
Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

JK: 441.049-4/2017.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. február 22. 
napján  17.00  órakor tartott  testületi  ülésérıl,  3532  Miskolc,  Testvériség  út  1.  szám  alatti 
helyiségében.

Jelen vannak:
‐ Valcsev Ivanov János elnök, Bartáné Boneva Donka elnökhelyettes és Bajcsev-Dancsó 

Béláné testületi tag
‐ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részérıl: Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán 

jogi  ügyintézı  a  jegyzı  képviseletében,  Sipos  Melinda  önkormányzati  ügyintézı, 
Hegedősné Asztalos Ildikó pénzügyi ügyintézı, Csapó Andrásné pénzügyi ügyintézı

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  Köszönti  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  Testület  3 
képviselıje megjelent, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. Kéri, hogy szavazzanak a 
jegyzıkönyvvezetı,  valamint  a  jegyzıkönyv-hitelesítı  személyérıl.  Jegyzıkönyvvezetınek 
Sipos Melindát, jegyzıkönyv-hitelesítınek Bartáné Boneva Donkát javasolja megválasztani.

A Testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos 
Melindát  a  jegyzıkönyvvezetıi,  Bartáné  Boneva  Donkát  a 
jegyzıkönyv-hitelesítıi feladatok ellátásával.

Valcsev Ivanov János elnök:  Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, amelyek 
elızetesen kiküldésre kerültek a Képviselı-testület tagjai  számára. Kérdése, hogy a kiküldött 
napirenddel  kapcsolatosan van-e kérdés,  észrevétel. Megállapítja,  hogy nincs,  így kéri,  hogy 
szavazzanak a Meghívó szerinti napirend elfogadásáról.

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

Napirendi pontok:

1. Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének IV. negyedéves módosítására

Elıterjesztı: Elnök 

2. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  2017.  évi 
költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és egyéb 
kapcsolódó döntés meghozatalára

Elıterjesztı: Elnök
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3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város 
Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  között  megkötött  Együttmőködési 
Megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára

Elıterjesztı: Elnök

4. Javaslat  március  3.,  Bulgária  felszabadulásának  ünnepével  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára

Elıterjesztı: Elnök

5. Egyebek

1. napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

Valcsev Ivanov János elnök: Elızetesen megkapták az elıterjesztést és át is tanulmányozták. 
Felkéri Csapó Andrásnét, hogy röviden ismertesse az elıterjesztés tartalmát.

Csapó Andrásné: A 2016. december 31-ig befolyt bevételeket kellett szétosztani a kiadásoknak 
megfelelıen. Ennek figyelembe vételével kellett módosítani a költségvetést. 

Valcsev Ivanov János elnök: Megköszöni az elıterjesztés ismertetését. 
Megkérdezi  képviselıtársait,  hogy  van-e  kérdés,  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatosan. 
Megállapítja,  hogy nincs, így a vitát lezárja.  Kéri,  hogy szavazzanak az elıterjesztés szerinti 
határozati javaslatról.

A  Testület  3  igen  szavazattal  elfogadja  az  elıterjesztés  szerinti 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  1  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  2016.  évi 
költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselı-testülete  a  
B-3/2016. (II.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2016. évi módosított 
költségvetését

2.606.404 Ft Költségvetési bevétellel
3.329.404 Ft Költségvetési kiadással

723.000 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebbıl:723.000 Ft mőködési egyenleggel

2



állapítja meg. A képviselı-testület a mőködési egyenleget belsı forrás bevonásával, elızı 
évi költségvetési maradvány igénybevételével 723.000 Ft összegben finanszírozza.”

2.  A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
A határozat 2.1. melléklete helyébe e határozat 2.1. melléklete lép.
A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
A határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.

3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4.  A költségvetési határozat 2017. február 23. napján lép hatályba.

Felelıs:  Elnök 
Végrehajtásért felelıs:  Gazdálkodási Kabinet
Határid ı:  azonnal 

/A határozat mellékleti a jegyzıkönyv mellékletét képezik./

2. napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat 
2017.  évi  költségvetésének  megállapításáról  szóló  költségvetési  határozat 
elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára

Valcsev  Ivanov  János  elnök: Az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta,  áttekintette. 
Kiegészítésként elmondja, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat Vidéki Alapjából a Miskolci 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat éves mőködését 200.000 Ft-tal támogatja 2017. évben. Errıl 
szóló megállapodás 2017. március 3-án kerül aláírásra.
Megkérdezi  képviselıtársait,  hogy  van-e  kérdés,  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban. 
Megállapítja,  hogy  nincs,  így  kéri,  hogy  szavazzanak  az  elıterjesztés  szerinti  I. határozati 
javaslatról.

