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A Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2015. október Ui-án 12.00 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(ll 05 Bp. X., Ihász utca 26. ) 

rendes testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
(szóbeli előterjesztés 
Előadó: Nagy István elnök 

2. Tájékoztató a 2015. október 19-én megrendezésre kerülő Bolgár Kulturális Estről 
( szó be li e l őterj esztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

3. Javaslat a 2015. II. félévi helyi rendezvényeinek és feladatok kijelölése és megtárgyalása a 
lmlturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából (szóbeli 
előterjesztés 

Előadó: Nagy István elnök 
4. Javaslat a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 

részvételre a Nemzetiségek Napja alkalmából201 5. december 12-én megrendezésre kerülő 
nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségen (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. 
november 19-én megszervezésre kerülő közmeghallgatásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

6. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

7. Javaslat a knlturáUs hagyományok ápolása céljából 2015. december 14-én a 
megrendezésre kerülő rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

8. Beszámoló az Aradi vértanúk tiszteletére 2015. október 6-án megrendezett 
megemlékezésről (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Nagy István elnök 

9. Javaslat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi bevételei előirányzatainak 
módositására (szóbeli előterjesztés). 
Előadó: Nagy István elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri 
szíveskedjék. 

Budapest, 2015. október 2. 

jelezni 



Készült: 

KŐBÁNYAI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZÖK NY 

a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. október 16-án 12.00 órai 
kezdettel a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (ll 05 Bp. X., 
Ihász u. 26.) földszint 8. B szám alatti irodában megtartott képviselő
testületi ülésén. 

Jelen vannak: Nagy István 
Szakács F erencné 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Nackina Hrisztova Eliszaveta 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor jogász 
J ógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Nagy István, a Kőbányai Bolgár Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket és a 
rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő képviselő 
megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyv magyar nyelven 
készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják alá, amely a jegyzőkönyvük, 
amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az elkészített meghívóval és az írásbeli 
előterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Nackina 
Hrisztova Eliszaveta képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok 
megtétel ét. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

64/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Nackina Hrisztova Eliszaveta képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

65/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

l. Javaslat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
módositására (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Nagy István elnök 

2. Tájékoztató a 2015. október 19-én megrendezésre kerülő Bolgár Kolturális 
Estről ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

3. Javaslat a 2015. II. félévi helyi rendezvényeinek és feladatok kijelölése és 
megtárgyalása a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Nagy István elnök 

4. Javaslat a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából részvételre a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. december 12-én 
megrendezésre kerülő nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségen 
( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
2015. november 19-én megszervezésre kerülő közmeghallgatásról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Nagy István elnök 
6. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának meghatározására (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Nagy István elnök 
7. Javaslat a kolturális hagyományok ápolása céljából 2015. december 14-én 

a megrendezésre kerülő rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István elnök 

8. Beszámoló az Aradi vértanúk tiszteletére 2015. október 6-án megrendezett 
megemlékezésről (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Nagy István elnök 

9. Javaslat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi bevételei 
előirányzatainak módositására (szóbeli előterjesztés). 
Előadó: Nagy István elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítására ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2015. évi költségvetés módosítása 
szükséges, mivel a Kőbányai Bolgár Önkormányzat a 2015. évi feladatalapú támogatás 
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augusztusi részletét 441 206 Ft összegben osztotta fel. A ténylegesen kapott támogatás 
441 205 Ft. Javasolja, hogy a fentiekre tekintettel a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Képviselő-testülete módosítsa a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 20 15. évi 
költségvetéséről szóló 15/2015. (III. ll.) határozatát a 084020 kormányzati funkció 
kódon. Ez után ismerteti a részletes átcsoportosítási javaslatot és kéri a képviselőket, 
hogy mondják el véleményüket, egyetértés eseténtegyék meg szavazataikat 

Szakács Ferencné: Egyetért az elnök javaslatával. 

66/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat a 20 15. évi feladatalapú támogatás augusztusi 
részletét 441 206 Ft összegben osztotta feL A ténylegesen kapott támogatás 441 205 
Ft. Fentiekre tekintettel a Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete 
módosítja a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 14/2015. 
(III. ll.) határozatát a 084020 kormányzati funkciókódon az alábbiak szerint: 

091612 Közp.kez.ei.-tól.műk.célú tám.bevételei 
05355191 Egyéb különféle dologi kiadások kiadása 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

-l Ft 
- l Ft 

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2015. október 19-én megrendezésre 
kerülő Bolgár Kulturális Estről ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2015. október 19-én a Zila 
Vendéglőben (1105 Budapest, Gergely utca 4.) megrendezik a Bolgár Kulturális Estet, 
amelyre meghivják Hadzsikosztova Gabriella színművésznőt. Javasolja, hogy a 
terembérleti díj költségeire bruttó 18 OOO Ft, valamint a reprezentációs költségeihez 
összesen 21 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 2015. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok megtételét Javasolja a 
képviselőknek, hogy fogadják el a beszámolót. 

