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Készült a J őzsefv átľosi Bolgáľ Onkoľm álnyzatKépviselő-testületének

2017. ápľilis 03. (hétfő) napján 17z00 ĺĺľakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségĺ Önkoľmányzatokiľodájában

megtaľtott 3. nyilvános ľendkívĺili testületi üléséľe

Jelen vannak: Kalicov Gizella Julianna elntik
Kolozsi Lajos elnök-helyettes

Meghívottak: dr. Szász Imola jogász

Kalicov Gizella Julianna

Megnyitja az üĺést és a megjelentek üdvÓzlése után megállapítja, hogl az ülés szabályszeríien
került tj,sszehívásra. Megĺźllapítja, hogy a testület 2 ftvel hatórozatképes.

Kalĺcov Gizella Julianna
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok meglaryya|ásźra, továbbá felkéri Kolozsi
Laj os elnclk-helyettest a j egyzőkönyv hitelesítésére.

Kolozsi Lajos
Elfogadja a jeltilést.

Kalĺcov Gizella Julianna
Szavazásrateszi fel Kolozsi Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé tĺjľténő megvźiasztź.sát,

A Képvis el ő -te stĹilet az a|ábbi j avaslatról dĺint :
A Józsefoáľosi Bo|gáľ Onkoľmńnyzat Képviselő.testülete úry diint, hogy etfogadja
Kolozsi Lajos személyét a jegyzőkiĺnyv hitelesítéséľe.

17. íIv.03.) számú hatá
A Józsefuárosi Bolgár onkoľmányzat Képvĺselő.testůilete úry diĺnto hogy e|fogadja
Kolozsi Lajos szeméIyét a jegyzőkönyv hite|esítésére.

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

Kalĺcov Gĺzella Julianna
Szavazásrateszi fel a napirendi pontokat.

1. JBö 2gt20t7. (II.13.) számú határozatmĺídosítása
Előterj esztő : Kalicov Gizella Julianna (írásbeli etőteľj esztés)

2. Bolgáľ F.ĺlmklub
Előteľj esztő : Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterj esztés)

3. Bolgár Híľek című újság kĺadásának támogatása
Előterj esző : Kalicov Gize||aJulianna (íľásbeli elterjesztés)

ľosI ll20t7. ilv.
A Józsefuáľosĺ Bolgáľ
pontjait az a|á.}biak szerint fogadja el:

3. nyĺlvános rendkívĺili ůiléséneknapĺľendi



1. JBö 29t2017. (II.13.) számú határozatmódosítása
Előterjesztő : Kalicov Gizel|a Julianna (írásbeli előterjesztés)

2. Bolgáľ Filmklub
Előterj esztő: Kalicov Gize||a Julianna (íľásbeli előterj esztés)

3. Bolgáľ Hírek című újság kiadásának támogatása
Előterjesaő: Kalicov Gize||a Julianna (írásbeli elteľjesztés)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás mel|ett elfogadta
ahatározatot.

1. Napĺrendĺ pont
JBo 2912017. (II.13.) számú határozat módosítása
Előteťesztő : Kalicov Gizella Julianna (írásbeti előteľj esztés)

Kalicov Gĺzella és Kolozsi Lajos nemzetiségi önkoľmányzati képvĺselők bejelentik, hogy
j elen előteľjesztés tárgy á.}lan személyesen érĺntettek

dr. Szźsz Imola jogá1z tájékoztatja a nemzetiségi ĺinkoľmányzati képviselőket, hogy a
Józsefuĺírosi Bolgĺár onkormanyzat Szervezeti és Mfüödési Szabéůyzatáľrak 9. pontjában
foglaltak alapján akízáĺásrő| az érintett képviselő javaslatáľa vagy báľmely más nemzetiségi
öĺkormrányzati képviselő javaslatiára a testület dĺjnt. Javasolja, hogy a Józsefuláľosi Bo1gár
onkoľmányzat két főből ál1ó Képviselő-testiilete szavazzonakizáĺástargyában.

Kalicov Gizella
Ügyrendi javaslatként kéri, dtĺntsön a Képviselő-testĹilet aľról, hogy részt vehet-e Kalicov
GizeIIa és Kolozsi Lajos jelen előteľjesztés döntéshozatalában. Ennek megfelelően felteszi
szavazásra a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi önkormányzati képviselők
szeméIyét.

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

A Józsefuárosi Bolgaľ Önkormźnyzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem zĄa |<l

Kalicov Gize||át az I. napitendi pont meg!fugya|ása során a dĺintésho zatalbő|.

.03.) számú
A Jĺózsefváľosi Bo|gáľ onkormányzat Képviselő.testůilete rĺgy dłinto hogy nem zárjaki az
KalÍcov Gize||áú az |. napirendĺ pont megtárgyalása soľán a dłintéshozata|bő|.

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

A Képviselő-testiilet az alábbí javaslatról dĺint, egyszenĺ tĺlbbségu szavazás következik.

A Józsefulírosi Bolgaľ onkoľmanyzat Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy nem zĄa L<l

Kolozsi Lajost az I. napirendi pont meglargyaLása soriín a döntéshozata\bőI.

Megáltapítja, hogy a jelenlévő 2 képvĺselő kiizül 2 igen,O nem, 0 tartőzkodás mellett
elfog adta a h atdrozatot

A Józsefvárosi Bolgár onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy diint, hory nem zárja|<laz
Kolozsĺ Lajost azL. napirendi pont meýárgyalása során a đtintéshozatalbőL.



Kalicov Gizella Julianna
Ennek megfelelően felteszi szavazásta a napirendi pontot az írásbeli e|őterjesńés alapjiín,
egyszenĺ többségu szav azás kĺivetkezik.

ĺ Bolsáľ .03.
A Jĺózsefuáľosi Bolgáľ Képviselő.testülete úgy dönt, hogy a

łn,ö zglzolĺ. (II.13.) számú határozatátTelefonköltségek meghatáro zásárőI szólĺó
módosítja az alálbbiak szeľint:

a határ ozatban szeľeplő alábbi sztivegrész:

1. Kalĺcov Gizella elntik részére a Jőzsefválrosi Bolgáľ Onkoľmányzat ůigyeĺnek
intézésének céljábrí,l, havonta maximum |5 ezer foľintig mobi|számla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) ktiltséget fogad el 2017.03.01.-2017.12.3|'-ig,
me|y iisszesen 180 ezeľ foľint és a kifizetőt terhelő jáľutékok 13,3 e Ft (5,4 e Ft
szJA és 7,9 e Ft EHo). A mobĺltelefonon ttĺľténő beszélgetések kifizetése 20|7.
máľcius l-től december 31-ig számla ellenében ttiľténĺk. A mobiltelefon és a SIM
kártya a Józsefválľosi Bolgáľ Onkoľmányzat tulajdonát képezik. Az ezen feliili
tisszeget az elniĺk kiiteles megtéľítenĺ az tinkoľmányzatnak.

