
Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

JK: 441.049-6/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának  2017. május 3.
napján 16.00 órakor tartott  testületi  üléséről  a  3532 Miskolc,  Testvériség út  1.  szám alatti
helyiségében.

Jelen vannak:
‐ Valcsev Ivanov János elnök és Bartáné Boneva Donka elnökhelyettes
‐ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán

jogi  ügyintéző  a  jegyző  képviseletében,  Spisák  Alexandra  önkormányzati  ügyintéző,
Hegedűsné Asztalos Ildikó pénzügyi ügyintéző

Távol maradt: Bajcsev-Dancsó Béláné testületi tag

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  Testület  2
képviselője megjelent, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. Tájékoztatja a Testületet,
hogy Bajcsev-Dancsó Béláné képviselőtársuk előre jelezte távollétét. Kéri, hogy szavazzanak a
jegyzőkönyvvezető,  valamint  a  jegyzőkönyv-hitelesítő  személyéről.  Jegyzőkönyvvezetőnek
Spisák Alexandrát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bartáné Boneva Donkát javasolja megválasztani.

A Testület  a  javaslatot  2  igen  szavazattal  elfogadta  és  megbízza
Spisák Alexandrát a jegyzőkönyvvezetői, Bartáné Boneva Donkát a
jegyzőkönyv-hitelesítői feladatok ellátásával.

Valcsev Ivanov János elnök:  Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, amelyek
előzetesen kiküldésre kerültek a Képviselő-testület  tagjai  számára. Kéri,  hogy szavazzanak a
meghívó szerinti napirend elfogadásáról.

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

Napirendi pontok:

1. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  2016.  évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 

Előterjesztő: Elnök 

2. Javaslat az Országos Bolgár Önkormányzat üléséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Elnök

3. Javaslat  a  Szláv  Kultúra  és  Írásbeliség  Napja  alkalmából  történő  megemlékezéssel
kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Elnök
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4. Javaslat  a  BALGARSZKI  VESZTI (Bolgár Hírek)  lap  támogatásával  kapcsolatos
döntés meghozatalára

Előterjesztő: Elnök

5. Egyebek

1. napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására

Valcsev Ivanov János elnök: Előzetesen megkapták az előterjesztést és át is tanulmányozták.
Felkéri Hegedűsné Asztalos Ildikót, hogy röviden ismertesse az előterjesztés tartalmát.

Hegedűsné  Asztalos  Ildikó: Röviden  ismerteti  a  főbb  számokat,  hogy  a  2016.  évi  teljes
költségvetési bevétele az önkormányzatnak 3.329.404,- forint volt, a kiadása 2.514.167,- amely a
2. számú mellékletben részletezésre is került. A költségvetési maradvány pedig 815.237,- forint. 

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

A  Testület  2  igen  szavazattal  elfogadja  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-11/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  2016.  évi
zárszámadásának elfogadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
„Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  2016.  évi
költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  zárszámadás  elfogadására”  című  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
B-11/2017.(V.03.) határozata

a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról

1. A Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló  zárszámadás  költségvetési  bevételi  és  kiadási főösszegét,  valamint  költségvetési
maradványát

3.329.404 FtKöltségvetési bevétellel
2.514.167 FtKöltségvetési kiadással

815.237 FtKöltségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 815.237 Ft költségvetési maradványt a 2016. évről áthúzódó kiadások
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forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2017. évi költségvetés előirányzataira rá
kell építeni.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a
következők szerint állapítja meg:

3.1.  Az  Önkormányzat  kiadásait,  bevételeit  mérlegszerűen  az  1. mellékletben  foglaltaknak
megfelelően fogadja el. 

3.2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlegét a 1.1. és 1.2. mellékletek szerint fogadja el.

3.3.  Az  Önkormányzat  kiadásait  jogcímenként,  bevételeit  forrásonként,  az  éves  létszámot,
továbbá  a  költségvetési  maradvány  kimutatást  a  2. mellékletben  foglaltaknak  megfelelően
fogadja el. 

3.4. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet szerint fogadja el.

