7. febľu.ĺr 23-an 17
órakoľ filmvetítést rcnďez a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca |h. nemzetiségi irodában.
Bemutatásra keľĹil a 20|2-ben készült Az lđegen (9yxgerĺeqrr) címtĺ komédia. A Íilm
rendezője Niki Iliev, a ťlatal, tehetséges bolgaľ rendezó és színész. A Józsefuarosi Bolgaľ
onkormányzat arcĺdenĺényre a30 ezér foľintot szeretne felhasználni reprezentáciő cé|jára.
Szeľeplők Ljubomir Kovacsev, Szanja Boriszova, Niki Iliev, Valentin Gosev, Elen Koleva,
Aszen Blatecski, Katrin Gotie, Kĺistof Lamber.
A fiatal Gerard francia fiatalember Bulgĺíľiába érkezik kiküldetésre. A sors varatlanul
osszehozza a temperamenfumos Magdalénával. Követve a szíve impulzusát, Gerard
e|hatźrozza, hogy megkeresi azt a fa|ut. ahol a |ány lakik, anélkül hogy ismerné annak
lakóinak a szokásait és nyelvét.
A bolgár filmművésznő Szanja Boriszova azon ttil, hogy fiatal, |enyugozően szép is. Niki
Iliev filmľendezŕli szakon végzett és íme, a nagy projektje _ Az ldegen, ahol sikeresen
manőverezik a kamera mindkét oldalrín. A film valójában üde aľcokat mutat be nektink, jó
víziőt és szórakoztató töľténetet.
Egy idegen Bulgĺáriában_ ismeľt téma, melyet azonbannem nagyonhasznźitak ki a bolgar
filmművészet alkotói. Iliev ezt hasznźůja fel, jól tudja, hogy a kultuľális ktilönbségek gyakľan
nemcsak nevetséghez, hanem tiszta szatírźůloz is vezetrek. Egy francia ťtata|, aki Bulgáľiába
jön kiktildetésbe, beleszeret az angya|ían szép bolgáľ Magdalénába (Szanya Boriszova), aki
magába foglalja atermészetellenességet és az eleganciát. Afiú pedig elhatározza, hogy a|tny
után megy afalujába, ahol magától éľthetően belekeveredik egy kommunikźrciőszt:rzavarba.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozati iavaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Jĺízsefu áľosi B olgáľ Onkorm ányzat Képviselő-testülete úgy d önt, ho gy
1. 2017. febľuáľ 23.án 17 ĺíľakoľ mutatja be a nemzetiségĺ iľodában a józsefuáľosi

Bolgár FÍlmklub tagiainak Áz ldegen (llyx.qenellrľ) című 2012.ben készült filmet.
A filnvetítés kiiltségeit 30 e Ft ľepľezentáció és annak jáľulékai 13,3 e Ft (5,4 e ľ.t
SZIA és 7,9 e Ft EHo) tisszegében határozza meg.

2. az 1. pontban foglaltakľa a 2016. évi feladatalaprĺ kiizpontĺ köttségvetési támogatás
szabad ktiltségvetésĺ maradványa terhéľe előzetes ktitelezeftséget vállal.

3. felkéľi az elniiktit, hogy a 2016. kiiltségvetésĺ maľadvány elfogadásánál az 1-2.
pontban foglaltakat verye Íigyelembe.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elniik
Hatáľidő: 2017. máľcius 31.

Budapest, 20t7. februáľ 03.

: KALICOV GT:LELLA JULIAI\NA ELN

lBÍnľł: ľnn,mrrr EDINÄ ÜcynvľÉzŐ b--pnľzÜcrrĺ FEDEZETET IGÉIYYELAIEM IGÉI{YEL, IGAZoLÁS:
JOGIKONTROLL: ÚL ą,t Ww
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ELoTERJEsZTÉS
JB o 6/2 0 1 7 . (I.23.) szńmű }latár ozat mó d o s ítás a

Előteť esztő: Kalicov Gizel|a Julianna (írásbeli előterjesztés)
Józsefuiírosi Bolgár onkoľmányzat Képviselő-testtilet ének 20 |7 . februĺír 1 3. napj án

1. nyilvános ľerrdes ülés 3.) napirerrdi pontja

Tisztelt Képviselő-testiilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a felhasználások miatt a telefonkciltségekre
vonatkozó JBo 6120|7. (I.23.) szźm.ŕ- határozattt módosítani sztikséges a határozati
j avaslatban fo glaltak szerint.