2. Kolozsi Lajos elnökhelyettes részére a JĺĎzsefváľosi BoIgáľ Onkoľmányzat
ügyeinek intézésének céljából, havonta 10.500 foľintig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e F.t) ktĺltséget fogad el 2017.03.01..20|7.12.3t.ig,
mely iisszesen 135 ezeľ forint és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 9,2 eFt (3,7 e Ft SZJA
és 5'5 e Ft EHo). A mobiltelefonon tłiľténő beszélgetések kiÍizetése2017. máľcius
l-től decembeľ 31.ig számla ellenében tiiľténik. A SIM kártya az Onkoľmńnyzat
tulajdonát képezĺ. Az ezen felüli tisszeget az elntikhelyettes kiiteles meg!éríteni az
finkoľmányzatnak.

3. a) az 1..2. pontban foglaltak miatt a kiizpontĺ költségvetés 2017. évÍ míÍkiidési
támogatásábóI tenĺezett áItalános taľtalék e|őirányzatárő| 60'0 e Ft.ot
átcsoportosít a kiadás dologĺ e|őirányzatáľa inteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosÍtás miatt a kiemelt előirányzatok mĺídosítását
a mellékelt 1. számú mellék|et tartalmazza.
c) az 1.2. pontban foglaltak forrása a 20|7. évi kiizponti kiiltségvetés műkiidési
támogatása, kiadás fedezete a munkaadĺít teľhelő jáľulékok és a dologĺ kiadások
e|őirányzata.

helyébe a következő sztivegľész kerül:

1. Kalicov Gizella e|niik ľészéľe a Jőzsefvátľosi Bolgáľ Onkormányzat ügyeinek
intézésének céIjából, havonta maximum 15 ezer foľintĺg mobĺ|számla és 2 GB
ĺnternet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) ktiltséget fogad e| 2017.03.01..2017.12.31.ig,
mely iisszesen 180 ezeľ forĺnt és a kiťwetőt terhelő jáľulókok 13,3 e Ft (5,4 e Ft
SZJA és 7,9 e Ft EHo). A mobĺltelefonon tiiľténő beszélgetések kiÍizetése 20|7.
máľcĺus l.től decembeľ 31.ig számla ellenében tiiľténik A mobiltelefon és a SIM
káľtya a Józsefváľosĺ Bolgáľ Onkormányzat tulajdonát képezik. Az e'zen feliilĺ
tisszeget az elniik kiiteles megtéľíteni az iinkoľmányzatnak

2. Kolozsĺ Lajos elnłikhelyettes részéľe a Józsefváľosi Bolgáľ Onkoľmányzat
üryeĺnek Íntézésének céljábóI, havonta 10.500 foľintig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttó 3 e Ft) kiiltséget fogad el 2017.03.01.-201-7.12.31-ig,
mely tisszesen 135 ezeľ foľĺnt és a kifizetőt teľhelő jáľulékok 9,2 eEt (3,7 e Ft SZJA
és 5,5 e Ft EHo). A mobiltelefonon történő beszélgetések kĺÍizetése 2017. máľcius
l.től decembeľ 31-ĺg szńm|a ellenében tiiľténik. A sIM kártya az Onkoľmányzat
tulajdonát képezĺ. Az ezen felüli tisszeget az elnökhelyettes köteles megtéríteni az
iinkoľmánvzatnak.



3. a telefonktiltségek tekĺntetében a telefonszámlákban a mangáncélú beszélgetések
részletezése hĺányzit ezért a magán. és az iinkormányzat érdekében felmeľülő
telefonkiiltségek nem határozhatők meg. Eľre való tekintette|, a Józsefvárosi
Bolgáľ Onkoľmányzat a számlla érték20oÁ .a után a jogszabályban előíľt s7-JA.t
és EHo-t megÍizeti.

4. a) az 1.-2. pontban foglaltak a|apjáno a kłizpontĺ kiiltségvetés 2017. évi műkiidési
támogatásából tervezetJ általános taľtalék előirányzatárő| 60,0 e Ft.ot
átcsoportosít a kĺadás dologi előirányzatáľa ĺnternetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás miatt a kiemelt e|őirányzatok mĺídosítását
a mellékelt |. számű melléklet tarta|mazza.
c) az l.2. pontban foglaltak forľása a 2017. évi kiizponti kiiltségvetés míÍkiidési
támogatása, kĺadás Íedezete a munkaadót teľhelő jáľulékok és a dologĺ kiadások
e|őirányzata.

Felelős: Kalĺcov Gizella Julianna elntik
Hatáľidő: 2018. januáľ 04.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
ahatáł'rozatot.

2. Napĺľendi pont
Bolgáľ Filmk|ub
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (íľásbeli előterj esaés)

Kalĺcov Gĺzella Julianna
Szavazástateszi fel a napirendi pontot azirásbeli előteľjesztés alapján.

ĺízsefv 35l20t7. íIv.03.
A Jĺózsefváľosi Bolgáľ nyzat Képviselő-testiilete úg5r diint' hogy

1,.2017. ápľilis 27-én 17 ĺóľakoľ mutatja be a nemzetiségĺ ĺrodában a jĺĎzsefoárosi
Bolgáľ Filmklub tagiaĺnak a LevéI Amerĺkába címiĺ, 2001.ben készült bolgár
játékÍilmet. A filmvetítés ktiltségeĺt 40 e Ft ľepľezentáció és annak jáľulékai |7,612
Ft (7,140 Ft SZJA és |0,472 F,t EHo) iisszegében határozza meg. A filmvetítéssel
iisszefüggő reprezentációs szolgáltatás keľetében megbízza a Tľakia Tľade Kft.t'
mint az egyedĺilĺ, Bulgáľĺából származő bolgáľ alapanyagokbót készített
specĺalitásokat készítő és felszolgáló céget _ bolgáľ ételspecĺalÍtások elkészítésével
és kĺszállításával.