3.5. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Kabinet
Határid ő:  azonnal

/A határozat mellékleti a jegyzőkönyv mellékletét képezik./

2. napirend: Javaslat  az  Országos  Bolgár  Önkormányzat  üléséről  szóló  beszámoló
elfogadására

Valcsev  Ivanov  János  elnök: Minden  országos  önkormányzati  ülés  után  képviselőtársait
tájékoztatni  szokta az ott  történtekről.  A kis létszámú nemzetiségi  önkormányzatok 15 fővel
működnek, az Országos Bolgár Önkormányzatnak ő is az egyik tagja. Ezt nagyon hasznosnak
véli, mert így naprakészen tájékozott az aktualitásokról, elsők között tudják meg a friss híreket.
Példaként hozza fel a pályázati információkat, a feladatalapú támogatások pontszámait. Komoly
apparátus dolgozik az Országos Bolgár Önkormányzat székházában, ahol az ülések mindig azzal
kezdődnek,  hogy  a  vidéki  önkormányzatok  tájékoztatást  nyújtanak,  hogy  náluk  helyben  mi
történt. Országos szinten 33 bolgár önkormányzat van, ennek jelentős része vidéken, másik része
pedig a budapesti kerületekből tevődik össze. A mostani – 2017. április 21. – ülés alkalmával
volt egy nagyon fontos felvilágosítás. Ez a feladatalapú pontokról, illetve azok értékeiről szólt, 1
pont  26.760,-  forintot  ér  idén.  Számításai  szerint  így  400  ezer  forint  körüli  feladatalapú
támogatást kap önkormányzatuk.

Hegedűsné  Asztalos  Ildikó: Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  tegnapi  nap  folyamán
számlájukra megérkezett az összeg fele.

Valcsev Ivanov János elnök: Köszöni az információt. Elmondja, nem tartoznak azok közé az
önkormányzatok  közé  a  miskolciak  közül,  akik  sok  pontot  kapnak.  Megjegyzi,  volt  olyan
időszak  is.  Elmondja,  amióta  megalakultak  –  kevés  módosítással  –  ugyanazokat  a
tevékenységeket  végzik  évről  évre,  ugyanazokat  támogatják  minden  évben.  Több helyről  is
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hallotta, hogy a pontszámokban követhetetlen, hogy ki és miért kap annyit, amennyit. Elmondja,
nincsenek elkeseredve, ennek is örülnek, addig nyújtózkodnak, amíg a takarójuk ér.
Zalaváron van a két bolgár szent – Cirill és Metód –, a szláv ABC megalkotójának emlékműve,
amelyet  minden  évben  megkoszorúznak.  Megjegyzi,  nemcsak  a  bolgárok,  hanem  már  az
ukránok, szlovákok és más nemzetiségek is. Május 25. a Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja.
2017-ben május 28-án lesz a koszorúzás, melyen részt kívánnak venni. 
A Felsőzsolcai  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  részéről  elhangzott,  hogy  minden  évben
vannak városnapok, melyekből egy napot a bolgárok is kaptak. 2017. június 23-ára meghívást
kapott önkormányzatuk is. Nagyon várják ezt a rendezvényt, ahol a kulturális programokon túl
gasztronómiai barangolás is lesz a bolgár ételek között, valamint folklór zene.
A  felsőzsolcai  Elnök  Asszonyt  most  köszöntötte  az  Országos Bolgár  Önkormányzat
születésnapja alkalmából, méltatták hosszú éve végzett szorgos munkáját.
Vendégek voltak jelen az ülésen Bulgáriából és Szófiából a Főpolgármester Asszony.
Több támogatást eszközölt az Országos Bolgár Önkormányzat. Példaként említi, hogy augusztus
11–25. között rajzkiállítás lesz, amit támogat az országos önkormányzat.
Bulgária felszabadulásának, nemzeti ünnepük alkalmából a Bolgár Országos Önkormányzattól
200 ezer forintot kapott a Miskolci Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, amellyel elszámoltak.
Megjegyzi, az országos önkormányzatnál nagyon örültek, hogy időben és precízen elszámolt a
kapott összeggel.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban. Megállítja, hogy nincs,
így kéri, szavazzanak az Országos Bolgár Önkormányzat ülése kapcsán tett szóbeli beszámoló
elfogadásáról. 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-12/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Országos Bolgár Önkormányzat üléséről beszámoló

Miskolc Megyei  Jogú Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2017.
április 21-i Országos Bolgár Önkormányzat testületi üléséről, az ott elhangzottakról szóló szóbeli
beszámolót megismerte és elfogadja.