Fentiekľe tekintettel kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefváľosĺ Bolgár -onkoľmányzat Képviselő.testiilete úgy dtint, hogy a
felhasználások mĺatt a JBo 6/2017. (I.23.) számrĺ határozatált móđosítja az alábbiak
szerĺnt:

1. ,,Kalĺcov Gizel|a elniik ľészére a Jőzsefválľosi BoIgáľ onkoľmányzat ĺiryeinek
intézésének céljából, havonta maxĺmum 15 ezeľ forintĺg mobÍlszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) köItséget fogad e| 2017.0|.01..2017.02.28.ig,
mely tisszesen 30 ezeľ foľĺnt és a kifizetőt teľhelő járulékok 1,8 e Ft (0,7 e Ft SZJA
és 1'1 e Ft EHo). A mobiltelefonon ffirténő beszélgetések kĺÍizetése 2017. január 1.
től febľuár 28.ig szám|a ellenében tłirténik. A mobĺ|telefon és a SIM kártya a
Józsefuárosĺ Bolgár onkoľmányzat tutajdonát képezik. Áz ezen felüli iisszegět az
elniik köteles megtóľítenĺ az iinkoľm ányzatnak.

2. Kolozsi Lajos elniikhelyettes részére a Józsefoáľosĺ Bolgár Onkormányzat
ůigyeĺnek ĺntézésének céljábóI, havonta 10.500 foľĺntig mobi|számla és 2 GB
Ínteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e F.t) ktiltséget fogad e| 2017.01.01..2017.02.28-ig,
mely iisszesen 21 ezer foľint és a kĺfizetőt teľhelő jáľulékok 1,1 e Ft (0,5e Ft SZJA
és 0'6 e Ft EHo). A mobĺltelefonon tiiľténő beszélgetések kifizetése 2017.januáľ 1.
től febľuáľ 28.ig számla ellenében tiiľténĺk. A sIM ká,rtya az onkoľmányzat
tulajdonát képezi. Az ezen feliilĺ összeget az elnökhelyettes kiiteles megtéríteni az
finkoľmányzatnak.

3. az 1.2. pontban foglaltakľa, łisszesen 53,9 e Ft.ra a2017. évi költségvetés teľhéľe
előzetes kłitelezettséget vállal, melynek fedezetéül a 2017. évi műkiidésĺ ktizponti
kiiltségvetésĺ támogatást jelölĺ meg.

helyébe a kiivetkező szövegľész kerül:

1. ,,Kalicov Gizella elntik ľészéľe a Jőzsefváľosi BoIgáľ Onkoľmányzat ĺi5reinek
intézésének céljábóI, havonta maxĺmum |5 ezer foľintig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bruttó 3 e Ft) ktiltséget fogad e| 2017.01.01..2017.02.28-ig,
mely összesen 36 ezer forĺnt és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 1,8 e ľ.t (0,7 e Ft SZJA
és 1'1 e Ft EHo). A mobiltelefonon történő beszélgetések kÍÍizetése2017.januáľ 1.
től febľuáľ 28.ig számla ellenében történik A mobĺltelefon és a SIM ká.ľtya a
Józsefoáľosĺ Bolgáľ Onkoľmányzat tulajdonát képezik Áz ezen felüli iisszegět az
elntik ktiteles megtérítenĺ az tinkoľm ányzatnak.



2. Kolozsi Lajos elnökhelyettes részére a Józsefvárosi Bo|gáľ onkoľmányzat
ůigyeĺnek intézésének céljából, havonta 10.500 foľintig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) kiiltséget fogad el 20|7.01'.01..2017.02.28-ig,
mely tisszesen27 ezer forint és a kifizetőt terhe|ő jáľulékok 1,1 e Ft (0'5 e Ft SZJA
és 0'6 e F,t EHo). A mobiltelefonon ttiľténő beszélgetések kifizetése2017.januáľ 1.
től febľuár 28.ig szám|a ellenében ttiľténik A sIM kártya az Onkoľmányzat
tulajdonát képezi. Az ezen felüli iisszeget az elniikhelyettes kiiteles megtéľíteni az
łinkoľmányzatnaľ..

