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Készĺĺlt a J őzseÍv źlľosi Szlovák onkoľm źnyzatKépviselő.testĺĺletének

2017. április 03.(hétfő) napján 17z30 órakoľ
a1082 Budapest, Yajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Onkormányzatokiľodájában

megtartott 4. nyilvános ľendkívüli iilésén

Jelen vannak: Kápolnai Kazmér elnök
Gedő Györgyné eln<ik-helyettes

Távol maradt: Gedő Ildikó nemzetiségi ĺinkoľm ányzatí képvisető

Meghívottak: dr. Virág Barbara jogász

Kápolnai Ká'zmér

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvozlése után megállapítja, hog,l az ülés szabályszer{Íen
került Összehívdsľa. Mególlapítja, hogł a testület 2 ftvel határozatkźpes.

Kápolnai Kńzmér
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napiľendi pontok megtlíľgyaláséra, tovabbá, felkéri Gedő
Gyĺirgyné elnök-helyettest a j egyzőkönyv hitelesítésére.

Gedő Gyöľgyné
Elfogadja a jelölést.

Kápolnai Ká,zmér
Szavazástateszi fel Gedő Györgyné jegyzĺíktinyv-hitelesítővé történő megvźiasztásáľ'.

A Képviselő-testiilet az alábbi javaslatról dönt:
A Józsefváľosi Szlovák onkormányzat r'iry diĺnt, hogy etfogadja Gedő Gyöľgyné
személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A Józsefuárosĺ Szlovák tnkormányzat Képvĺselő.testülete úgy diint, hogy elfogadja
Gedő Gyöľgyné személyét a jegyzőkiinyv hitelesítéséľe.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselők, 2 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás mellett
e lfo g aďtúk a h at óľ o zatoĹ

Kápolnai Kázmér
Szavazásrateszi fel a napirendi pontokat.

1. Lipa Szlovák F.olklóľegyesület támogatása
Előterjesztő: Kápolnai Kázmer (írásbeti előteľjesztés)

3312017. (rV
Á Jĺózsefvárosi Szlovák ányzat 4. nyilvános ľendkívĺiľ ülésének napiľendi
pontjait az a|álbbiak szeľint fogadja el:

1. Lĺpa Szlovák Folk|óreryesület tálmogatása
Előterjesztő : Kápolnai Kazm& (írásbeli előterjesztés)

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



1. Napirendi pont
Lĺpa Szlovák F.olk|óľegyesület támogatása
Előteťesztő : Kápolnai Kaz:n& (írásbeli előterj eszés)

Kápolnaĺ Kźłzmér
Szavazásrateszi fel a napiľendi pontot azlrásbe|í előterjesztés alapjĺán.

1. a Lipa Szlovák Folktóregyesü|et részére 35 e Ft támogatástblztosit, amely iisszeget
támogatott a sz|ovźlk néptáncegyiittes által használt fetlépő csizmák javíttatására
ktiteles fordítani. A Lipa Szlovák Folklóľegyesület 1990 decembeľében alakult a
Budapesti Szlovák Iskola mellett, akkoľ még Pľameň néven. Az egyesület feladata a
magyarországi szlovákság hagyományainak felkutatása, tánckultúľájának
megőrzése és bemutatása, de teľmészetesen repertoárjukban szeľepelnek magyar,
valamint szlovákĺai táncok ĺs. Az egyĺittes ľengeteg meghívást kap nemzetiségi
fesztĺválokľa hazánkban, de a határon tr'ilľa is.

2. foľľásaz 2016. évĺ feladatalaprĺ ktizponti kiiltségvetési támogatás szabad
költségvetési maľadvźłnya, amelyre előzetes kiitelezettséget vállal, és egyben felkéľi
az elniikiitn hogy a 2016. évi kiiltségvetési maľadvány elszámolásánál, annak
felhasználásánál, valamint a 2017. évĺ kiiltségvetés módosításánál a hatńrozatban
foglaltakat vegye Íigyelembe.

3. felkéľĺ az elniiktit atátmogatásĺ szeľződés aláírásáľa.

Felelős: Kápolnai Kázmér elniik
Hatáľidő: 2017. ápľilis 15.