Szakács Ferencné: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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67/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István elnök 
beszámolóját a 2015. október 19-én a Zila Vendéglőben (1105 Budapest, Gergely utca 
4.) megrendezésre kerülő Bolgár Kulturális Estről elfogadja. A terembérleti díj 
költségeihez bruttó 18 OOO Ft összeget, valamint a reprezentációs költségeihez 21 OOO 
Ft keretösszeget biztosít a 2015. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások 
terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

3. napirendi pont tárgya: Javaslat a 2015. n. félévi helyi rendezvényeinek és 
feladatok kijelölése és megtárgyalása a kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából (szóbeli előterjesztés 

Elnök: Javasolja, hogy a 2015. november ll-én a bolgár kultú.ra terjesztése céljából 
kétnyelvű bábelőadást szervezzenek egy Kőbányai óvodában. Javasolja felkémi a Malko 
Teatro-t, hogy szeptember második felében egyeztetés szerinti napon tartson bábelőadást 
játékos tárgybemutatóval egybekötve a Budapest, X., Gépmadár utcai óvodában. Az 
előadás megtartására 80 OOO Ft keretösszeget javasol biztosítani a rendelkezésre álló 
2015. évi költségvetésben a feladatalapú dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok 
megtételét 

Szakács Ferencné: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

68/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bolgár 
kultú.ra terjesztése céljából kétnyelvű bábelőadást szervez 2015. november ll-én a 
Kőbányai Gépmadár Óvodában (1106 Budapest X., Gépmadár utca 15.). A 
rendezvény keretein belül bemutatásra kerül a Malko Teatro bábelőadása játékos 
tárgybemutatóval egybekötve. A rendezvényre 80 OOO Ft keretösszeget biztosít a 
rendelkezésére álló 2015. évi költségvetésben a feladatalapú dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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4. napirendi pont tárgya: Javaslat a kultu.rális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából részvételre a Nemzetiségek Napja 
alkalmából 2015. december 12-én megrendezésre kerülő nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségen (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2015. december 15-én, 17.00 órakor 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent 
László tér 7-14.) kerül sor a Nemzetiségek Napja megünneplésére. Ebből az 
alkalomból valamennyi Kőbányán működő nemzetiségi önkormányzat rövid 
kulturális, hagyományőrző műsorral (verssel, zenével, tánccal, kiállítással stb.) készül. 
Elmondja, hogy hatodik alkalommal kerül megrendezésre az ünnepség és bizik abban, 
hogy idén is hasonló eredményeket fognak elérni. A bolgár önkormányzat kulturális 
műsorral képviselteti magát az ünnepségen. A rendezvényen a Jantra Bolgár 
Néptáncegyüttes lép fel. Javasolja, hogy a Nemzetiségek Napja alkalmából 
megrendezésre kerülő nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepség 
rendezvényszervezési, műsorszolgáltatási, dologi és dekorációs költségeihez bruttó 
200 OOO összeggel járuljanak hozzá. A rendezvényt követően fogadásra kerül sor. Kéri 
a képviselőket, hogy vegyenek részt az ünnepségen. Kéri a szavazatok megtételét 

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vesz a 
rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

69/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kolturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Nemzetiségek 
Napja alkalmából 2015. december 12-én, 17.00 órakor a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit KFt színháztermében (1105 Budapest, Szent László tér 
7-14.) nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségei szervez. A karácsonyi 
rendezvény rendezvényszervezési, műsorszolgáltatási, dekorációs és dologi 
költségeihez bruttó 200 OOO Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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5. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által 2015. november 19-én megszervezésre kerülő 
közmeghallgatásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete polgármesterétől meghívást kaptak a 2015. évi 
közmeghallgatásra, amelyre 2015. november 19-én 17.00 órakor kerül sor a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent László tér 
7-14.) l. számú termében. Javasolja, hogy az elnök és az elnökhelyettes vegyen részt a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
közmeghallgatásán. Kéri a tájékoztató elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Szakács Ferencné: Egyetért az elnök tájékoztatójával, és részt vesz a 
közmeghallgatáson. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

70/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István elnök tájékoztatóját 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2015. november 19-én 17.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft l. számú termében. (1105 Budapest, Szent László tér 7/14.) 
megrendezésre kerülő közmeghallgatásról elfogadja. 