3. a) az 1.2. pontban foglaltak mĺatt a ktizponti ktiltségvetés 20t7. évi míĺktidési
támogatásából tervezett általános 1,alrtalrék előirányzatá.ľői l2,0 e Ft.ot
átcsopoľtosít a kiadás dologi e|őirányzatáľa inteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás mĺatt a kĺemelt e|őirányzatok módosítását
a mellékelt 1. számrĺ melléklet tarta|mazza.
c) az 1.2. pontban foglaltak forľása a 2017. évi kiizponti kiiltségvetés műktidési
támogatása, kiadás fedezete a munkaadĺót terhelő jáľulékok és a dologĺ kiadások
e|őirányzata.

Felelős: Kalicov Gĺzella Julianna elniik
Határid'őz 20|7. febľuáľ 28.

Budapest, 2017. februaľ 08.

: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELN
B oL GÁR oľxo RIĺÁI\IYZAT
LnÍRľĺ.: ľÉnĺBľH EDINA ÜcyľľľÉZo $r tpnľzÜcyr FEDEZETET.IGEI\r\.ELINEM IGÉNYEL, IG AZuL 
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ELoTERJESZTÉS
T elefo nkii lts é gek meghatár ozása

Előterjesztő: Kalicov GlzeIIa Julianna (írásbeli előteľjesztés)
Józsefu aľosi Bo1gár onkormĺányzat Képviselő-testĹileté nek 2OI7 . februaľ 1 3. napj rĺn

2. nyilvános rendes tilés 4.) napirendi pontja

Tisaelt Képviselő-testiĺlet !

A Józsefuĺáĺosi Bolgaľ onkoľmányzat ügyeinek intézésének céljából a telefonköltségek
meghatźrozásáĺahozoÍtkeľet<isszegek megtartĺísával kérem, hogy a költségeket}}I7. maľcius
0 l . napj átó| _ f017 . december 3 | . napjáig ismételten szav aznil< meg.
Fentiekľe tekintettel kérem ahatźlĺozati j avaslat elfogadását.

Hztározatijavas|at
JĺĎzsefu áľosÍ Bolgáľ Onkormán yzat Képviselő.testülete úry dtint, ho gy

1. Kalicov Gĺzella elnök részéľe a Jőzsefválľosi Bolgár Onkormányzat ĺigyeinek
intézésének céIjából, havonta maximum t5 ezer foľĺntĺg mobilszámla és 2 GB
inteľnet csat|akozáls (bruttó 3 e Ft) ktiltséget fogad e| 2017.03.01..2017.12.3|'-ig,
mely iisszesen 180 ezeľ foľÍnt és a kifizetőt teľhelő járulékok 13'3 e Ft (5'4 e Ft
SZIA és 7,9 e F.t EHo). A mobiltelefonon ffirténő beszélgetések kĺfizetése 2017.
márcĺus l.től december 3l-ig számla ellenében tiiľténik. A mobiltelefon és a SIM
kártya a Józsefuárosi Bolgáľ onkoľmányzat tulajđonát képezik Az ezen felůili
fisszeget az elniik kiĺteles megtéľíteni az iinkormányzatnak.

2. Kolozsi Lajos elnökhelyettes részére a Józsefváľosi BoIgáľ Onkoľmányzat
üryeĺnek ĺntézésének céljábĺí,ln havonta 10.500 foľĺntĺg mobĺlszámla és 2 GB
internet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) kiiltséget fogad e| 20|7.03.01.-2017.12.3l.ig,
mely tisszesen 135 ezeľ foľint és a kĺÍizetőt teľhelő járulékok 9,2 eFt (3,7 e F.t SZIA
és 5'5 e Ft EHo). A mobĺltelefonon tłiľténő beszélgetések kifizetése 20l'7. március
l.től decembeľ 31.ig szátm|a ellenében töľténik A sIM kártya az Onkoľmányzat
tulajdonát képezĺ. Az ezen felülĺ összeget az elniikhelyettes köteles megtériteni az
łinkoľmányzatnak.

3. a) az 1..2. pontban foglaltak miatt a központi kiiltségvetés 20|7. évi mĺĺkiidési
támogatásábĺól tervezett általános tartalék e|őirźnyzatáről 60,0 e tr't.ot
átcsopoľtosít a kiadás dologi előirányzatáľa ĺnteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás miatt a kiemelt e|őirányzatok mĺódosítását
a mellékelt 1. számú mellék|et tarta|mazza.
c) az 1.2. pontban foglaltak foľľása a 2017. évĺ kiizponti kiiltségvetés műktidésĺ
támogatásao kĺadás fedezete a munkaadót teľhelő jáľulékok és a dologi kiadások
e|őirányzata.