Megátlapítja, hory a jelenlévő 2 képviselő,2 igen,O nem, 0 ĺ'artőzkodás mellett elfogadta

Jegyzőkönyvet írta:Németh Edina 1*1ů,-<J$.- cctJ--

A Józsefváľosi Szlovák onkoľmányzat Képviselő-testĺilete rĺgy dönt, hogy
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nzsarĺĺÁnosl szĺoĺĺÁx olĺronuÁtwzur
Ia82 Budapest, Baľoss u 63,6T,

Jelenléti ív

a Józsefuarosi Szlovfü Önkormányzat
4. nyilvános ľendkívüli testiileti üléséről, amelynek időpontja:

20|7. ápľilis 03. (hétfő) t7z30 őra

I. Kápolnai Kázmér

2. Gedő Györgyné

3. Gedő lldikó

A 20l1.évi CL)O(X. töľvény 80.$ (4) bekezdésben foglaltakľa hivatkozsĺa a Budapest
Fővlíľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgĺáľmesteri Hivata|jegyz(ljének megbízásából:

,ĺ/,//
dr. Virág Baľbaľajogász r/ĺ- Ĺ/zľ u,

{
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ELoTERJESZTÉS
Lipa Szlovák Folklĺóľegyesůilet támogatása

Előteľiesztő: Kápolnai Kźľ'mér (íľásbeli előteľjesztés)
Józsefuarosi Szloviík onkormanyzat Képviselő-testiileténęk}}|7. április 03.

4. nyilvanos rendkívüli iilés 1.) napirendi pontja

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testiiletnek, hogy aLipa Szloviĺk Folklóregyesület részére 35
e Ft tĺĺmogatást biztosítsunk, mely ĺisszeget a szlovĺík néptancegyĹittes éůtalhaszná|t fellépő
csizmĺák javittatására fordít. Az egyestilet fe|adata a magyarországi szlovákság
hagyomanyainak felkutatása, tánckultuľájźnak megőrzése és bemutatása, de természetesen
ĺepeľtoaľjukban szerepelnek magyar, va|amint szlovfüiai táncok is. Az egyĹittes rengeteg
meghívást kap nemzetiségi fesztiválokľahazánkba, de a haüíľon tulra is.
Foľrása: 2016. évi fe|adata|apú központi költségvetési tĺímogatás szabađ költségvetési
maľadványa.

Fentiekre tekintettel kéľem a határozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Józsefvárosi Szlovák onkorm ányzat Képvisető.testülete ú gy diinto h o gy
1. a Lipa Szlovák F'olklóregyesiilet részéľe 35 e F.t támogatást bĺztosít, mely tisszeget a

támogatott a szlovák néptáncegyůittes által használt fel|épő csizmák javíttatásńra
kłiteles foľdítani. A Lĺpa Szlovák Folk|óľegyesůilet 1990 decembeľében alakult a
Budapesti Szlovák Iskola mellett, akkoľ még Prameň néven. Az egyesület feladata
a magyaľoľszági szlovákság hagyományaĺnak felkutatása, tánckultúrájának
megőľzése és bemutatása, de teľmészetesen ľepertoáľjukban szerepel magyar'
valamĺnt szlovákiai táncok is. Az eryüttes rengeteg meghívást kap nemzetiségi
fesztiválokra hazánkba, de a hatáľon trĺlľa ĺs.

2. forrásaz 2016. évi feladatalaprĺ kiizponti kii|tségvetési támogatás szabad
kiiltségvetésÍ maľadvńnya, melyre előzetes kötelezettséget vállal, és egyben felkéľi
az elniiktit' hory a 2016. évi kłiltségvetésÍ maľadvány elszámolásánál, annak
felhasználásánál, valamint a2017. évi kiiltségvetés módosításánál ahatározatban
foglaltakat vegye figyelembe.

3. felkéľi az elniikiit atámogatálsĺ szerződés aláíľásáľa.

ľ'elelős: Kápolnai Kázmér elniik
Hatáľĺdő: 2017. ápľilĺs 15.

Budapest, 2017 . mźtrcitls 29.
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MEGHIVO
a J őzsefv áłľosi Szlovák onkoľm ányzat Képviselő-testĺilete

20|7. ápľilis 03.(hétfő) 17:30 órai kezdettel tartandó
4. nyilvános rendkívüli testiileti üIésére

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

Napirend:

1. Lĺpa Szlovák F.olk|óregyesůilet támogatása
Előterj esztő : Kápolnai Kéľ'm& (írásbeli előterj esztés)

Budapest, 2017. március 29.

Üdvözlettel:

Kápolnai Kazmér
elnĺlk s.k.