2. az 1. pontban foglalt repľezentáciĺís kiiltségbő|22.088- Ft-ľa és annak jáľutékaiľa
9.726.. Ft.ľa előzetes kötelezettséget vállal a 201'6. évĺ szabad maľadványon belĺil a
2016. évi feladatalaprĺ ktizponti kiiltségvetési támogatásra, és egyben felkéľi az
elniikiit' hogy a 2016. évĺ maradvány jĺóváhagyásáná.J., felhasználásánál, valamint a
2017. évĺ költségvetés módosításánál ahatńrozatban foglaltakat vegye Íigyelembe.

3. a 2. ponton felülĺ reprezentáciĺó és jáľulékok foľrása a 2017. évĺ települési
tinkoľmányzat működésĺ támogatása, kiadás fedezete a személyĺ juttatás és a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájátu|ási adó előirányzata.

ľ'elelős: Kalĺcov Gizella Julianna elniik
Határĺdő: 2017. ápľĺlis 30.

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

3. Napĺrendi pont
Bolgáľ Hírek címĺÍ lijság kiadásának támogatása



:]. ..i] íÍ..i'ťi]śi.:.ĺii'.:...i.'..,Előteťesztő: Kalicov GizellaJulianna (íľásbeli előteľjesztés) 
'

' . Kalicov Gizelta Julĺanna
- ': ,. .. Szavazásrateszi fel a napirendi pontot azíĺásbeli előterjesztés alapjan.

Kalĺcov Gĺzella Julĺanna
Miutĺĺn megállapítją hogy egyéb téma nem merĹilt fel, nincs kérđés,
bejelentés megköszöni a testĹĺleti tagok munkáját, az ülést 17:30 bezarja.

Jegyzőkönyvet íľta: Németh EdinaL)ęJ^':e-.-l- 1'.{. 

-

I

A Jĺízsefu áľosi Bolgáľ onkoľm ńny zat Képviselő.testůilete ú gy diint, hogy
1. a) a BoIgáľ oľszágos Onkormányzat részére 45 e Ft támogatást biztosít, mely

fisszeget a támogatott a havi rendszeľességgel megielenő Bolgáľ Híľek @rĺlľapcrcr,r
Becru) címĺĺ kétnyelvű ľepľezentatív újság kíadásához nyújtja. A Bolgáľ Híľek a

. Bolgáľ oľszágos Onkoľmányzat havi ĺnfoľmációs kiadványa, amelyben az olvasók
aktuális informáciĺít kapnak a bolgár köziĺsségben zajlő és a bulgáľiai
eseményekľől.
b) az 1. pontban foglaltak miatt a kiiltségvetés 2017. évĺ ktĺzpon'ti kiiltségvetési
támogatásből tervezett műkiidési taľtalék előirányzatárő| 45 e F't.ot átcsopoľtosít a
műkiĺ dés i c élri tá m o gatá s álla mháztartás on b eliilre előir ány zatár a.
c) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás miatti kiemelt e|őirányzztokváitozását az |'.

számú m elléklet tarta|mazza.
d) forrásaz 20|7. évi ktizpontÍ ktiltségvetési támogatás, á]|amhántartáson belůilľe
e|őirányzata

2. felkéľĺ az e|nököt atámogatásĺ szeľződés aláíľásáľa.

Felelős: Kalicov Gĺzella Julianna elnök
Határĺdő: 2017. decembeľ 31.

Megállapítja, hory a jelenlévő 2 képvĺselő kiizül 2 igen,0 nem, 0 ŕ'a,rtőzkodás mellett
elfo gadta a h atdrozatot
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nzsrruÁnosl n oĺeÁn oĺvronluĺÁľwz,ąr
ICIB? BuđapesÍ, Bqľoss u 6-3.67.

Jelenlétĺ ív

a J őzsefv źlrosi Bolgrír onkoľmányzat
3. nyilvános rendkívülĺ testiileti üléséről, amelynek időpontja:

20|7. áprilĺs 03. (hétfő) 17:00 óľa

I. Kalicov Gizella Julianna

2. Kolozsi Lajos

Ealu.a.e-ą

A 20|1.évi CDO(IX. törvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozlĺa a Budapest
Fővaros VIII. keľtilet Józsefuaĺosi Polgáľmesteri Hivatal jegyzőjénekmegbízásábő|:

dr. Szász Imola



rczsrwÁnosl n oĺeÁn oľĺronłĺÁľwz,ąr
Ia82 Baďapę.st, Bqľoss u. 63'-67.

ELoTERJEsZTÉS
JBö 29 t 201 7. (II. 1 3.) számű hatá.ľ: ozat mĺó d o s ítá s a

Előteľj esztő : Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterj esztés)
Józsefuĺĺľosi Bo1gáľ onkoľmanyzat Képviselő-testiileté nek 2O|7 .április 03. napján

3. nyilvános ľendkívüli ülés 1.) napiľendi pontja

Tájékoztatom a Tisztelt Képvíselő-testiiletet, hogy a Telefonköltségek meghatfuozása
szóló JBo 29120|7. (II.13.) szźműhatźrozatotmódosítani szĹikséges aza|ábbiakszęrint:

Fentiekľe tekintettel az altlbbihatáĺozati javaslatot terjesztem elfogadásra.

Határozati javaslat

A Józsefuáľosi Bolgár Onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy dtint, hogy a
Telefonkiĺltségek meghatáľozásáről' szólró JBo 29t2017. (II.13.) számű határozatát
módosítja az a|ábbiak szeľint:

z határozatban szeľeplő alábbi sziivegrész:

ĺ.. Kalicov GizeIIa elntik részére a Jőzsefválľosi Bolgár onkoľmányzat ügyeÍnek
intézésének céljából, havonta maximum 1.5 ezer forintig mobilszámla és 2 GB
internet csatlakozás (bľuttó 3 e F't) ktiltséget fogad e| 20|7.03.01..2017.12.31.ig,
mely tisszesen 180 ezeľ foľint és a kiÍizetőt terhelő jáľulékok 13,3 e Ft (5'4 e F,t
szJ^ és 7,9 e F.t EHo). A mobĺltelefonon tiirténő beszélgetések kifizetése 201-7.