Felelős: Elnök
Határid ő: azonnal

3. napirend: Javaslat  a  Szláv  Kultúra  és  Írásbeliség  Napja  alkalmából  történő
megemlékezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Valcsev Ivanov János elnök: A Miskolci Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1995. október 24-én
alakult  meg,  és  azóta  is  nagyon  fontos  számukra,  hogy  megemlékezzenek  a  fontos  bolgár
eseményekről.  Egyik  ilyen a Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja – május 24.,  ezen a napon
ünneplik, hogy Cirill és Metód, a két szerzetes megalkotta a bolgár ABC-t, amit több országban
is használnak, például Oroszországban. Magalakulásuk óta nagyon fontos számukra, hogy erre
megemlékezzenek. A Soltész Nagy Kálmán úti Iskola falán elhelyeztek egy emléktáblát, melyet
minden évben megkoszorúznak. Ugyanebből az alkalomból koszorúznak a Soltész Nagy Kálmán
úton lévő Mazsaroff Miklós, bolgár származású Munkácsy díjas festőművész emléktáblájánál is.
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Ezt  mindig  meghirdetik  az  újságban,  városi  televízióban,  a  nemzetiségi  önkormányzatok
képviselői  között  is.  Szép számmal  szoktak  a  megemlékezésen részt  venni,  aminek  nagyon
örülnek. 
Az Országos Bolgár Önkormányzat is minden évben nagyszabású rendezvényt szervez, így a
helyi  programokat  igyekeznek ehhez igazítani,  hogy ne ütközzenek. A magyarországi  bolgár
tánccsoportok  –  Jantra,  Martenica  és  Rozica  –,  valamint  bolgár  tánccsoport  és  kórus  is
szolgáltatja a színvonalas műsort.  A bolgár  gasztronómiába is elkalauzolják a megjelenteket.
Autóbusszal utaznak Budapestre, melynek költségeit az országos önkormányzat magára vállalta.
Nagyon szeretik az ilyen összejöveteleket,  mert a hagyományápoláson túl  találkozhatnak rég
látott honfitársaikkal, ismerőseikkel. Az autóbuszt már megrendelte, a felsőzsolcaiakkal utaznak
közösen. Fiatalok és idősek közösen tudják ápolni és öregbíteni hagyományaikat.

Bartáné Boneva Donka: Kérdése, hogy pontosan mikor kerül ez a program megrendezésre.

Valcsev Ivanov János elnök: Köszöni a kérdést, mert valóban a dátumot elfelejtette ismertetni.
2017. május 28-án, vasárnap lesz Budapesten a központi ünnepség. Képviselőtársuk, Bajcsev-
Dancsó Béláné, Malina vállalta a szervezést, ahogy minden évben. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs,
így a vitát lezárja. Kéri, hogy először szavazzanak a javaslatról, hogy a miskolci rendezvényt
megszervezik és a felmerülő költségeket a 2017. évi költségvetésből biztosítják.

A Testület 2 igen szavazattal  elfogadta a javaslatot  és az alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-13/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Szláv Kultúra és Írásbeliség Napjának megünneplése Miskolcon

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja,  hogy  a  2017.  május  24.  napján,  a  Szláv  Kultúra  és  Írásbeliség  Napjának
megünneplésére az alábbiak szerint kerüljön sor:

• Miskolc, Mazsaroff Miklós emléktáblájánál koszorú elhelyezése;
• Miskolc, Görög Katolikus Általános Iskola oldalán kihelyezett emléktábla koszorúzása.

