
JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest, Baross «. 63-67. 

JEGYZŐKÖNYV 
Készült a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. februárl2. (hétfő) napján 17:00 órakor 
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában 

megtartott 2. nyilvános rendes ülésén 

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

Meghívottak: dr. Kiss Marietta, Jogi Iroda vezetője 
Kalicov Gizella Julianna 
Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen 
került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 2 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Kolozsi Lajos elnök-
helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Kolozsi Lajos 
Elfogadja a jelölést. 

Kalicov Gizella Julianna 

Szavazásra teszi fel Kolozsi Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását. 

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt: 
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Kolozsi Lajos személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 15/2018. (11.12.) szám alatt elfogadta 
az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 15/2018. (11.12.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Kolozsi Lajos személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Ezt követően Kalicov Gizella Julianna elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, 
és szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását az alábbiak szerint: 

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési 
központi költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

3. Budapesti bolgár iskola 100 éves évfordulója 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

4. Martenicska ünnepség 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

5. A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 



Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
16/2018. (11.12.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 16/2018. (11.12.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2. nyilvános rendes ülésének napirendi pontjait az 
alábbiak szerint fogadja el: 

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 
költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

3. Budapesti bolgár iskola 100 éves évfordulója 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

4. Martenicska ünnepség 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

5. A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását 

1. Napirendi pont 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 
költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli 
előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 17/2018. (11.12.) szám alatt 
meghozta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 17/2018. (11.12.) számú határozata: 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 
költségvetési támogatás (bruttó 782.000 Ft, azaz hétszáz-nyolcvankettőezer forint) 
összegét. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. február 12. 

2. Napirendi pont 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 



Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli 
előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 18/2018. (11.12.) szám alatt 
meghozta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 18/2018. 01.12.) számú határozata: 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a) 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 971 e Ft-ban fogadja el. 
b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata 971 e Ft, a 
működési kiadás előirányzata 971 e Ft, melyet kiemelt előirányzatonként az 1. számú 
melléklet tartalmaz. 
2./ a) a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja, 
felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok 
közötti átcsoportosítás jóváhagyására. 
b) az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások 
nyújtására nem terjed ki. 
c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról 
negyedévente, de legkésőbb 2018. december 31-ig a költségvetés előirányzatainak 
átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek. 
3./ a pénzkezelési-értékkezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások 
készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg: 

a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése, 
b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, 
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, 
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok 
e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 

4./ felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés 
elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és 
összegének megtartása mellett. 
5./ a 2017. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának 
jóváhagyásáig a 2018. évi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány 
terhére kötelezettségvállalásról a képviselő-testület dönt. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: folyamatos 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Belső Ellenőrzési 
Iroda 

3. Napirendi pont 
Budapesti bolgár iskolalOO éves évfordulója 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli 
előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 19/2018. (11.12.) szám alatt 
meghozta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 19/2018. (11.12.) számú határozata: 



Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. részt vesz a 2018. február 25-én tartandó első centenáriumi bolgár iskolai 

megemlékezésen, melynek során három emléktáblával ellátott helyszínen 
történik koszorúzás. A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a 100 éves bolgár 
iskolai jubileum alkalmával részt vesz az Bolgár Országos Önkormányzattal, 
bolgár tanulók és pedagógusok részvételével e jeles eseményen, két kerületi 
bolgár iskola falán koszorút helyez el. 

2. koszorú vásárlás költségeire összesen 12 e Ft keretösszeget biztosít. 
3. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás szabad 

költségvetési maradványa 
4. felkéri az elnököt a jelen határozat 1.-2. pontja alapján a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. március 20. 

4. Napirendi pont 
Martenicska ünnepség 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli 
előterjesztés alapján. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 20/2018. (11.12.) szám alatt 
meghozta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 20/2018. (11.12.) számú határozata: 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. 2018. március 01-én Mártenicska ünnepet rendez filmvetítéssel egybekötve a 
nemzetiségi irodában (1082. Budapest, Vajdahunyad u. 1/b). A rendezvényen részt 
vesz a Zornica Hagyományőrző Bolgár Egyesület, az ünnepséghez kapcsoló 
énekeket ad elő, Mártenicska kerül kiosztásra, azt követően egy bolgár 
filmkomédia vetítésére kerül sor. A rendezvény költségeire bruttó 57 e Ft 
összeghatárig vállal kötelezettséget, reprezentáció címén 40 e Ft és annak 17 e Ft 
járulékaival együtt, melyből (8 e Ft SZJA és 9 e Ft EHO ) összegében fizetési 
kötelezettség. 

2. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás szabad 
költségvetési maradványa 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. április 15. 

5. Napirendi pont 
A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Kalicov Gizella Julianna elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli 
előterjesztés alapján. 



Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és 21/2018. (11.12.) szám alatt 
meghozta az alábbi határozatot: 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 21/2018. (11.12.) számú határozata: 
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. pályázik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a 
2018. évre a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázaton 550 e Ft 
támogatásra, az alábbi programok költségeire: 
a.) Szakmai utazás szervezésére: Bolgár történelmi kirándulás az edelényi 
kastélyba - pályázott összeg 350.000-Ft 
b.) A józsefvárosi bolgár iskolák története c. kiadvány, szerkesztése és kiadása 
eredeti fotóanyaggal - pályázott összeg 200.000-Ft 

2. a pályázathoz 50 e Ft önrészt határoz meg, amelynek forrása a 2017. évi 
feladatalapú központi költségvetési támogatás, kiadás, működési céltartalék, 
melyre előzetes kötelezettséget vállal. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. március 02. 

Kalicov Gizella Julianna 
Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illet 
bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 17:30 órakor bezárf 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

rdekű 

Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Jelenléti ív 

a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
2. nyilvános rendes testületi üléséről, amelynek időpontja: 

2018. februárl2. (hétfő) napján 17:00 órakor 

1. Kalicov Gizella Julianna Á^ÁJ^ÁSÁÁÁÁ.. 

2. Kolozsi Lajos 

A 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából: 

dr. Kiss Marietta 

Németh Edina 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZA T 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 

költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 
2. nyilvános rendes ülés 1.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2018. évre 782 e Ft, azaz hétszáz-nyolcvankettőezer forint működési központi költségvetési 
támogatást nyújt a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat részére. A határozati javaslat 
elfogadásának célja a megnevezett támogatás Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat általi 
tudomásul vétele. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési központi 
költségvetési támogatás (bruttó 782.000 Ft, azaz hétszáz-nyolcvankettőezer forint) 
összegét. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. február 12. 

Budapest, 2018. február 

Kalicov Gi 

ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI 
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: J _ ^ 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 

ELŐTERJESZTÉS 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előteijesztés) 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 

2. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) értelmében 
az elnöknek a 2018. évi költségvetést a Képviselő-testület elé a Magyarország 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 2018. február 15-ig az elnöknek be kell 
nyújtani a Képviselő-testület elé. 

A költségvetés tervezésének szabályát, kötelező tartalmát az Áht, az Ávr, valamint az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet írja elő. 

A központi költségvetés működési támogatásának összege 782 e Ft, melynek 
felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem: 

személyi juttatás 
- reprezentáció 160 e Ft 

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 
- Eho 55 e Ft 
- Szja 41 e Ft 

dologi kiadások 
szolgáltatás 148 e Ft 

- telefon 18 e Ft 12 hó, 13,5 e Ft 12 hó 378 e Ft 

Összesen: 782 e Ft 

Települési önkormányzati támogatás összege 189 e Ft, melynek 

melynek felhasználására bruttó összegekben az alábbi javaslatot teszem: 
dologi kiadások 

- kiküldetés 189 e Ft 

Összesen: 189 e Ft 

Mind összesen: 971 e Ft 

A költségvetési javaslat a fent leírtak alapján összesen 971 e Ft. A kiadások tartalmazzák az 
előzetes kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzatnak közvetett támogatást 2017. évben 
nem nyújtott és 2018. évben sem kíván nyújtani. A nemzetiségi önkormányzat saját bevétellel 
nem rendelkezik, így önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzat adósságát 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi és az azt követő 3 évre 
várható összegéről kimutatása nincs. 

Az előterjesztés mellékletét képező mellékletek a következők: 
- 2018-2020. évek költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (2. számú melléklet) 



a költségvetés felhasználási ütemterve (3. számú melléklet) 
A határozat melléklete a következő: 

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatonként, azon belül kötelező és önként vállalt 
feladatra bontva (1. számú melléklet) 

A benyújtott költségvetési javaslat költségvetési egyensúlya biztosított. 
Az önkormányzat az előző években hitelt nem vett fel, 2018. évben nem kíván hitelt felvenni, 
miután a visszafizetési kötelezettségnek a költségvetési fedezete nem biztosított. 
Javaslom, hogy a költségvetés módosításának hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja, 
jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosításra az elnök kapjon hatáskört. 