máľcius l.től december 31-ig számla ellenében tiiľténik. A mobiltelefon és a SIM
kártya a Jĺízsefváľosi Bolgáľ Onkoľmányzat tulajdonát képezik. Az ezen felĺili
iisszeget az elniik kiiteles megtéľíteni az iinkoľmányzatnak

2. Kolozsi Lajos elntikhelyettes ľészéľe a Józsefváľosi Bolgáľ Onkoľmányzat
ügyeinek ĺntézésének céljából, havonta 10.500 foľĺntig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttĺó 3 e F.t) kiiltséget fogad e| 20|7.03.01..2017.|2.3t.ig,
mely łisszesen 135 ezeľ foľint és a kĺfizetőt teľhelő jáľulékok 9,2 eEt (3,7 e Ft SZJA
és 5'5 e Ft EHo). A mobĺltelefonon tiiľténő beszéIgetések kĺfizetése.20|7. máľcius
1.től decembeľ 31.ig szám|a ellenében tiiľténik. A sIM kártya az onkoľmányzat
tulajdonát képezi. Az ezen felĺilĺ iisszeget az elniikhelyettes kiiteles megtéríteni az
iinkoľmányzatnak

3. a) az 1..2. pontban foglaltak mÍatt a központi kiĺltségvetés 2017. évĺ műkiidési
támogatásából tervezett általános tartalék e|őirányzatáľőil 60,0 e ľ't.ot
átcsoportosít a kĺadás dologi e|őirányzatára inteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás mĺatt a kiemelt e|őirányzatok módosításáú
a mellékelt1. szńmű melléklet tarta|mazza.
c) az 1.2. pontban foglaltak foľrása a 2017. évĺ központi ktiltségvetés műkiidési
támogatása, kĺadás fedezete a munkaadĺít terhelő jáľulékok és a dologĺ kiadások
előirányzata.

helyébe a ktivetkező sziivegľész kerül:

1. Kalĺcov Gĺzella elniik részére a Jőzsefválrosi Bolgár Onkoľmányzat ügyeĺnek
ĺntézésének céljából, havonta maxĺmum |5 ezer foľĺntig mobilszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttĺó 3 e F.t) kiiltséget fogad el 2017.03.01.-2017.12.3|.ig,



mely iisszesen 180 ezeľ foľint és a kĺfizetőt teľhelő jáľulékok 13,3 e F,t (5n4 e Ft
SZJA és 7,9 e Ft EHo). A mobiltelefonon tiiľténő beszéIgetések kifizetése 2017.
máľcius l-tőI december 31.ig számla ellenében tłirténik. A mobiltelefon és a SIM
káľfya a JőzseÍválľosi Bolgáľ Onkoľmányzat tulajdonát képezik. Äz ezen felĺili
fisszeget az elnłik kiiteles megtéľíteni az önkormányzatnak.

2. Kolozsi Lajos elntĺkhelyettes részére a Józsefuáľosi Bolgáľ onkormányzat
ügyeinek ĺntézésének céljábót, havonta 10.500 foľĺntig mobĺlszámla és 2 GB
inteľnet csatlakozás (bľuttĺí 3 e Ft) kłittséget fogad el2017.03.01..2017.|2.3t.ig,
mely tisszesen 135 ezeľ foľint és a kiÍizetőt terhelő jáľulékok 9,2 eFt (3,7 e Ft SZJA
és 5'5 e Ft EHo). A mobiltelefonon tiiľténő beszélgetések kifizetése2017. máľcius
l-től decembeľ 31.ig szátmlra ellenében történik. A SIM ká.ľtya az onkoľmányzat
tulajdonát képezi. Az ezen felůitĺ tisszeget az elntikhelyettes ktiteles meg!éríteni az
önkormányzatnak.

3. a telefonkiiltségek tekintetében a telefonszámlákban a mangáncéIú beszélgetések
ľészletezése hiányzĺk, ezért a magán és az iinkoľmányzat érdekében felmeľülő
telefonktiltségek nem hatáľozhatók meg. Eľľe való tekintettel, a Jĺízsefváľosi
Bolgár onkoľmányzat a számla érték 20o/".a után a jogszabályban előíľt sZJA.t
és EHo.t megfizeti.

4. a) az 1..2. pontban foglaltak alapján, a ktizponti ktiltségvetés 2017. évi mĺĺködési
támogatásábĺil tervezett áItalános taľtalék e|őirányzatárő| 60,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kĺadás dologi előirányzatáľa ĺnteľnetdíj címén.
b) az a) pontban foglalt átcsopoľtosítás miatt a kiemelt e|őirányzatok módosítását
a mellékelt 1. számú melléklet tarta|mazza.
c) az 1-2. pontban foglaltak foľľása a 2017. évi kłizponti kiiltségvetés műkiidési
támogatása, kiadás fedezete a munkaadót teľhelő jáľulókok és a dologi kĺadások
e|őirányzata.

F.elelős: Kalĺcov Gizella Julĺanna elntik
Hatáľidő: 2018. januáľ 04.

Budapest, 2017. március 28.

: KALICOV GTZELLA JULIANNA ELNOK
BOLGÁR oľxonmÁNYZAT
lnÍRľ,t: ľÉľĺrcľH EDINA Ücyrľľnzov-- N\ \pnľzÜcyr F'ED EZETE T IGÉNYELAIEM I GÉI\IY EL, IG AZo LÁS : ÜU\
JSGI KSNTRSLL| :fiÁ .
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ELoTERJESZTÉS
Bolgáľ Filmklub

E1őteri esztő : Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterj esztés)
Józsefuáľosi Bolgár onkormanyzat Képviselő-testÍileténekf}I7. ápľilis 03. napján

3. nyilvĺínos rendkívüli ülés 2.) napirendi pontja
Tisĺelt Képviselő-testĹilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ecĺcĺigi hagyományokhoz híven e
hónapban is megľendezésľe kerül a Bolgar Filmklub, me|y 2017. április 27.-én 17 &akor
filmvetítést rcndez a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca |lb. nemzetiségi iľodában.
Bemutatásra keľül a 2001-ben készült Levél Amerikába címú bolgár játékfi|m. A film
forgatókönyv trőja és rendezője lglika Trifonova, ťrlmoperatőr: Rali Ralcsev, a filmet
megzenésítette Milcso Leviev. A film története: Kamęn Ivan legiobb bańtja halálos
autóbalesetet szenved Amerikában. Iván nem kap amęrikai vízumot és lgy nem tud Kamen
mellett lenni életének utolsó napjai a\att. Ezért Ivĺán fogja a Kamentől valamikoľ ajĺándékba
kapott kamerát és elkezd autentikus felvételeket készíteni a hazájaről és video leveleket
küldeni neki. A film több ország koprodukciójaként készĹilt el, t<ibbek kcizcjtt magyar
részvétellel. Javaslom, hogy a Jőzsęfuáĺosi Bolgaľ onkormanyzat a rendezxényre a 40 ęzet
forintot használjon fel reprezentációs cé|ra, melynek keretében megbízná aTrakia Trade Kft.-t
- mint az egyedili BulgáriábőI sztrmazó bolgáľ alapanyagokból, boIgaľ specialitásokat
cateľing tevékenységet is folytató, felszolgáló céget _ bolgáľ ételspecialitások elkészítéséve|
és kiszállításáva|,

