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MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Napirendi pontok: 

2016. június 30-án 15.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(1105 Bp. X., Ihász utca 26.) 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Sport Bizottsága "a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2016. január l-jétől - 2016. december 31-éig 
terjedő időszak szakmai programjaira" biztositott támogatás felosztására 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István 

2. Beszámoló a bolgár kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. június 23-a és 26-a között megrendezett 
hagyományos Szent László-napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István 

Esetleges távolmaradását kérem, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 431-87 48-as 
telefonszámánjelezni szíveskedj ék. 

Budapest, 2016. június 23. 



Készült: 

KŐBÁNYAIBOLGÁRÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEG Ő KÖNYV 

a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 2016. június 30-án 15.30 órai kezdettel a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.) 
földszint 8.B szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: Nagy István 
Szakács P erencné 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Nackina Hrisztova Eliszaveta 

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

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 Szakács Perenené 
képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

5112016. (VI. 30.) Kőbányai Bolgá.r Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Szakács Perenené 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 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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52/2016. (VI. 30.) 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 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Humánszolgáltatási Sport Bizottsága "a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2016. január l-jétől- 2016. december 31-éig terjedő időszak 
szakmai programjaira" biztositott támogatás felosztására (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Nagy István 
2. Beszámoló a bolgár kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 

ellátása céljából 2016. június 23-a és 26-a között megrendezett hagyományos 
Szent László-napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy István 

1. napirendi pont tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete HumánS]:o.lgáltatási SporL .. Bi:wttsága "a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2016. január l-jétől - 2016. december 31-éig terjedő 
időszak szakmai programjaira" biztositott támogatás felosztására (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2016. június 21-én megtartott ülésén a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottsága a beadott pályázat alapján bruttó 300 OOO Ft összegű 
támogatást biztosított, mely összeget javasol az alábbi főkönyvi számlára helyezni. 
Ismerteti a javaslatokat és kéri a szavazatok megtételét 

Szakács Ferencné: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

53/2016. (VI. 30.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (L 25.) határozatát módosítja és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási 
Bizottságtól a beadott pályázat alapján bruttó 300 OOO Ft összegű támogatást az alábbi 
főkönyvi számlára helyezi el: 

300 OOO Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelőd~s - hagyományos 
közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékettlek megismertetése, 
az ünnepek kultúrájának gondozása ·· 
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091616 Helyi önk. és ktgv. sze:rv. miik. célú tám. bev. ei. 300 OOO Ft 
051231 Egyéb külső személyi jutt. teljesítése 
05213 EHO 
05217 Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó 
05337191 Egyéb üzemeltetési szolg. 
05355191 Egyéb kül. dologi kiadások 

30 OOO Ft 
10 OOO Ft 
5 OOO Ft 

110 OOO Ft 
145 OOO Ft 

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

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a bolgár kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 23-a és 26-a között megrendezett 
hagyományos Szent László-napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket, hogy a bolgár kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal közösen 2016. június 23-a és 26-a között megrendezték a hagyományos 
Szent László-napi rendezvényeket és kulturális programokat. A Képviselő-testület tagjai 
több eseményen is részt vettek, többek között a "Kőbánya díszpolgára" és a Kőbányáért 
díj átadási ünnepségén, a Szent László-szobor koszorúzásán, és az azt követő fogadáson a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Kéri a beszámoló elfogadását, 
majd a szavazatok megtételét 

Szakács Ferencné: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

54/2016. (VI. 30.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a bolgár kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Nagy István elnök tájékoztatóját a 
2016. június 23-től - 26-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a "Kőbánya 
díszpolgára", a Kőbányáért dijak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent 
László-szobor koszorúzása programjain való részvételről elfogadja. 

K.m.f . 

....... ~~~ .... ~ ...... . 
Jegyzőkönyv -hitelesítő 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 

2016. június 30-én 15.30 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésén 

1./Nagy István: ...... ~/1·~······················· .............. . 
2.1 Szakács Ferencné: ......... ~aOc,~cJ···~····· ..... .. 
4 1 N k. · . i\) G' u~~ eQ,h4Y, . ac ma Hnsztova Ehszaveta: ... J ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meghívottak: 

dr. Éder Gábor jogász: ............. &~~ .......................... . 
' ' ' . . i __,.) J.....J ~ 

\ \ 
J o gan e Szabados Hennetta referens ......... ~· ..................................... . 