6. napirendi pont tárgya: Javaslat a közmeghallgatás időpontjának 
meghatározására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
közmeghallgatását kötelező megtartani egy évben egyszer, ahol az elnök beszámol a 
testület éves munkájáról, pénzügyi támogatásokról, beszél a kitűzött célokról és az 
elért eredményekről, valamint az év hátralévő részének programjairóL Javasolja, hogy 
a közmeghallgatás megtartására 2015. december 14-én, 16.30 órakor kerüljön sor a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 
7-14.) kamaratermében. Kéri a szavazatok megtételét 

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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71/2015. (X. 16.) Kőbányai Boh::ár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. 
december 14-én, 16.30 kor Közmeghallgatást tart a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Kőbányai Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) kamaratermében. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

7. napirendi pont tárgya: Javaslat a 2015. II. félévi helyi rendezvényeinek és 
feladatok kijelölése és megtárgyalása a bolgár hagyományok megőrzése céljából 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Javasolja a képviselőknek, hogy 2015. december 14-én 17.00 órakor a bolgár 
irodalom magyarországi megismertetése céljából bolgár "Jazz és irodalom bolgár 
irodalmi estet szervezzenek. A rendezvény helyszíne a Fővárosi Szab ó Ervin Könyvtár 
Kőbányai Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) kamaraterme. Javasolja, 
hogy a rendezvényre kérjék fel Hadzsikosztova Gabriellát, hogy zenés irodalmi 
performance keretében mutassák be a bolgár irodalom aktuális vonulatait, valamint 
bolgár írásokat olvassanak fel. A rendezvényen fellép Tóth Viktor a magyar jazzélet 
egyik legsokoldalúbb figurája, a lélekhez szóló, spirituális muzsika különleges 
tolmácsa. T ó th Viktort a 20 l O-es év j azz személyiségének választották, 2014-ben 
pedig az év altszaxofonosának szavazták l\t1agyarországon. A rendezvényre 180 OOO Ft 
összegű keretet javasol biztosítani a rendelkezésére álló 2015. évi költségvetésben a 
feladatalapú dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok megtételét 

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

72/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bolgár 
irodalom magyarországi megismertetése céljából 2015. december 14-én, 17.00 
órakor "Jazz és irodalom bolgár irodalmi estet" szervez. A rendezvény helyszíne a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 
7-14.) kamaraterme. A rendezvényen fellép Hadzsikosztova Gabriella és zenés 
irodalmi performance keretében bemutatja a bolgár irodalom aktuális vonulatait. A 
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rendezvényre 180 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2015. évi 
költségvetésben a feladatalapú dologi kiadások terhére. 
2. A Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

8. napirendi pont tárgya: Beszámoló az Aradi vértanúk tiszteletére 2015. október 
6-án megrendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket arról, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat polgármesterétől meghívást kaptak a 2015. október 6-án 10.00 órakor 
az Aradi vértanúk tiszteletére megrendezett ünnepi megemlékezésre a Rákoskeresztúri 
Új köztemető 1848-as sírhelyeknél (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.). Az 
ünnepségen és a koszorúzáson részt vettek. Ünnepi beszédet mondott Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere. Közreműködött a Harmat Gyermekkar és a Jászkun Magyar 
Királyi Honvéd Hadkultúra Alapítvány honvéd gyalogosai. A megemlékezést 
koszorúzással zárták. Az önkormányzat a dekorációs költségekhez bruttó 3 500 Ft 
összeget biztosított a 2015. évi dologi költségek terhére. Kéri a szavazatok megtételét 

N addna Hrisztova Eliszaveta: Részt vett a megemlékezésen. Egyetért az elnök 
javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

73/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István elnök 
tájékoztatóját a 2015. október 6-án 10.00 órakor a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által az Aradi vértanúk tiszteletére 
megrendezett ünnepi megemlékezésről a Rákoskeresztúri Új köztemető 1848-as 
sírhelyeknél (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja. A megemlékezés 
dekorációs költségeihez bruttó 3 500 Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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9. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2015. évi 
bevételei előirányzatainak módosítására (szóbeli előterjesztés). 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 0940819 egyéb kamatbevételek 
bevételei főkönyvre 28 Ft érkezett, amely összeggel a kiadási előirányzat emelése 
szükséges. Ez után ismerteti a módosítási javaslatot és kéri a képviselőket, hogy 
mondják el véleményüket, egyetértés eseténtegyék meg szavazataikat 

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

74/2015. (X. 16.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bolgár 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 14/2015. (III. ll.) határozatát a 
011140 kormányzati funkció kódon módosítja és a 2015. évi egyéb kamatbevétel 
bevételeit (0940819) 28 Ft-ot az alábbi főkönyvre helyezi: 
0535512 Díjak, egyéb befiz. kiad. +28 Ft 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 12.25 kor 
bezárja. 

' \(i{)' l. ~ ~'l ' .... .1\-! ........ ~.~ .... ~.:-!Y.k~~J ........ . 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 
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