Fentiekľe tekintettel kérem a |latározati javaslat elfogadását.
Határozatĺ javaslat

A Józs efváľosi Bolgáľ Onkoľm ány zat Képvis elő-testiilete ú gy diĺnt, ho gy
|'.2017. áprĺlis 27.én 17 ĺóľakoľ mutatja be a nemzetiségi iľodában a józsefuáľosĺ

Bolgáľ Filmklub tagiainak a Levél Amerikába című, 2001.ben készült botgáľ
játókÍilmet. A filmvetítés kö|tségeit 40 e Ft ľeprezentáció és annak jáľulékai |7,612
Et (7,140 Ft szJA és 10,472 F,t EHo) összegében határozza meg. A Íilmvetítéssel
iisszefüggő reprezentácĺós szolgáltatás keľetében megbuza a Trakĺa Tľade Kft.t'
mint az eg;l'edüli, Bulgáľiából származő bolgáľ alapanyagokbóI készített
specialitásokat készítő és felszolgálĺó céget - bolgáľ ételspecĺalĺtások elkészítésével
és kiszá|lításával.

2. az 1. pontban foglalt reprezentációs kiiltségbő)I22.088- Ft.ľa és annak jáľutékaiľa
9.726.. Ft-ľa előzetes ktitelezettséget vállal a 20|6. évi szabad maľadványon beliĺl a
2016. évi feladatalapű ktizponti ktiltségvetésĺ támogatásľa, és egyben felkéľĺ az
elniiköt' hogy a 201,6. évi maľadvány jóváhagyásánáI, felhasználásánál, valamĺnt a
2017 . évi kłiltségvetés m ódosítás ánál a határ ozatban fo gla |takat vegye fi gyelembe.

3. a 2. ponton felüli ľeprezentáció és jáľulékok foľrása a 2017. évi telepiilési
tinkormányzat műkiidési támogatása, kiadás fedezete a személyi jutta-tás és a
munkaadĺít teľhelő jáľulékok és szocĺális hozzájáru|ási adĺó e|őirányzptá' . .. 

' .'. ''...

Felelős: Kalicov Gĺzella Julĺanna elniik i,, 
,ĺ.1 ' .' ,

Hatáľĺdő: 20t7. ápľĺlĺs 30. \.i 
^

Budapest, 2017. máľcius 28. fu-uł,rer
Kalicov Gizella Oulianna elnäk

: KALICOV GĽLELLA JI]LIANNA

LEÍRľA: ľrnĺnľn EDINA ticrrnĺľľZŐ Ę- r. \
ľÉľzÜcrrĺ FEDEzETET IGÉNvELn.EM IGÉI\-YEL, IG AzoL^s.$\
JOGIKONTROLL: 0i 
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ELoTERJESZTÉS
Bolgáľ Hírek újság kiadásának támogatása

, Előteries4ő: Kalicov Gize|laJulianna (írásbeli előterjesztés)
Józsefuĺíľosi Bo1gár onkoľmlínyzat Képviselő-testületén ek 2OI7 . ápľilis 03. napj án

3. nyilvános rendkívüli ülés 3.) napiľendi pontja

Ti sztelt Képviselő-testĹilet !

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a 2016. évi fe|adata|apú központi
költségvetési támogatásból megmaradt 45 e Ft. Javaslom, hogy az összeget tźmogatás
formájában nýjtsuk a Bolgar országos onkormanyzat részére azon belül a Bo1gáľ Hírek
címiÍ kétnyelvíĺ nagyon rcprezentatív újság kiadatásĺínak tźmogatására. A Bolgár Híľek a
Bo1gráľ országos onkoľmanyzat haví infoľmációs kiadványa, amelyben az olvasók akruális
infoľmációt kapnak a közösségbeĺ zajlő és a bulgáriai ęseményekĺől, az ujséęban a
Józsefuaľosi Bolgrĺr onkormányzat éita| szervezett rendezvényeivel is szerepelni úokott,
tĺibbek köZt minđen kerĹileti bolgáľ lakos is megkapja. Az e|miilt években nagy változások
következtek be a 2003 őta a két nyelven megjelenő újság külsejében és taľtalmában, a gazđag
szĺiveg- és képanyag, a gyerekoldal, a háziasszony oldalą a kultuľális lwek igazi családi
olvasmiĺnnyá teszik. Forrása: 2017. évi központi költségvetési tiĺmogatás, á||anháztartáson
belülre e|oirźnyzata

Fentiekľe tekintettel kérem a hatźxozati iavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Bolgáľ Onkoľp ányzatKépviselő.testĺĺlete úgy dtint, hogy
l. a) a Bolgáľ Országos onkoľmányzat részéľe 45 e ľ.t támogatást biztosít, mely

tisszeget a támogatott a havi rendszeľességgel megielenő BoIgáľ Híľek @r.nľapcIclł
Becrłl) című kétnyelvű reprezentatív újság kĺadásához nyújtja. A Bolgáľ Hírek a
Bolgáľ Oľszágos Onkormányzathavi információs kiadványa, amelyben az o|vasók
aktuális Ínfoľmációt kapnak a bolgár közösségben zaj|ő és a bulgáľiai
eseményekľől.
b) az 1. pontban foglaltak miatt a költségvetés 20|7. évi ktizponti kiiltségvetési
támogatásból teľvezett műkłidési taľtalék előirányzatárő| 45 e Ft.ot átcsopoľtosít a
m űkii d és í célú tá m o gatá s á llam háztartás on b elü lľe e|őir ány zatár a.
c) az a) pontban foglalt átcsoportosítás miattĺ kiemelt e|őiränyzatokváitozálsát az 1'.
számú melléklet tarta|mazza.
d) foľľásaz 2017. évi központi kłiltségvetési támogatás, ái|amhńztaľtáson belülľe
előirányzata

2. felkéľi az elniikiit a támogatálsi szerződés aláíľásáľa.