A költségvetést év közben többször kell majd módosítani, a 2017. évi költségvetés 
maradvány, az évközben pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a feladatalapú 
központi költségvetési támogatás miatt. 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülte a 2018. évi ellenőrzési tervét elfogadta, 
melyről a tájékoztatást az Önkormányzat megkapta. A 2018. évi ellenőrzési terv 
megtekinthető a www.iozsefVaros.hu honlapon. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a) 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát 971 e Ft-ban fogadja el. 
b) az a) pontban foglalt előirányzaton belül a működési bevétel előirányzata 971 e Ft, a 
működési kiadás előirányzata 971 e Ft, melyet kiemelt előirányzatonként az 1. számú 
melléklet tartalmaz. 
2./ a) a képviselő-testület a költségvetés módosításának hatáskörét fenntartja, 
felhatalmazza az elnököt a jóváhagyott előirányzatok, kiemelt előirányzatok, rovatok 
közötti átcsoportosítás jóváhagyására. 
b) az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési, felhalmozási célú támogatások 
nyújtására nem terjed ki. 
c) az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról 
negyedévente, de legkésőbb 2018. december 31-ig a költségvetés előirányzatainak 
átvezetésével egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek. 
3./ a pénzkezelési-értékkezelési szabályzatban foglaltak betartásával a kiadások 
készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg: 

a) készlet és tárgyi eszköz beszerzése, 
b) kiküldetés, reprezentációs, vendéglátásra kiadások, 
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások, 
d) utólagos elszámolásra felvett előlegek, ellátmányok 
e) nem rendszeres és külső személyi juttatások. 

4./ felhatalmazza az Elnököt a jogszabályi határidő betartásával az elemi költségvetés 
elkészítésére a határozatban meghatározott költségvetés kiemelt előirányzatainak és 
összegének megtartása mellett. 
5./ a 2017. évi pénzmaradvány elfogadásáig, a pénzmaradvány felhasználásának 
jóváhagyásáig a 2018. évi eredeti költségvetésbe nem tervezett szabad pénzmaradvány 
terhére kötelezettségvállalásról a képviselő-testület dönt. 

http://www.iozsefVaros.hu


Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: folyamatos 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Belső Ellenőrzési 

ELŐTERJESZTŐ: K A L I C O V G I Z E L L A J U L I A N N A E L N Ö K J Ó Z S E F V Á R O S I 
B O L G Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T 
LEÍRTA: CSENDES ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY VEZETŐJE, PÉNZÜGYI FEDEZETET 
IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, I G A Z O L Á S : Q A — ^ 
JOGI KONTROLL: ^ J ^ J ^ ^ 

Iroda 

Budapest, 2018. február 02. 

Kalicov Gizella1 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest, Bmms «. 63-67. 

ELŐTERJESZTÉS 

Budapesti bolg ár iskolalOO éves évfordulója 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 
2. nyilvános rendes ülés 3.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 100 évvel ezelőtt nyílt meg az első bolgár 
iskola Budapesten a Lónyay utcában. Ebben az évben több rendezvény is lesz ebből az 
alkalomból. Legnagyobb rendezvény-sorozatra ez év szeptemberében kerül sor, amikor 
háromnapos konferencia is lesz a Bolgár Művelődési Házban, vendég előadók jönnek 
Bulgáriából e fontos centenárium megünneplésére. 

2018. február 25-én kerül sor az első centenáriumi iskolai megemlékezésre, amikor három 
emléktáblával ellátott helyszínen történik meg a koszorúzás. A Józsefvárosi Bolgár 
Önkormányzat még az első mandátuma idején a kerületben létezett két bolgár iskolák falára 
helyezett el emléktáblákat. Az egyik iskola a Rökk Szilárd (most Somogyi Béla) utcai iskola 
volt, amely 1935 és 1940 között bolgár iskolaként működött, a másik pedig a Német Utcai 
Iskola József utca oldalán működött 1940 és 1955 között. Ezt követően a Magyarországon 
lévő bolgár iskola a VI. kerületi Bajza utca 44-ben működik. 