A Testület  3 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztés  szerinti I. 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  2  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi Önkormányzat  egyes  saját 
bevételei  és  adósságot  keletkeztetı  ügyleteibıl  eredı  fizetési  kötelezettségei 
várható összegének megállapítása a 2018-2020. évekre

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselı-testülete  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat  egyes  saját  bevételeinek  és  adósságot  keletkeztetı  ügyleteibıl  eredı  fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2018-2020. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint állapítja meg.
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Felelıs: Elnök 
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Kabinet
Határid ı: azonnal

/A határozat mellékleti a jegyzıkönyv mellékletét képezik./

Valcsev Ivanov János: Kéri, most szavazzanak az elıterjesztés szerinti II.  határozati javaslat 
elfogadásáról.

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-3/2017.(II.22.) határozata:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi
  költségvetésének elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2017. évi 
költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja.

A Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
B-3/2017. (II.22.) határozata
a 2017. évi költségvetésérıl

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselı-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-a alapján eljárva a 2017. évi 
költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testületére, bizottságaira, és az általa 
létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete a 2017. évi költségvetését

 1.862.000 Ft Költségvetési bevétellel
 1.862.000 Ft Költségvetési kiadással

 0Ft Költségvetési egyenleggel 
állapítja meg.

2.2. Az  Önkormányzat  összes  bevételét  forrásonként, összes  kiadását  jogcímenként  a 
határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület.

2.3. A  mőködési  célú  bevételi  és  kiadási  elıirányzatokat  egymástól  elkülönítetten, 
együttesen, egyensúlyban a 2. melléklet szerint fogadja el.

2.4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak jogcímenkénti megoszlását a 3. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
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2.5.  Az éves elıirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet szerint fogadja el.
2.6. A költségvetési  évet  követı  három év tervezett  elıirányzatainak  keretszámait  fıbb 

csoportokban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.1. A  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetésének  végrehajtásáért  az  elnök,  a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttmőködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a jegyzı felelıs.

3.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit.

4.Az elıirányzatok módosítása

4.1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönt. 

4.2. A  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetésében  jóváhagyott  bevételeinek  és 
kiadásainak  módosítására,  és  a  kiadási  elıirányzatok  közötti  átcsoportosításra, 
beleértve a kiemelt elıirányzatok közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke jogosult. 

4.3. A  költségvetési  szervek  bevételi  és  kiadási  elıirányzatai  saját  hatáskörben 
módosíthatók, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

4.4. A  költségvetési  határozat  4.1.-4.3.  pontjai  szerinti  elıirányzat-módosításokat, 
elıirányzat-átcsoportosításokat - az elsı  negyedév kivételével – negyedévenként, de 
legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal  kell  a  képviselı-testület  elé  jóváhagyásra  benyújtani.  Ha  év  közben az 
Országgyőlés a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése

5.1. A nemzetiségi  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  önkormányzati  ellenırzése  a 
belsı kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért 
és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az 
intézményvezetı felelıs.

5.2. A nemzetiségi önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról az Ellenırzési Osztály 
megbízott  belsı  ellenıre,  valamint  a  kialakított  belsı  kontrollrendszer  útján 
gondoskodik.  A megfelelı  mőködtetésrıl  és  a  függetlenség biztosításáról  a  jegyzı 
köteles gondoskodni.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2017. február 23. napján lép hatályba.

Felelıs: Elnök 
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Kabinet
Határid ı: azonnal

/A határozat mellékleti a jegyzıkönyv mellékletét képezik./
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3  . napirend:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú 
Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött Együttmőködési 
Megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára 

Valcsev Ivanov János elnök: Elızetesen megkapták az elıterjesztést és át is tanulmányozták. 
Az  Önkormányzat  és  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  közötti  Együttmőködési  Megállapodást 
minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Ez ebben az évben is megtörtént. Megállapítható, 
hogy jó az együttmőködés a két fél részérıl. Az együttmőködés során egy apró észrevétele volt a 
Nemzetiségi  Önkormányzatnak,  hogy a  zászló  kihelyezése  valósuljon  meg  a  Polgármesteri 
Hivatal aulájában. Aláírásra javasolja az Együttmőködési Megállapodást. 
Megkérdezi  képviselıtársait,  hogy  van-e  kérdés,  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatosan. 
Megállapítja,  hogy nincs, így a vitát lezárja.  Kéri,  hogy szavazzanak az elıterjesztés szerinti 
határozati javaslatról.