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök
Hatáľĺdő: 20|,7. decembeľ 31.

Budapest, 2017. március 28.
,,:,''

: KALICOV GIZE.LLA JULIANNA ELNOK J
BoLGÁR oľronnĺÁi{YzAT
lľÍnľ,t: ľÉľrľľrĺ EDINA Ücyrľľnzo AN_LEII(I'A: Nľj'M!]ľľI EDINA UGYINTEZOU\- ',\pEľzÜ cyr F.EDE ZETB T I GENYEL/I\EM IGÉI{YE L, IG AZol,Á s : N}
JOGI KONTROLL:
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MBGHIVO
a J őzsefv átľosi Bolgáľ Onko rm ányzat Képvis elő.testiilete

2017. áprilĺs 03.(hétfő) 17:00 óľai kezdettel tartandĺi
3. nyĺlvános ľendkívůili testületi ĺiléséľe

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetĺségi Onkormányzatokiľodája

Napirend:

1. JBŕJ 29t2017. (II.13.) számrĺ határozatmódosítása
Előterj esztő : Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterj esĺés)

2. BoIgáľ F.ilmklub
Előterj esztő : Kalicov Gize||a Julianna (írásbeli előteľj esztés)

3. Bolgáľ Híľek című újság kiadásának támogatása
Előterjesztő : Kalicov Gize|La Julianna (írásbeli elteľjesaés)

Budapest, 20|7 . maĺcius 28.

Üdvĺizlettel:

Kalicov GízeIIa Julianna
elnök s.k.
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1. számú meIlék|et ezer Íorintban

Józsefvárosi Botgár Önkoľmányzat 2o17. évi
kö|tségvetése eredeti

módostás 2017. ||.13. módostás 2017. lV.03.

i.sz
Előirány.

zat
csoport

Kiemelt
eIŐiľány-

zat

Kiemelt e|őiřányzat
megnevezése

Köte|ező
feladat

eFt

Önként
vá|laIt
feladat

eFt

Ôsszesen
eFŕ

KöteIezó
feladat

eFt

Önként
váI|aIt
feladat

eFt

Osszesen

eFt
Kötelező
feladat
eFt

5nként
lá||aIt

leladat
eFt

)sszesen
eFt

I KIADÁs 0,00(

2 I
I{UKODESI
KIADÁsol< 0,00(

Személyi juttatás -
2017. évi települési
5nk. műkÖdési
ľámÔo2fáchÁĺ

130,00( 0,000 130,000

130,00c 0,00c 130,00c 130,00c 130,000

Személyi juttat.ĺs .
2017. évi kÖ4onti
műkÖdési támogatásból

0,000 0,000 0,000

0.00c 0.000 0,00c 0.00c 0.00(

2

Munkaađót terhelő

iárulékok és szociáis
hozzájánlási adó -

2017. évi települési
Önk. mükodésĺ

s7,000 0,000 57,000

57,00c 0,000 57,000 57,000 57,00(

Munkaadót terhelő

iánĺékok és szociáis
ho'"ájárulási adó -

2017. évi ktzpontí
müködési támogatásból

27,000 0,00c 27,O00

f7,ooa 0.000 ?7,OOA 27,oo( 27,O0C

3

Dologi kiadások - 2017.
éü központi műkÖdési
ľámogatásból

316,00( 0,00( 316,000

388.000 0.00( 388.00( 388,00( 388,00C

8
)ologi kiadások - 2017.
lvi telepiilési mĺĺködési
ámogatásból

f,00( 0,00( 2,000

2,00c 0,00c 2,00( 2,ooĹ 2,00c

0.00( 0.00( 0,000 0,00c 0,000 0,00( 0,00c 0,00c

tc 4
il|átottak pénzbeli
uttaÍÁsa

0,00( 0,00( ą00c 0,00c 0,00c 0,00t 0,00c 0,00c

It 5
Egyéb műktldési cé|ú
kiadás

0,00( 0,00( 0,00c
ą00c 0,000 0,00c 0,00c 0,00(

I
:bbŐl: elvonások és

refizetések
0,00( 0,00( 0,00( 0,00c 0,000 0,00c 0,00c 0,00(

I
:bböl: mükođési célú
(ölcsÖnök nvúitása

0,00( 0,00c 0,00(
0,00c ą00( 0,00c 0,00c 0,00(

t4 :bből: mĺikodési célťl
(Ö|csönö'k törlesztése

0,00c 0,00c 0,00(
0,00( 0.00( 0.000 0.000 0.00(

15
ebbö|: működési célú
támogatások
államláztartáson belĺrlĺe

0,000 0,00c 0,00(

0,00( 0,00( 0,000 45,000 45,00c
ęooor: muoqęsl ce|u

támogatások
ál|amházaĺáson
ĺ-ł.;d-.

0,000 0,00( 0,00c

0,00c 0,00c 0,00( 0,00c 0,000
luuÁouęsl ąruilos
taÍta|ék20|7. évi
telepiilési tnk.
.íLAáÁ.i ł{-^^^+{

0,00( 0,00(

0.00c 0.000 0.00c 0.00c 0.000

18

nuKooesl allalanos
aÍ1a1ékz017. év|
<Özponti műkÖdési
ámôoáÍáŚhńl

439,000 0,000 439,00(

367,000 0,000 367,000 322,OOA 322,OO0

lĺ I
\{UKODESI
nADÁsoK
isszR'sRľ:

971'00ĺ 0,00( 971,00( 971,000 0,00( 971,00( 971,00{ 0,000 971,00(

2( )
ĺ,ELIIÁ.LMoZASI'
J-ELÚJÍTÁsI
ałnÁsnr

0,00(

ą00c 0,00(
2l I Beruházások 0.00( 0.00( 0,00c 0.00c 0.00c 0.00( 0.00c 0,000
22 z F'elújĺtások 0,00( 0.00( 0,00c 0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 0.00(

22 J
Egyéb felhalmozási
k]aÄĄąat 0,00( 0,00( 0,000 0,00c 0,00( 0,00c 0,00c 0,00(

2Ą
)bbŐl:felha]Ínozási célú
rÄlncÄn nlniitÁca 0,00( 0,00( ą00( 0,000 0,00( 0,00c 0,00c 0,00(

25
ebból:felhalmozási célú
kö|csÖn tÖrlesztése

0,00[ 0,00c ą00(
0.00( 0.00( 0.000 0.000 0.00(



Józsefvárosi Bolgár onkoľmányzat f0t7. évi
költségvetése eredeti

módostás 2017. ||.13. módostás 2017. |V.03.