Felelős: Kalicov Gizella Julĺanna elntik
lJatáridőz 2017. decembeľ 31.

Budapest, 2017. februrĺľ 08.

: KALICOV GIZELLA JULI^ĄI\NA ELNOK
B oL GÁR on'ronľĺÁI\ľYZAT
lpÍRľł: ľÉnĺľrľr EDINA Ücyľľľnzo o'
pnľzÜcyr F.EDEZETET IGENI'EL/NEM IGÉI\.YEL, IG Azol,Ás :

JoGIKoNTRoLL: ,ą @
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MEGHIVO
a J őzs efv álľo s ĺ B o l gáľ o nko ľm ány zat Képvis elő.tes tĺĺ lete

2017. februáľ 13.(hétf.ő) 17:00 óľai kezdettel tartandó
1. nyĺlvános rendes testületi üléséľe

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

Napiľend:

1. A települési tinkormányzat áltat nyújtott2016. évipályánat elszámolása
Előterj esztő : Kalicov Gize||a Juliaĺura (írásbeli előteľjesztés)

2. Bolgár Filmk|ub
Előterj esztő: Kalicov Gize|Ia Julianna (írásbeli előteľjesztés)

Budapest, 2017. februaľ 03.

Üdvözlettel:

Kalicov Gíze||a Julianna
elnök s.k.
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I. számú melléklet
BlszÁvoĺ,ó I-n.p

A támogatott neve: Józsefuárosi Bolgáľ Önkormányzat Képvise|ője: KÁLICOV GizelLa
Címe:1082 BLIDAPEST, Baľoss u.63.67 '

A támogatás cé|ja a támogatási szerződés szerint: bolgáľ nemzetiségi
programok körének a bővítése

A felhasználás végső határideje:
A felhasználásánakkezdő időpontia:apályázatkiíľásinapja 2016'12'31'

Sorszám I f,

Szerződés szerintí trimogatási cél
BOLGAR TORTENELMI
řIELY MEGLÁľoc,ą'rÁsa
SZLOVÁKIÁBAN

Gazd. esęrrrény mepevezése

P>.ó.b -
g€ ägp

đáturna 2016.OKT.22.
helye

résztrrevők száma
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fotó, fénymásolat igen
meg-
fuvó
újság-
cilíĺ lgęn
szerződés, źrajźn|at, teljesítés-
isazolź$. testĹi] eti hatžtr o zat

5 4 /20|6. (IX' l 9.) számú
határozat
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€
h
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szźlmlaszźlm MIITl104/2016
szállító

MI Travel Kft.
teljesÍtés ideje 2016.t0.22.

term*, szolg. megnevezése
buszköltsés

számja összege
103 000.- Fl

zźlradék összege
82 800.- Fr

ą.o
o)
N

V

móđia (átutalás, készpénz) átutalás

csatolt bizonylat sorszáma
(bankv.kivon at, p énztári b:u.) 00035/20161104

€€Ě>É ().ođ!?
F<

táj ékoztatás megÍörtént-e az
elszáĺn.-ról

Elfogadás/elutasítas
elutasítás oka

llą,,Łĺ,o.a a ?,,-ł/,



Teljesítés igazolása (szĺiveg):

Józsefu aľo s i B o1 gaĺ onkoľmanyz at 5 4 l 20 1 6. (IX. 1 9. ) számi hatźnozata a\apj an b o 1gríľ
tcirténelmi kiľandulást 'szęrvezett 2016. október 22-én a szloviákiai Szentantal kastély
meglátogatásara.

A kastély röviđ töľténete:
Az épiilet helyén egykor középkori vár źů|t, ene építkezett 7744-ben gróf Koháry

András. A Cobuľg hercegi család htvasság ľévén jutott a kastélyhoz l826-ban' A német
eľedetrĺ Coburg család számos uľalkodót adott Euĺópa különböző országaínak, egyik
legnevesebb tagja Ferdinand volt, aki 1887-ben lett Bulgária uľalkodój a, cáriminőségben. Az
első világháboru utźn távoznla kellett Bulgáľiából kedvenc kastélyába, és a szlovákiai
Szentantal kastélyba költĺjzött, ahol iđeje nagy részét vadászatta|' kiľándulással és kedvenc
tudományával a botanikával töltotte. Nagyon sok, a mai kiállításon láthatő exkluzív
bútorđaľab is az ex-cćt gyűjtőszenvedélyének kcjszönhető. 1962-ben nyitották meg a kastélyt
a nyilvánosság számáta, napjainkban múzeumként múködő, nemzeti kultuľális műemlék.
Ferdinand cáľ Szimeon neviĺ unokája napjainkban Bulgária miniszter.elnĺjke is volt' A szlovák
állam nagyon szépen gondoskodik a kastély fenntaľtásiäľól és nagy élmény volt ennek a
kastélynak a meglátogatása számunkľa.