Javaslom, hogy a fenti koszorúzási napon a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat is helyezzen 
el koszorút az egykori két bolgár iskolánk emléktáblája mellett és a 2 busszal érkező, jelenlegi 
bolgár iskolásoknak, mostani pedagógusoknak mutassuk be a kerületi bolgár iskolák 
történetét. E célból két hatezer forint értékű koszorút javaslok elhelyezni, összesen 12 ezer 
forint keretösszegben. Forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 
szabad maradványa. 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. részt vesz a 2018. február 25-én tartandó első centenáriumi bolgár iskolai 

megemlékezésen, melynek során három emléktáblával ellátott helyszínen 
történik koszorúzás. A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat a 100 éves bolgár 
iskolai jubileum alkalmával részt vesz az Bolgár Országos Önkormányzattal, 
bolgár tanulók és pedagógusok részvételével e jeles eseményen, két kerületi 
bolgár iskola falán koszorút helyez el. 

2. koszorú vásárlás költségeire összesen 12 e Ft keretösszeget biztosít. 
3. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás szabad 

költségvetési maradványa 
4. felkéri az elnököt a jelen határozat 1.-2. pontja alapján a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. március 20. 



Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. március 20. 

Budapest, 2018. február 02. 

Kalicov Gi 

ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI 
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÓNKORMÁNYZA T 
1082 Budapest, Baross u. 63-67, 

ELŐTERJESZTÉS 
Martenicska ünnepség 

Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 

2. nyilvános rendes ülés 4.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez évben szeretnénk a kerületünkben 
megünnepelni a Mártenicska ünnepet, amely minden év március elsején tartandó, régi, bolgár 
népi szokással kapcsolatos ünnep. Ezen a napon az emberek jókívánságok mellett 
ajándékoznak egymásnak piros és fehér fonalból készült un. mártenicskát, amit kitűznek a 
ruhájukra, kabátjukra. Ez a régi időkre visszamutató szokás a tavaszvárással kapcsolatos, 
amikor a bolgár emberek várva a mezőgazdaságnak kedvező időjárást, megajándékozták 
egymást - mártenicskával. Jelentése: egészség, termékenység, hogy meg tudjanak az emberek 
mezőgazdasági tevékenységükből élni. A népszokás része az is, hogy amikor megjelenik az 
első gólya, akkor ezeket a mártenicskákat felkötik valamelyik gyümölcsfára a gazdag termés 
reményében. 
Javaslom, hogy a mi rendezvényünk is ennek a mártenicska szokásnak legyen alárendelve. 
Javaslom, hogy a népszokás felelevenítésében vegyen részt a Zornica Hagyományőrző Bolgár 
Egyesület énekekkel, továbbá szervezzünk filmvetítést is valamely hagyományos bolgár 
humorral készült film bemutatásával, végül javaslom bolgár ételkóstoló tartását, mely 
költségét 40 ezer forint összegig javaslom biztosítani. 

Helyszín a Nemzetiségi Iroda (Vajdahunyad u. 1/b). 

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. 2018. március 01.-én Mártenicska ünnepet rendez filmvetítéssel egybekötve a 

nemzetiségi irodában (1082. Budapest, Vajdahunyad u. 1/b). A rendezvényen részt 
vesz a Zornica Hagyományőrző Bolgár Egyesület, az ünnepséghez kapcsoló 
énekeket ad elő, Mártenicska kerül kiosztásra, azt követően egy bolgár 
filmkomédia vetítésére kerül sor. A rendezvény költségeire bruttó 57 e Ft 
összeghatárig vállal kötelezettséget, reprezentáció címén 40 e Ft és annak 17 e Ft 
járulékaival együtt, melyből (8 e Ft SZJA és 9 e Ft EHO )összegében fizetési 
kötelezettség. 

2. forrása: 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásra, szabad 
költségvetési maradványa 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. április 15. 



Budapest, 2018. február 02. 

f^cUslQV^ix 
Kalicov Gizel jtóök 

ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI 
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS f 
JOGI KONTROLL: A - ^ y 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÓNKORMÁNYZA T 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

ELŐTERJESZTÉS 
A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való 

részvétel 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 
2. nyilvános rendes ülés 5.) napirendi pontja 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a 2017. évre 
nemzetiségi önkormányzatok részére feladatorientált pályázat kiírása felől döntött. Javaslom, 
hogy a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat vegyen részt a pályázaton a következő 
programokban: 
1./ szakmai utazás szervezésére: Bolgár történelmi kirándulás az edelényi kastélyba 350 ezer 
Ft. összegben 
2./ A józsefvárosi bolgár iskolák története, eredeti fotóanyaggal illusztrálva 200 ezer Ft 
összegben. 
A megpályázni kívánt összeg összesen 550 e Ft, önrész összesen:50 e Ft javaslom e 
pályázaton a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat részvételét. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teijesztem elfogadásra. 