A  Testület  3  igen  szavazattal  elfogadja  az  elıterjesztés  szerinti 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-4/201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár 
Nemzetiségi  Önkormányzata  között  megkötött  Együttmőködési  Megállapodással 
kapcsolatos döntés meghozatala

1.  Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzata között jelenleg érvényben lévı Együttmőködési Megállapodást 
felülvizsgálta,  amelynek  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  annak  módosítása  nem 
indokolt. 

Felelıs:  Elnök
Végrehajtásért felelıs: Jegyzıi Kabinet
Határid ı: azonnal

4  . napirend:   Javaslat  március  3.,  Bulgária  felszabadulásának  ünnepével  kapcsolatos 
döntések meghozatalára

Valcsev Ivanov János elnök: 500 éves török hódoltság alól szabadult fel a  bolgár állam és ez 
lett Bulgária nemzeti ünnepe. A külföldön élı bolgároknak ennek méltó megünneplése nagyon 
fontos. 1989. októberben alakult meg Miskolcon elıször a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, 
1990. óta minden évben megtartják ezt az ünnepet. Országos szinten is fontosnak tartják ezt a 
március 3-ai  eseményt,  az  országban 33  bolgár  nemzetiségi  önkormányzat  van és mindenki 
képviselteti  magát  a  Budapesten  megrendezésre  kerülı  ünnepségen.  Miskolc  is  meghívást 
kapott,  így helyben nem erre a napra szervezik saját rendezvényüket, hanem március 10-én a 
Soltész Nagy Kálmán úti Általános Iskolában. Ismerteti, hogy március 3-án lesz az Országos 
Bolgár Önkormányzat ülése, szintén ezen a napon a  Magyarországi Bolgár Nagykövetség egy 
rendezvénye, melyre az Országos Önkormányzat tagjaként ı is meghívást kapott.
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Megkérdezi  képviselıtársait,  hogy  van-e  kérdés,  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatosan. 
Megállapítja,  hogy nincs,  így a vitát  lezárja.  Kéri,  hogy szavazzanak a  szóbeli  elıterjesztés 
szerinti javaslatról. 
Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról, hogy a budapesti március 3-i ünnepségen részt 
vesznek és a felmerülı költségeket a 2017. évi költségvetésbıl biztosítják.

A Testület  3  igen  szavazattal  elfogadja  a  szóbeli  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  5  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Bulgária Felszabadulásának Nemzeti Ünnepe – Budapest

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 
részt vesz 2017. március 3. napján Bulgária felszabadulásának megünneplése alkalmából a 
Magyarországi  Bolgárok  Egyesülete,  a  Fıvárosi  Bolgár  Önkormányzat  és  a  Bolgár 
Országos Önkormányzat, a Magyarországi Bolgár Nagykövetség együttes rendezvényén 
Budapesten. 

2.  A  részvétellel  kapcsolatosan  felmerülı  költségeket  a  Képviselı-testület  a  2017.  évi 
költségvetése terhére kívánja biztosítani.

Felelıs: Elnök
Végrehajtásért felelıs:  Gazdálkodási Kabinet
Határid ı: azonnal

Valcsev Ivanov János elnök: Kéri, hogy szavazzanak arról a javaslatáról, hogy 2017. március 
10.  napján  Miskolcon,  a  Soltész  Nagy  Kálmán  úti  Általános  Iskolában  szervezi  meg 
önkormányzatuk a helyi Bulgária felszabadításának ünnepét, és a felmerülı költségeket a 2017. 
évi költségvetésbıl biztosítják.

A Testület  3  igen  szavazattal  elfogadja  a  szóbeli javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  6  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Bulgária Felszabadulásának Nemzeti Ünnepe – Miskolc

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete 2017. 
március  10.  napján  Bulgária  Felszabadulásának  megünneplése  alkalmából  rendezvényt 
szervez, melynek helyszíne a Miskolc,  Soltész Nagy Kálmán utca 27. szám alatti  Görög 
Katolikus Általános Iskola.

2. A Képviselı-testület a rendezvény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
ellátására megbízza az Elnököt.