A Józsefuaľosi Bolgáľ onkormźnyzat a kiľánđulás buszkoltségeíhez és paľkolási
kĺiltségeiĺe összesen 103 e Ft összeget biztosított, melynek fonásául 82,8 Ft erejéig a2OI6.
évi telepĺilési onkormźnyzat pátyázatí támogatast, valamint 20,2 e Ft erejéig a 2016. évi
települési onkormányzati múkcidési támogatást, kiadás fedezetéül a dologi eIoirtnyzatot jeliili
meg.

!-o ł7 ł0Í, sl



II. számú melléklet 
ELSZÁM'Lo le,p

A táqrogatott neve: Józsefuáľosi Bolgáľ onkormányzat

Címe:1082 BLIDAPEST, Baross u' 63-67.

A támogatás célja a támogatási szeľződés szeľint:
B o lgár Filĺnklub szźlmár a b eszer zés

A felhasznáIásának kezdő időpontja:
apá|yázat kiírás napja

Képviselőj e: Kalicov Gizella
Az elnyeľt támogatás összege:
82800,- Ft

A felhasználás végső hatáľideje:
2016. decembeľ 31.

Sorszám I f.
Szeľződés szeľinti támogatási cél

Gazd. esemény megnevezése
SMART TV beszerzésę

9x-'ts 'E s9 ń.E
E.É H
Cg iĺMĽ

dátuma 2016.10.05.
helye Nemzetisési Irođa

rész|vevők száma

\Ą^
ONN?
.$xĐc)
=>'!6oo)

fotó. fénvmásolat

meg-
hívó
újság-
cilft
szerződés, ar aj źn(aÍ, telj esíté s-
igazo|ás, testii]eti hatźtr ozat

53 12016. (Ix. 19.) szźłműl
hatátrozat

-
w
Nq

I
ą
O

szám|aszám szA0062t/2016
szá|litő

IMG Solution Kft.

teljesítés ideje 2016.10.05.

termék, szolg. megnevezése
SMARTTV

szamla osszegę
164 000.- Fr

záradék összese
147 200.-

.0)

C)
Nl-
V

ffidia (átutalás' készpénz) átutaláś ', '!.''.=žż:-ź'':i:..

csatolt bizonylat sorszáma
(banksz. kivon at, p éĺlztÁri biz.) 00031120161072

€*Ě>E o)

É.E
táj ékoztatás me gtörtént-e az
elszám.-ról

Elfogadás/elutasíĺís
elutasítás oka

Kitöltés dátuma: ło l? ,o !' 3,l

a|áíĺtts,
pecsét

Telj esíté s igazolźsa (szö veg) :



A Józsefuaľosi Bolgár onkoľmányzat53/20T6. (IX.19.) szćmúhatérozataa\apjćnúgy dĺintött,
hogy a Bolgaľ Filmklub további műkodésének segítése éľdekében páIyazott egy SMART
típusú okos TV-re és a páIyázaton I47 200'- Ft-ot nyert. Többszöľi fuajtnlatok begýjtése
után egy Samsung UE48J5200 Full HD Smaľt wiFi LED te|evíziő 48-at válasńotilk,
melynek bruÍto fua 158 600,- Ft. A készülék ľögzítéséhez falri rögzíto koĺlzolľa volt
sztikségiink iRainbow VEPLB-4OM LCD univerzális' max: Vesa400x400 fix 32-55,,-osl,
melynek źtra brutto 5 400,-Ft-ba keľĹilt. A készülék a Jőzsefvtxosi Nemzetiségi irodában,
a göľög_örmény-ukĺán irodahelyiségben kenilt felszeľelésľe. A beszerzések összkoltsége
164.000,- Ft-ba kerĹilt. Foľľása: L47,2 Ft erejéig a 2016. évi települési onkormtnyzat
páIyázati múkĺjdési tźtmogattsa. valamint 16,8 e Ft eľejéig a működési központi koltségvetési
támo g atás. Kiadási f edezete a b erúlázási e|óír źny zaton bizto sított'

Abeszerués óta nagyon hatékonyan hasznáIjuk a filrĺklubunkat'
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1. számú meIIéklet ezer forintban

Jĺízsefváľosi Bolgár onkoľmányz at 2017. évi
kiiltségvetése

eredeti
módostás z0t7.||.l3.