Határozati javaslat 

A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. pályázik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a 

2018. évre a nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázaton 550 e Ft 
támogatásra, az alábbi programok költségeire: 

a.) szakmai utazás szervezésére: Bolgár történelmi kirándulás az edelényi 
kastélyba, pályázott összeg: 350.000.-ft 
b.) A józsefvárosi bolgár iskolák története c. kiadvány, megszerkesztése és kiadása 
eredeti fotóanyaggal, pályázott összeg: 200.000.-ft 

2. a pályázathoz 50 e Ft önrészt határoz meg, amelynek forrása a 2017. évi 
feladatalapú központi költségvetési támogatás, kiadás, működési céltartalék, 
melyre előzetes kötelezettséget vállal. 

Felelős: Kalicov Gizella Julianna elnök 
Határidő: 2018. március 02. 

Budapest, 2018. február 02. 
UcLÜ 
Kalicov G: 

ELŐTERJESZTŐ: KALICOV GIZELLA JULIANNA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI 
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT y 
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ ^ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:/ 
JOGI KONTROLL: A ^ ^ j ) 



JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

MEGHÍVÓ 
a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. februárl2. (hétfő ) napján 17:00 órakor kezdettel tartandó 
2. nyilvános rendes testületi ülésére 

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca l./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája 

Napirend: 

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi működési 
központi költségvetési támogatás tudomásul vétele 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

2. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

3. Budapesti bolgár iskola 100 éves évfordulója 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

4. Martenicska ünnepség 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

5. A települési önkormányzat által kiírt 2018. évi nemzetiségi pályázaton való 
részvétel 
Előterjesztő: Kalicov Gizella Julianna (írásbeli előterjesztés) 

Budapest, 2018. február 02. 

Üdvözlettel: 

Kalicov Gizella Julianna 
elnök s.k. 



008 Boigár Nemzetiség 2018. évi költségvetés 1. s z á m ú melléklet f 

Címrend működési állami 
támogatás 

feladatalapú állami 
támogatás 

települési 
önkormányzat 

működési támogatás 

települési 
Önkormányzat 

pályázati támogatás 

megelőző évek 
maradványa 

Kőtelező feladat 

Előirányzat megnevezése 2 0 1 8 . é v i Előirányzat megnevezése 
eredeti clöiránvzat e Ft-ban 

1 2 3 4 5 6 7 
01 K I A D A S O K ( 2 1 + 4 7 ) 7 8 2 0 0 0 - 1 8 9 0 0 0 - - 9 7 1 0 0 0 
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.. . .+07) 782 000 - 189 000 - 971 000 
03 Személyi juttatás 160 000 160 000 
04 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 000 96 000 
05 Dologi kiadások 526 000 189 000 715 000 
06 Ellátottak pénzbeli juftaiása 
07 Egyéh működési célú kiadás (08+... .+12) . 

08 Elvonások, hclizeíések és elszámolások kiadásai 
09 Műk-i c. visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése 
10 Esveh működési célú támogatások államháztartáson belülre 
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
12 Működési cél és általános tartalék 

13 FELHALMOZÁSI KIADASOK (14+15+16) - -

14 Derül lázások 
15 Eel újít ások 
1 fi Egyel» felhalmozási kiadások (17+ +20) -
17 [•'elhalni, célú visszatérítendő iám., kölcsön nvújtása. törlesztése 
18 Egyéb felhal nuvási célú támogatások államháztartáson belülre 
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
20Felhalmozási céltartalék 

21 KOLTSEGVKTESI KIADASOK ÖSSZESEN (02+13) 782 000 189 000 971 000 

2 2 B E V E T E L E K ( 4 7 + 5 6 ) 7 8 2 0 0 0 - 1 8 9 0 0 0 - - 971 0 0 0 
23 MŰKÖDÉSI BEVETELEK (24+36+31+32) 782 000 189 000 - 971 000 
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2S+...+29) 782 000 189 000 971 000 
25 C fnkomiánvzatok működési támosatásai 
26 Elvonások és bclizctések bevételei 
2 7 Műk. c. visszatér, tám.. köles, visszatérít lése áht-on belülről 
28 Műk. c. visszatér, lám., köles, igénybevétele áht-on belüliül 
29 E«\éb működési célú támogatások bevételei álil-on belülről 782 000 189 000 971 000 
30 Közhatalmi bevétetek 
31 Működési bevételek 