2 A  Képviselő-testület  a  rendezvények  kapcsán  felmerülő  költségeket  a  2017.  évi
költségvetésből biztosítja.

Felelős: Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határid ő: azonnal

Valcsev Ivanov János elnök: Kéri,  hogy másodszor szavazzanak arról  a javaslatról,  hogy a
budapesti  rendezvényen részt vesznek és a felmerülő költségeket a 2017. évi költségvetésből
biztosítják.

A Testület 2 igen szavazattal  elfogadta a javaslatot  és az alábbi
határozatot hozza:
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-14/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Szláv Kultúra és Írásbeliség Napjának megünneplése Budapesten

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja,  hogy  a  2017.  május  28.  napján,  a  Szláv  Kultúra  és  Írásbeliség  Napjának
megünneplése alkalmából szervezett központi, budapesti meghívásnak eleget tesz.

2 A  Képviselő-testület  a  rendezvény  kapcsán  felmerülő  költségeket  a  2017.  évi
költségvetésből biztosítja.

Felelős: Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határid ő: azonnal

4. napirend: Javaslat  a  BALGARSZKI  VESZTI (Bolgár Hírek)  lap  támogatásával
kapcsolatos döntés meghozatalára

Valcsev Ivanov János elnök: A Balgarszki Veszti, Bolgár Hírek egy két nyelvű, színes, bolgár
folyóirat, ami több éve működik. Az aktuális havi eseményeket tartalmazza bolgár és magyar
nyelven,  képekkel  illusztrálva.  Az  Országos  Bolgár  Önkormányzat  a  többi  nemzetiségi
önkormányzat  támogatását,  segítségét  kéri.  Természetesen  ennek  önkormányzatuk
megalakulásuk óta eleget tesz. Javaslata, hogy a folyóiratot idén 50 ezer forinttal támogassák a
2017. évi költségvetésből.

A Testület  2  igen  szavazattal  elfogadja  a  javaslatot  és  az  alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-15/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: BALGARSZKI VESZTI (Bolgár Hírek) lap támogatása – 2017.

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017.  évben  az  Országos  Bolgár  Önkormányzat  kétnyelvű  BALGARSZKI  VESZTI
(Bolgár Hírek) című folyóiratának kiadását a 2017. évi költségvetésének terhére 50 ezer
forint összeggel támogatja.

2. A Képviselő-testület megbízza az elnököt a további intézkedések megtételére.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály
Határid ő: azonnal
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5. napirend: Egyebek

Valcsev Ivanov János elnök: Most hétvégén volt május 1-je, amely alkalomból több párt, civil
szervezet  is  tartott  rendezvényt.  Idén  is  meghívást kapott  a  Miskolci  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzattól, hogy vegyen részt az ünnepségükön. Megjegyzi,  már több éve elfogadja a
meghívást csanyiki majálisukra, ahogy az idén is. Volt sport- és főzőverseny, nagyon sokrétű és
ízletes ételek készültek.  Felkérték a főzőverseny zsűri-elnökének, melyet  örömmel vállalt  el.
Jelen  volt  még  az  örmény  elnök,  Rózsa  Péter  is.  Kéri,  hogy  szavazzanak  a  beszámoló
elfogadásáról.

A Testület  2  igen  szavazattal  elfogadja a beszámolót  és  az alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-16/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Csanyiki Roma majálisról beszámoló

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. május 1-jei Roma majálisról,  és az azon való részvételről  szóló szóbeli beszámoló
tartalmát megismerte, annak tartalmával egyetért és elfogadja azt. 

Felelős:  Elnök
Határid ő:  azonnal

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  A  felsőzsolcai  Bolgár  nap  2017.  június  23-án  kerül
megrendezésre, melyen részt kívánnak venni, ahogy korábban is említésre került.

Irodájuk  jól  felszerelt,  de  egy DVR vásárlása szükséges,  amely  önkormányzatuk  zavartalan
működését segítené a továbbiakban. Javaslata, hogy a 2017. évi költségvetésből biztosítsák az
eszközvásárlást, maximum 100 ezer forintos limittel.