š'sz
E|óiľány.

zat
csoport

Kiemelt
e|óirány-

zat

Kieme|t előirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFt

Önként
vá|IaIt
feladat

eFt

Ôsszesen

eFt

Kötelező
feladat

eFt

onként
vá||aIt
feladat

eFt

Ôsszesen

eFt
KöteIező
feladat
eFt

änként
ĺá||a|t

feladat
!Ft

Ssszesen

rFt

2(
ebből: felhalmozási célú
támogatások

államháztaĺáson belüĺe
0,00( 0,00( 0,00(

0,00( 0,000 0,00( 0,00c 0,00c

2',

eoDol : ĺelnatmozasl celt
támogatások
államhíĺztaltáson
kĺvÍllÍe

0,00( 0,00( 0,00(

0,00( 0,00c 0,00( 0,00c 0.00c

)ś :bből: felhalmozási
)é|Íart^'|é'k

0,000 0,000 0,000 0.00( 0.000 0.00( 0.00c 0.00c

2S a
ľ!]LHALMoZASI
KIADÁSoK
í1Śs7r'ŚF'N

0,00( 0,00t 0,00( 0,00( 0,000 0,00( 0,00{ 0,000 0,00{

3(
KOLTSEGVETESI
KIÁDÁsoK
nŚs7T,sn]v

971,00{ 0.00{ 971,000 971.00( 0.000 97r,00( 97r,000 0,00( 971,00{

3t BEVETELEK 0,00c 0.00( 0.00c

5Z t I,IUKODESI
RÍ.'\/ń'TRI 'r,I. 0.00( 0.00c

3

MűkÖdési célú
támogatások
államháztartáson
hFIilIŕÄl

0,00(

0,00c 0,00c 0,00( 0,000

34
e00ol Kozponu
kÖltségvetés műkrdésí 782,00( 0,00( 782,OOl

782,OOC 0,00c 782,OOC 782,OO( 782,OO(

3:
Jbből: telepĺilésí Önk.
m|'ĺköđési fámÔpáfáś

189,00( 0,00( 189,00( 189,00C 0,00c 189.00C 189.00( 189.00(

3(
]bböl telepüési önk.
]élhoz kÖtött működési
.Áfrňo^t^<

0,00( 0,00( 0,00(
0.00c 0.00c 0.00( 0.00r 0.00(

]bbll: elvonások és
0,00( 0,00( 0,00( 0,00c 0,00c 0,00( 0,00( 0,00c

38

:bből: můkodési célú
ńsszatérĺtendő
]ámogatások, ktlcsönrk
lisszatérülése

ĺllamháaaĺáson
)e|iilÍől

0,00( 0,00( 0,00(

0,000 0.000 0.00c 0.00c 0.00c

3S

ebból: műkodési célú
visszatérĺtendő

támogatások' kölcsönök
igénybevétele
államháztaÍáson
beltilľől

0,000 0,00c ą000

0,00c 0,00c 0,000 0,000 0.000
40 Közhatďmi bevételek 0.00( 0,00( ą00( 0,000 0,00c 0,000 0,00( 0,00(
41 3 VÍĺikÖdési bevételek 0.00( 0.00( 0,00( 0.00c 0.00c 0.000 0.00( 0,00(

42 5
VlĺikÖdési célú átvett

0,00( 0,00( 0,00(
0,000 0,00c 0,00( 0,00c 0,00c

43
MUKODESI
BEVÉTELEK
tsszrsľľ

971,00{ 0,00( 971,00( 971,00{ 0,000 971,00( 971,00( 0,00{ 971,00(

44 )
rrł]L|tALMoZAs'
FELÚJÍTÁsI
RF.vltł.|-E'I nI.

0,00c
0.00( 0.00c

45

Felhalmozási célú
támogatások
államháztaľtáson

0,00{ 0,00( 0,00(

0,00c 0,00c 0,00c 0,00( 0,000

4(

ebből: helý
Önkormányzatok
általános műkÖdéséhez
és ágazati feladataihoz
kapcsolódó állami
|ámogatások

0,00( 0,00( 0,00(

0,000 0,000 0,00( 0,00c 0,00c

41

:bből: felhďmozási cé|ú

'/isszatérĺtendő
:ĺĺÍno8atásot kölcsönök
r'isszatértilése
ĺĺlamháztartáson

lelil]ről

0,000 0,000 0,00c

0,00c 0,00c 0,000 0,000 0,000



Józsefvárosi Botgáľ Önkormányzat 2017. évi
kö|Ĺségvetése

eľedeti
módostás 2017. ||.13. ĺódostás 2017. |V.03.

