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Napirendi pontok: 

MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. december 12-én 13.00 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(1105 Bp. X., Ihász utca 26.) 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l . Javaslat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Medveczky Katalin elnök 

2. Beszámoló a ruszin kulturális hagyományok őrzése céljából 2016. 
november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási 
ünnepségről ( szóbeli előterjeszt és) 
Előadó: Medveczky Katalin elnök 

3. Beszámoló a ruszin kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
felad atok ellátása céljából részvételről a Nemzetiségek Napja alkalmából 
2016. december 10-én Körösi Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) l. számú termében megrendezett nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Medveczky Katalin elnök 

Budapest, 2016. december 6. 

elnök _ .. -
s.k. 



Készült: 

KŐBÁNYAI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 2016. december 12-én 13.00 órai 
kezdettel a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., 
Ihász u. 26.) földszint 9. szám alatti irodában megtartott képviselő
testületi ülésén. 

Jelen vannak: Medveczky Katalin 
Zsigray Valentyina 
Kopervász Éva 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 

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

Medveczky Katalin, a Kőbányai Ruszin 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 Kopervász Éva képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. 
Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6112016. (XII. 12.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Kopervász Éva képviselőt megbízza. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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62/2016. (XII. 12.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

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

l. Javaslat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Medveczky Katalin elnök 

2. Beszámoló a ruszin kulturális hagyományok őrzése céljából 2016. 
november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási 
ünnepségről ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Medveczky Katalin elnök 

3. Beszámoló a ruszin kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából részvételről a Nemzetiségek Napja alkalmából 
2016. december 10-én Kőrösi Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) l. számú termében megrendezett nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Medveczky Katalin elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2016. évi költségvetés módosítása 
szükséges, mivel a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint az egyes 
főkönyvi számlákon nincs elegendő előirányzat. Ez után ismerteti a részletes 
átcsoportosítási javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, 
egyetértés esetén tegyék meg szavazataikat 

Ko pervász Éva: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

63/2016. (XII. 12.) Kőbányai Ruzszin Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ruszin 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (1. 29.) határozatát a 011140 
kormányzati funkció kádon az alábbiak szerint módosítja: 

051231 
05213 

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 

-7 874 
-6 OOO 
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O 5 21 7 Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó 
kiadásai 

05351121 Műk. célú előz. felszám.le nem vonható 
ÁFA 
Projektkód: 555555 

Átcsoportosít 
05337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 
05351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható 

ÁFA 

-5 OOO 

-2 126 

10 932 
10 068 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a ruszin kulturális hagyományok őrzése 
céljából2016. november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről 
(szóbeli előtet:iesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ruszin kulturális hagyományok őrzése 
céljából 2016. november 25-én 11.00 órakor a Kőbányai Önkormányzattal 
együttműködve a 1102 Budapest, X. Állomás utca 2. számú épület falánál a 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékére 
emléktábla koszorúzási ünnepséget szerveztek. A koszorúzáson részt vett Radványi 
Gábor és Weeber Tibor alpolgármester úr. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolót 
fogadják el, majd kéri a szavazatok megtételét 

Kopervász Éva: Részt vett a megemlékezésen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

64/2016. (XII. 12.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete Medveczky Katalin elnök 
beszámolóját a ruszin kulturális hagyományok őrzése céljából 2016. november 25-
én 11.00 órakor a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezettemléktábla koszorúzási ünnepségéről a 
1102 Budapest, Állomás utca 2. szám alatti emléktáblánál elfogadja. 
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3. napirendi pont tá rgya: Beszámoló a ruszin kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából részvételről a Nemzetiségek Napja 
alkalmából 2016. december 10-én Kőrösi Kolturális Nonprofit Kft (1105 
Budapest, Szent László tér 7-14.) l. számú termében megrendezett nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a ruszin kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. december 10-én, 14.00-
18.00 óráig a Körösi Kulturális Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) l. számú termében megrendezték a Nemzetiségek Napja alkalmából a 
nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségét. Ebből az alkalomból 
valamennyi Kőbányán működő nemzetiségi önkormányzat rövid kulturális, 
hagyományőrző műsorral (verssel, próza, zenével, tánccal, kiállítással stb.) készült. 
Elmondja, hogy hetedik alkalommal került megrendezésre az ünnepség. A ruszin 
önkormányzat részéről fellépett a Ruszinyáta Együttes. Kéri a képviselőket, hogy a 
beszámolót fogadják el, majd kéri a szavazatok megtételét 

Kopervász Éva: Egyetért az elnök javaslatával, és részt vett a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

65/2016. (XII. 12.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a ruszin kolturális 
hagyományok őrzése céljából Medveczky Katalin elnök beszámolóját a feladatalapú 
és HB bizottsági támogatásról, valamint a Nemzetiségek Napja alkalmából 2016. 
december 10-én, 14.00 órakor a Körösi Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) I. szamu termében megrendezett nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi ünnepségről elfogadja . 

......... (~~~;. ... ~.~ ............... . 
Jegyzőkönyv -hitelesítő 



JELENLÉTI ÍV 

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat 

2016. december 12-én 13.00 órai kezdettel 

megtartott Képviselő-testületi ölésén 

1./ Medveczky Katalin : ... ~~ .. M.t._(-_., .. . 

2.1 Zsigray Valentyina: !4;.r.p; ... f.~~.~ ... . 
r 

3./ Kopervász Éva: ..... ~~nú:.:. . ·~ V(J;.,· · · · · 

Meghívottak: 

dr. Éder Gábor jogász: .... @.~ ......... ......... ......... . 
J ' ' ' S b d H . ~ (\) oJ~ ogane za a os ennetta re1erens: ...... r ··(f ················ ························· 