S.sz.
E|őirány.

zat
csoport

Kiemelt
e|őiľány-

zat

Kieme|t e|őiľányzat
megnevezése

KöteIező
feladat

eFt

On ként
vá||aIt
feladat

eFt

Összesen
eFt

Kłite|ezó
feladat

eFt

onként
vállaIt
feladat

cT.ŕ

Osszesen
eFt

I KIÁDÁs 0,0

f I MUKODESI
KIADÁsoK 0,0

J I

Személyi juttatlás -

20|7. évi települési
önk. működési
támooatáshó|

130.C 0,( L30,0

130,0 0,0 13C

Személyi juttatĺás -

20|7 ' évi központi
mtĺködési támogatásból

0,0 0,( 0,0

0,0 0,c c

) 2

Munkaadót teľhelő

irárulékok és szociális
hozzźljaru|źsiadó -
f0|7. évi települési
önk. miiködési
t4mnoąŕá<hó|

57,0 0,c 57,0

57.0 0,c 57

6

Munkaadót terhel<ĺ
jarulékok és szociális
hozzáljaru|ásiadó -

20|7. évi közpo1ti
működési tĺámogaĺĺsbó|

27,0 0,0 27,0

27,C 0,0 27

J
Dologi kiadasok - 2017 .

évi központiműködési
tĺárnosatásból

316,( 0,0 316,0

388,C 0,0 388

Dologi kiadasok - 2017 .

évi települési működési
tĺĺmogatĺísból

2,0 0,0 2,0

2,O 0,0 2

0,0 0.( 0,0 0r0 0r0 0

IC 4
Ellátottak pénzbeli
illffafásn

0,0 0,c 0,0
0,0 0,0 0

1l ) Eryéb működési célú
<iadas

0,0 0,0 0,0
0,0 0,c 0

t2
:bből: elvonások és
refizetések 0,( 0,0 0,c 0,0 0,0 0

I
ebből: miiködési célú
kölcsönök nyujtĺása

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

t4
ebből: miiködési célú
kölcsönök törlesztése

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

l5

9uUut. lllKuugĎl UElu

tłĺmogatĺĺsok
źi|amhźzľaĺtźson
L^ĺ'.! |.^

0,0 0,( 0,0

0,0 0,c 0

t6

"'oool: muKooesl celu
:ĺĺmogatások

ĺllamhĺiaaľtĺáson
łírríi|ĺe

0,0 0,0 0,c

0,c 0,0 0
mül(odesr attalanos

taľtalék 20|7. évi
ľelepülési önk.
mli|rŕiĺĺéci támnoat4 qhÁl

0,0 0,c

0,0 0,0 0

I



Józsefváľosi Bo|gár onkormányz at 20|7. évi
kłi|tségvetése

eľedeti
módostás 2ot7.||.l3.

S.sz.
E|,őiľány.

zat
csopoľt

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiite|ező
feladat

eFt

onként
válIaIt
feladat

eRŕ

Osszesen
eFt

KłiteIező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eFt

Összesen
eFt

I

nűködési általrínos
.arta|ék20|7 ' évi
<özponti miiködési
:ámosatáshól

439,0 0,0 439,C

367,4 0.0 367

l9 I
MÜKoDEsI
KIADÁsoK
nsszRsĺ.,lv'