32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) - -

33 Műk. c. visszatér, tám.. kölcsön visszatérülése áht-on ki viliről 
34 Egveb tmiküdé-si célú ál veit pénzeszközök áht-on kívülről 

35 FELIIALMOZASIBEVETELEK (36+41+42+43+44) -
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+ +40) - -

37 Felhalmozási célú öitkeirmáiivzali támogatások 
38 Felhalmozási célú visszatér, iáimig.. köles, visszatér, áht-on belülről 
39 Ecihal. c. visszatér lámo«.. köles, igénybevétele álit-on belülről 
411 Ecvéb felhalmozási c. lantosat ások bevételei áht-on belülről 
41 Ingatlanok értékesiléso 

42 Iinmateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesitésc 
4 3 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
44 Felhalmozási «¿Ifi átvett pénzeszközök (45+46) - -
45 Felhalmozási célú visszalél. támog.. köles, visszatér, áht-on kívüliül 
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

47 KÖLTSÉG VETEM BENT,TELEK ÖSSZESEN (23+35) 782 000 - 189 000 971 000 
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) _ -
49 Finanszírozási működési kiadások (56+.. .+52) 

50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
52 Központi, i rá nyitó szervi támogatás folyósítása 
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) -

54 Kő/ponti, iranyilósacrvi támogatás folyósítása 
55 Hpsszúlciáralú hitelek, váltó törlesztése 

56 FINANSZÍROZÁST BEVÉTELEK (57+62) - -

57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) 
58 Központi, irányító széni támogatás 
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések 
61) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 
61 Maradvány igénybevétele 
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 

6 3 Központi, irányilószervi támogatás 
64 Maradvány igénybevétele 

782 000 189 000 9 7 1 0 0 0 
782 000 189 000 9 7 1 0 0 0 



008 Bolgár Nemzetiség 2018. évi költségvetés 2. számú melléklet 

Előirányzat megnevezése 2018. 2019. 2020. 

1 2 3 4 

01 KIAD ÁSOK (21+47) 971 000 971 000 971 000 
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07) 971 000 971 000 971 000 
03 Személyi juttatás 160 000 160 000 160 000 
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 000 96 000 96 000 

05 Dologi kiadások 715 000 715 000 715 000 
06 Ellátottak pénzbeli juttatása - - -

07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12) - - -

08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai - - -

09 Mük-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése - - -

10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - -

11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - -

12 Működési cél és általános tartalék - - -

13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16) - - -

14 Beruházások - - -

15 Felújítások - - -

16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+ +20) - - -

17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése - - -

18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - -

19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - -

20 Felhalmozási céltartalék - - -

21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) 971 000 971 000 971 000 

22 BEVETELEK (47+56) 971 000 971 000 971 000 
23 MHKODESI BEVETELEK (24+30+31+32) 971 000 971 000 971 000 
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29) 971 000 971 000 971 000 
25 Önkormányzatok működési támogatásai - - -

26 Elvonások és befizetések bevételei - - -

27 Műk. c. visszatér, tám., köles, visszatérülése áht-on belülről - - -

28 Műk. c. visszatér, tám,, köles, igénybevétele áht-on belülről - - -

29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 971 000 971 000 971 000 
30 Közhatalmi bevételek - - -

31 Működési bevételek - - -

32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) - - -

33 Műk. c. visszatér, tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről - - -

34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről - - -

35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44) - - -

36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+ +40) - - -

37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - -

38 Felhalmozási célú visszatér, támog., köles, visszatér, áht-on belülről - - -

39 Felhal, c. visszatér, támog., köles, igénybevétele áht-on belülről - - -

40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről - - -

41 Ingatlanok értékesítése - - -

42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - -

43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek - - -

44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) - - -

45 Felhalmozási célú visszatér, támog., köles, visszatér, áht-on kívülről - - -

46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 971 000 971 000 971 000 
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) - - -

49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52) - - -

50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - - -

51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása - - -

52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - - -

53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) - - -

54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása - - -

55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése - - -

56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) - - -

57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61) - - -

58 Központi, irányítószervi támogatás - - -

59 Államháztartáson belüli megelőlegezések - - -

60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése - - -

61 Maradvány igénybevétele - - -

62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) - - -

63 Központi, irányítószervi támogatás - - -

64 Maradvány igénybevétele - - -
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