S.sz-

Kiemelt
előirány-

zat

Kieme|t eIőirányzat
megnevezése

Kötelező
feladat

eFŕ

ÔnkénÍ
vállaIt
feladat

eFt

Összesen

eFt

Köte|ező
feladat

eFt

Önként
vál|aIt
f€lađat

eFt

Ôsszesen
eFt

KöteIező

feladat
!Ft

onként
vá|lalt
feladat
eFt

zAt
csoport

rFt

48

lbből: felhalmozási célú
/isszatéritendő
ámogatások, kÖlcsönök
génybevétele

lllamháĺaĺáson
leliilről

0,000 0,00( 0,00(

0.00c 0.000 0,00c 0,00( 0,000

49

ebból:felhalmozási célú
támogatások
á1amháztartáson
hplillŕÁl

0,000 0,00( 0,00(

0.00c 0.000 0.00c 0,00( 0.00(

50 2 Ingatlanok értékesítése 0,00c 0,00( 0,00( 0,00c 0,000 0,00c 0.00( 0.00(

5l 3
Bgyéb táIgyi eszkÖzÖk

0,00( 0,00( 0,00c
0,00c 0,000 0,000 0,00( 0.00(

5i éńékesítése és

megsziintetéséhez
kancsnlÁĺ|ó hevéte

0,00( 0,00( 0,00(

0.00c 0,000 0,00c 0,00t 0,00(

5: 5
Felhďmozási célú átvett
nénzeszközťik 0,00( 0,00( 0,00(

0.00c 0.00( 0.00c 0,00c 0,00c

54

ebból: felhal mozási célú
visszatérítendő
támogatások, kÖlcsönök
vissztérulése

állambáztratáson
kjvulről

0,00( 0,00( 0,00c

0,000 0,00( 0,000 0,00c 0.00c

55
eDDOI: egyeD
felhalmozfu i célti átvett
nénzesztilz.ĺk

0,00( 0,00( 0,00c
0,00( 0,00t 0,00( 0,00c 0,00c

5ó )
t'|'LHÁL1\łoZAsl'
F.ELÚJÍTÁsI
BEvÉTELEK
\ŚŚ7E'ŚFN

0,00( 0 00ĺ 0,000 0,00( 0,00{ 0,00( 0'00Ú 0,000 0 00{

J,
KoLTsEGvETÉsI
BEVÉTELEK
tsszRsRlĺ

971'0ü 0,000 971,00( 971,00( 0,00t 971,00( 971,000 0,00( 971.000

5t 3
CINANSZIROZASI
\,ĺÚKÔDÉsI
KIADÁsoK

0,00( ą000 0,00( 0,00( 0,000 0,oo( 0,000 0,00( 0,00(

5!

Iĺányĺtó szervi
támogatásként
folyósĺtott támogatás
kiltÍal4ca

0,00c 0,00( 0,00(

0.00c 0.00( 0.00c 0.00t 0.00(

60 4
FINANSZIROZASI
FELHÁLMozÁsI
ľrł nÁ cnr

0,000 0,00( 0,000 0,000 0,00( 0,000 0,00( 0.00{ 0,00(

6t

.ranJntoszervr

áÍnogatásként
blyósĺtott támogatás
rillÍelÁ<n

0,00( 0,000 ą00c

0.00( 0.00c 0.000 0.00c 0,00c

62 2
Hosszulej áĺatu hitelek,
váltó tÖrlesztése

0,00( 0,000 0,00(
0.00( 0,00c 0.00( 0.000 U.UUIJ

o:
ľ'INANsZlRUZAsI
xIADÁsoK
Ässznqnu

0 00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00{ 0,00( 0,00( 0'0ü 0,000

64 5
ľ'rNANszrRozAst
MÚKÖDÉsI
nnwrńrnr 'nrĺ

0,00{ 0,00( 0,00( 0,00( 0,000 0,00t 0,00( 0,00( 0 00(

6: I

kányĺtószervi
támogatásként
ťoýósított támogatás

fizetési száÍrĺán töÍténó
iÁwáĺráse

0,000 ą00c

0,000 0,000 0,000 0,00c 0,00c

6Í
izabad pén.anaradvóly
génybevétele

0,00( ą000
0.00( 0.00c 0.00( 0.00c 0.00c

61 5
FeraoalÍar ternell
pénzÍnaradvány 0,00( ą00(

ą00c 0,00c 0,00c 0,000 0,00(

68 6
FINÁNszIRozAsI
F.ELHALMoZĺsI
nn'vńrnr'nr

0,00( 0 00{ 0,00t 0,00( 0,000 0,00{ 0,00( 0 00t 0,00(



Jóxefvárosi Botgár Önkormányzat 20l7. évi
kö|tségvetése eredeti

módostás 2oĹ7.||.L3. nódostás 2017. lV.03'

S.sz
E|őirány'

zat
csopon

Kiemelt
e|Őirány-

zat

Kiemelt e|őirányzat
megnevezése

Kiite|ező
feladat

eFt

Önként
vá||alt
feladat

eFt

Összesen
eFt

Kötelező
feladat

eFt

Önként
vá||aIt
feladat

eFt

Összesen
eFt

K.iteIező
feladat
eFt

onként
vá||aĺt

feladat
eFt

ässzesen
:Ft

69

lÍanyltoszervl
támogatásként
rolyósított támoga1ás

fi zetési számlán történő

0,000 0,00( 0,000

0,00( 0,00c 0.000 0,00c 0,00c

7( , Szabad pénznaĺadvlány
igénybevétele

0,000 0,00( 0,000
0.00( 0.00c 0.000 0.00c 0.00c

7l J

Feladattal terhelt
pénzmaÍadvány 0,000 0,000 0,00c

0,00( 0,000 0,000 0,00c 0,00c

7i
FINANSZIROZASI
BEVÉTELEK
r)ssznsr'.N

0,000 0,000 0,00c 0,00( 0,000 0,000 0,000 0,00( 0,00c

7: KIADASOK
ltjÍINTIöss7ü.'sÍ.'N 971,00( 0,00( 97r.00( 97r,00( 0.00{ 97r,00( 971,00( 0,00( 971.000

74 BEVETELEK
MĺNTIňŚŚ7!,ŚFN 971,00( 0,00( 971,00( 97r,00( 0'00Ú 971,00( 971,00( 0,00t 971,ooo

7:

MUKODESI
BEVÉTELEKÉs
KIADÁsoK
FAWNI FNE

0,00{ 0,000 0,00( 0,00{ 0'00ĺ 0,00( 0,00{ 0,00{ 0,000

to

ľ|!L|'Ál-1vlUZASI
BEVÉTELEK És
IoADÁsoK
EÍ]vnlvĺ,F.-í]Í.,

0,00( 0,000 0,00( 0,00( 0,000 0,00( 0,00( 0'00Ú 0,000

71

ll1Ulí'Ul,l;sl
FINANSzÍRozis|
BEVÉTELEK És
KIADÁsoK
Fŕ:wMFrF

0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00{ 0,00{ 0,000 0,00(

7Í

Ii'B.LHALMOZASI
t.INANsZÍRozÁsI
BEVÉTELEK És
KIADÁsoK
lí:vnNT,ĺ.'í]n

0,000 0,00( 0,00( 0,000 0,00( 0,00{ 0,00( 0,00( 0,00(

7S
MUKODES

EGYENLEGEI 0,00( 0,00( 0.00( 0,00( 0,00{ 0,000 0,00( 0,00( 0,00t

80 FELEALMOZAS-
EGYENLEGEK 0,00( 0,00( 0,00{ 0,00( 0,00t 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

81 EGYENLEGET
összE'sBn 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0 00t 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(