971,0 0'( 971,( 971,0 0'0 971,0

2C ,
FELHALMOZASI,
F.ELÚJÍTÁSI
KIÁDÁsoK

0,c
0,0 0

2l I ]eruhlázások 0,0 0,( 0,c 0,0 0,c 0

22 2 ięlúiítĺások 0,0 0,( 0,c 0r0 0,0 0

23 J
igyéb felhalmozrísi
<iadások

0,0 0,( 0,c 0r0 0,0 0

24
ebből :fe1halmozasi célú
kŕilcsön nvriitása

0,0 0,( 0,c 0r0 0,0 0

25
ebből : felhalmo zási cé|tl

kölcsön törlesztése
0,0 0,( 0,c

0,0 0,0 c

26

ębbÓl: Íelhahozt|sl
célú támogaĺások
államhĺĺaaĺáson
helÍi|ľe

0,0 0,( 0,c

0,c 0.0 c

2',1

ebb<il: felhalmozasi
célú tĺámogatĺĺsok

államhĺáztartáson
kívĺilre

0,( 0,0 0,0

0,c 0,0 c

28
:bből: felhalmozasi
:élfeľta|ék

0,c 0,0 0,0 0,c 0,0 0

2S 2

FELHALMOZASI
KIADÁsoK
osszn,sri:ľ

0'0 0'0 0'0 0'0
0,0 0

30
KOLTSEGVETESI
KIADÁsoK
ŕissz'ĺ.,sn'ľ

0,0
0,c 0

3l BEVETELEK 0,c 0,c 0

32 t MUKODESI
BEvÉTELEK 0,c 0

JJ 1

Mfüiidési cé|ú

támogatĺások

ĺĺLllamhlĺĺaľtĺáson
belülről

0r0

0,0 0

J'I

:bből központi
köItségvetés működési
-álmogatźls

782,( 0,0 782,O
782,O 0,0 782

3i
lbből: települési önk.
nfüödési trĺmosatás

189,0 0'{ 189,C 189,0 0,0 189

3(
:bből települési önk.
]élhoz kötött mfüödési
.ńmagatÄą

0,0 0,( 0r(
0,0 0,0 0

ebből: elvonĺások és

befizętésęk
0,0 0,c 0r0 0,0 0,0 c



Józsefvárosi Bolgár Önkoľmányz at 20|7. évi
kiĺltségvetése

eredeti
módostás 2ot7.||.l3.

S.sz.
Előirány.

zat
csopoľt

Kiemelt
előiľány.

zat

Kieme|t e|őirányzat
megnevezése

Kłitelező
feladat

eFt

Onként
vá||a|t
feladaÍ

eFt

Osszesen
eFt

KöteIező
feladat

eFt

0nként
vá||alt
feladat

etr't

Osszesen
eFt

38

ebből: műktidési cé|ú
visszatérítendő
tłímogatasok, kölcsönöl
visszatérĹilése
źilaĺĺlháaaĺźson
bęlülről

0,0 0,( 0rc

0,0 0,0 0

39

ebből: működési célú
visszatérítendő
üamogatások, köIcsönök
igénybevétele
államháztaľtáson
belülľől

0,0 0,0 0rc

0,0 0,0 0
40 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
41 J Működési bevételęk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

42 5
Mfüödési célú átvett
nénz'eszkiiz 0,0 0,0 0,0 0,c 0,0 0

43 t
MÜKoDEsI
BEvÉTELEK
ossznsnľ

971,0 0'0 971,0 971,r 0,0 971,0

44 2
ľ-.Ú]LHAL1l1loZAs'
FELÚJÍTÁsI
BE.Vń,TF],I,R'K

0,0
0,0 c

45 I

Felhalmozĺsi célú
tĺámogatĺások

államháztartĺáson

belülről

0'{ 0'0 0,0

0,c 0,0 c

'4Í

ebből: helyi
önkormanyzatok
általrínos mfüödéséhez
és Ęazati feladataihoz
kapcsolódó állami
tĺámosatĺások

0,c 0,( 0,c

0.0 0,0 0

47

ebből: felhalmozísi
célú visszatérítendő
tĺĺmogatĺĺsok, kölcsönök
visszatéľĺilése
ĺĺllamhĺíaaĺtason
belülről

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0

48

ebből: felhalmozĺsi
célú visszatérítęndő
tĺĺmogatĺísok, kölcsönök
igénybevétele
államhĺáztaľtáson

belülről

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0

49

lbb<ĺl :felhalmozási célú
rĺmogatások
íllamhláaaľtĺíson
rclülľőI

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0

5( 2 lngatlanok értékesítése 0,( 0,0 0,0 0,c 0,c c

51 J
Eryéb tárryi eszközök
értékesítése

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



Józsefváľosi Bo|gár Onkoľmányz at 20|7. évi
kö|tségvetése

eľedeti
módostás 2o!7.||.l3.