3. A  rendezvénnyel  kapcsolatosan  felmerülı  költségeket  a  Képviselı-testület  a  2017.  évi 
költségvetése terhére kívánja biztosítani.
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Felelıs: Elnök
Végrehajtásért felelıs:  Gazdálkodási Kabinet
Határid ı: azonnal

5  . napirend:   Egyebek

Valcsev  Ivanov  János  elnök: Elmondja,  hogy  a  jogszabályban  meghatározott  beszámolási 
kötelezettségének  eleget  tett  önkormányzatuk  a  2016.  évre  számukra  biztosított  állami 
feladatalapú és mőködési támogatással, valamint a miskolci Önkormányzattól kapott mőködési 
támogatással kapcsolatban. Kéri, hogy szavazzanak a szóbeli beszámoló elfogadásáról.

A Testület  3 igen szavazattal  elfogadja a  szóbeli  beszámolót  és az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  7  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy:  Beszámoló  a  feladatalapú,  valamint  a  mőködési  célú  állami  és  önkormányzati 
támogatásról készült beszámoló elkészítésérıl

1. Miskolc Megyei  Jogú Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának Elnöke tájékoztatja 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületét, hogy a 
2016.  évben  önkormányzatuk  részére  biztosított  feladatalapú  és  mőködési  célú  állami 
támogatással,  valamint  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatától  kapott  mőködési 
támogatással  kapcsolatos  beszámolási  kötelezettségüknek  a  vonatkozó  jogszabályban 
meghatározott határidın belül eleget tettek. 

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselı-testülete  az 
Elnök által nyújtott szóbeli beszámoló tartalmát megismerte, annak tartalmával egyetért és 
elfogadja azt. 

Felelıs:  Elnök
Határid ı:  azonnal

Valcsev Ivanov János elnök: Elmondja, hogy a települési önkormányzat idén is biztosít minden 
nemzetiségi önkormányzat számára 80 ezer forintos közlekedési támogatást. Javaslata, hogy a 
2017. évi  közlekedési  támogatást parkolóbérlet  vásárlására fordíthassa Valcsev Ivanov János 
elnök. Megállapítja, hogy nincs észrevétel, így kéri szavazzanak a javaslat elfogadásáról.

A Testület  3  igen  szavazattal  elfogadja  a  szóbeli javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  8  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Közlekedési támogatás felhasználása -2017.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselı-testülete  a 

8



Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  biztosított  2017.  évi  80  ezer  Ft  értékő 
közlekedési támogatást Valcsev Ivanov János elnök részére parkolóbérlet vásárlására fordítja.

Felelıs: Elnök
Végrehajtásért felelıs: Gazdálkodási Kabinet
Határid ı: azonnal

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  Javaslatot  tesz  továbbá a  személygépkocsi  költségtérítés 
módosítására. Kéri, hogy szavazzanak a szóbeli elıterjesztésérıl. 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a  szóbeli javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  9  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Személygépkocsi költségtérítésének megállapítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselı-testülete  a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján 2017. 
január 1. napjától a saját tulajdonú személygépkocsi-normaköltség elszámolható költségtérítését 
kilométerenként 15 forintban állapítja meg. 

Felelıs:  Elnök
Végrehajtásért felelıs:  Gazdálkodási Kabinet
Határid ı: azonnal

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  Meghívást  kaptak  2017.  február  24-ére,  a  Debrecenben 
megrendezendı Bolgár Nemzeti Ünnep és Táncköszöntı Est rendezvényre. Megkérdezi, van-e 
észrevétel. Megállapítja, hogy nincs javaslat, így kéri szavazzanak a javaslat elfogadásáról.

A Testület  3  igen  szavazattal  elfogadja  a  szóbeli javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei  Jogú Város Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselı-testületének 
B-  10  /201  7  .(  II  .  22  .) határozata:  

Tárgy: Debreceni Bolgár Nemzeti Ünnep és Tavaszköszöntı Est

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2017. február  24. napján  Debrecenben  megtartandó  Bolgár  Nemzeti  Ünnep és 
Tavaszköszöntı Est elnevezéső rendezvényre a meghívás elfogadja.

Felelıs: Elnök
Határid ı: azonnal
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Valcsev Ivanov János elnök:  Megkérdezi a Testület tagjait, hogy van-e  további  javaslatuk az 
„Egyebek” napirendi ponton belül. Megállapítja, hogy nincs, így bejelenti, a mai ülésük végére 
értek. Megköszöni a jelenlévık munkáját. További szép napot kíván mindenkinek, az ülést 17 
óra 45 perckor bezárja.

K. m. f.

Valcsev Ivanov János Bartáné Boneva Donka
elnök jegyzıkönyv-hitelesítı

Sipos Melinda Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán
jegyzıkönyvvezetı jogi ügyintézı

A jegyzıkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
jegyzı
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