A Testület  2  igen  szavazattal  elfogadja  a  javaslatot  és  az  alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-17/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Eszközbeszerzés – DVR vásárlás

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
jóváhagyja az eszközbeszerzést: DVR vásárlását a 2017. évi költségvetésből maximum 100
ezer forintos összeggel.

Felelős:  Elnök
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály
Határid ő:  azonnal
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Valcsev  Ivanov  János  elnök: Tavalyi  évben  megrendezésre  került  a  nemzetiségi
önkormányzatok által szervezett nemzetiségi horgászverseny a Holt-Sajón. Nagyon jól sikerült
program volt, kiváló a társaság és az elkészült ételek is. Szervezők között volt többek között a
miskolci roma, örmény és bolgár önkormányzat.

Bartáné Boneva Donka: Emlékei szerint tavaly az volt a probléma, hogy az esemény hétköznap
került megrendezésre, így sokaknak nem volt ezért jó az időpont. Javaslata, hogy amennyiben
mód van rá, idén ez hétvégére essen.

Valcsev Ivanov János elnök: Köszöni az észrevételt. Elmondja, azért volt tavaly hétközben,
mert azon a területen hétvégén annyi rendezvény van mindig, hogy nem lett volna hely. Lehet,
hogy Rózsa elnök úr is tud helyet intézni. Terveik szerint a program 2017. június elején kerülne
megrendezésre, melynek rájuk eső költségeit – amelyet a nemzetiségi önkormányzatok között
osztanának szét – a 2017. évi költségvetésből javasol biztosítani.
Megkérdezi,  van-e  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  szavazzanak  a  javaslat
elfogadásáról.

A Testület  2  igen  szavazattal  elfogadja  a  javaslatot  és  az  alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-18/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Nemzetiségi horgászverseny – 2017. 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017 júniusában a miskolci nemzetiségi önkormányzatokkal közösen megszervezi a
Nemzetiségi horgászverseny-2017. elnevezésű programot.

2. A  Képviselő-testület  a  horgászverseny  kapcsán  felmerülő  költségeket  a  2017.  évi
költségvetésből biztosítja. 

Felelős:  Elnök
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály
Határid ő:  azonnal

Valcsev Ivanov János elnök: Idén is terveznek az Őshazába utazni. Megjegyzi, minden évben
terveik között szerepel, de nem mindig adottak az anyagi vagy egyéb források, lehetőségek. Idén,
„Bulgáriában, őseink nyomában” címmel indítják a programot, az elnevezésből is látszik, hogy
azon az útvonalon, ahonnan őseik elindultak Európába és Magyarországra.  Az útra 400 ezer
forintot javasol elkülöníteni a 2017. évi költségvetésből, így módosítsák most a költségvetést.

Hegedűsné  Asztalos  Ildikó: Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  mai  nap  folyamán a
zárszámadást fogadták el, a költségvetési módosítás az I. féléves korrekció lesz.

Valcsev Ivanov János elnök: Köszöni a tájékoztatást.
Kéri,  szavazzanak  arról,  hogy  az  Óhaza  látogatás  szerepeljen  az  I.  féléves  költségvetési
korrekciójukban.
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A Testület  2  igen  szavazattal  elfogadja  a  javaslatot  és  az  alábbi
határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-testületének
B-19/2017.(V.03.) határozata:

Tárgy: Óhaza látogatása költségének a költségvetésen történő átvezetése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki aziránt, hogy az Óhazába való látogatás szerepeljen a 2017. évi költségvetés
I. féléves korrekciójában.

Felelős:  Elnök
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály
Határid ő:  azonnal

Valcsev Ivanov János elnök: Megkérdezi, hogy van-e további javaslat az „Egyebek” napirendi
ponton  belül.  Megállapítja,  hogy  nincs,  így  bejelenti,  hogy  a  mai  ülésük  végére  értek.
Megköszöni a jelenlévők munkáját. További szép napot kíván mindenkinek, az ülést 16 óra 47
perckor bezárja.

K. m. f.

Valcsev Ivanov János Bartáné Boneva Donka
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő

Spisák Alexandra Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán
jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző
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