S.sz.
E|őiránv.

zat
csopoľt

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kiemelt e|őiráĺyzat
megnevezése

Kłitelező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eT'ŕ

Osszesen
eFt

Kłite|ező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

eFt

Összesen
eFt

52 4

Részesedések
éľtékesítése és

megszĺĺntetéséhez
kaocsolódó bevételek

0,( 0,0 0,0

0,0 0,0 0

53 5
Felhalmozasi célú átvetl
nénz'esz,kiizÍik

0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0

5Ą

ebből: felhalmozasi
célú visszatérítendő
tĺímogatások, kölcsönök
vissztéľiilése
államháztratáson
kívülről

0,( 0,0 0,0

0,0 0,0 0

J5
ebből: egyéb
felhalmozási célú átvett
nénze*zkiiziik

0,( 0,0 0,0
0,0 0,0 0

56 2

ľÍ]LHALMoZAsI'
F.ELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK
ŕissz,nsnľ

0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0

)/
t(()Lt.sľ]GvE'l'!]sl
BEvÉTELEK
osszBspľ

0,0
0,0 0

58 3
FINANSZIROZASI
u{lrÖpÉsr
KIADÁsoK

0'0 0'{ 0'0 0'0 0'0 0'0

59 I

Iriínyíto szervi
támogatásként
folyósított tĺĺmogatĺĺs
kitltaĺácn

0,0 0,( 0,0

0 0,0 c

60 4
FINANSZIROZASI
FELHALMozÁsI
KIÁDÁsoK

0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0

6l I

Iľĺányítószeľvi
tĺímogatásként
folyósítoťt támogatas
kiutalása

0,0 0,0 0,0

0 0,0 0

62 2
Hosszúlej rĺratu hitelęk,
váltó törlesztése

0'{ 0'0 0,0
0 0,0 0

63

FINANSZIROZASI
KIADÁsoK
ÖsszBsBľ

0'0 0'( 0'0 0'0 0'0 0'0

64 5
FINANSZIROZASI
ľĺÚxooÉsl
BEvÉTELEK

0'0 0'{ 0'0 0'0 0'{ 0'{

65 I

lrarnyrtoszervr

tĺimogatĺĺsként
folyósított trĺmogatas

fizetési számlan történő
iÄwĄírĄsą

0,0 0,c

0 0,0 0

66 2
Szabad péĺrznaradvĺĺĺry
igénybevétele

0,0 0,0
c 0,0 0

6-t J

Feladattal terhelt
pérrzĺnaľadvĺíny
ioénwhevéfele

0,0 0,0
0 0,0 0



Józsefvárosĺ Bo|gár Önkoľmányz at 20t7. évi
kö|tségvetése

eľedeti
módostás z0t7.|].l3.

S.sz.
E|őirány.

zat
csopoŕ

Kiemelt
e|őirány-

zat

Kieme|t e|őirányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

aI'ŕ

összesen
eFt

Ktite|ező
feladat

eFt

onként
vá||alt
feladat

aü'f

Osszesen
eFt

68 6
FINANSZIROZASI
EELHALMozÁsI
BEVETELEK

0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0

69 t

Irányítószervi
üĺĺnogatásként
folyó sított aáľnogatas
fi zetési szĺĺm|rán töľténő
iÄwĄíĺĄąe

0,0 0,0 0,c

0 0,0 0

70 2
Szabad péĺrzmaradvĺĺny
igénybevétele

0,0 0,0 0,c
0 0,0 0

7l 3

Feladattal terhęlt
pénzmaradvany
ioénvheĺétele

0,0 0,0 0,c
0 0,0 0

72
FINANSZIROZASI
BEVÉTELEK
ossznsRw

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I5
KIADASOK
MINDOSSZESEN 971,1 0'0 971,0 971,0 0,0 97L

1r', BEVETELEK
MINDossZÍ.'sT''N 97\A 0'0 971,0 97!,0 0,0 971

7:

MUKODESI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
EcvT.'NI,Í.'(:Í.'

0'0 0'0 0'0 0'0

0,0 0

7ó

tl'ľjLt|ALMoiíAsl
BEVÉTELEK És
KIADÁsoK
EGYENLEGE

0,0 0,0 0'0 0,0

0,0 0

77

MUKODESI
F.INANszÍRozÁsI
BEVÉTELEKEs
KIADÁsoK
F.,(:vÍ.,NI,F..(:E

0'0 0'0 0'ĺ 0'0

0,0 0

78

ľ'ľ]Lľ|ALMoZAsl
FINAI\SZÍRoZÁsI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁSoK
ní:vnNÍ.E.'í:Í..

0'0 0'0 0'0 0'0

0,0 c

79
MUKODESI

EGYENLEGEK 0'0 0'0 0'0 0'0 0rc c

80
FELTIALMOZASI

EGYENLEGEK 0'0 0,0 0'0 0'0 0,c 0

8l EGYENLEGEIí
ŕrssznsnn 0'0 0'0 0'0 0'0 0,c 0


