
Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

819.018-3/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának  2018. február
28. napján 09.00 órakor tartott  testületi  üléséről a 3532 Miskolc, Testvériség út 1. szám
alatti helyiségében.

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

jogi  ügyintéző  a  jegyző  képviseletében,  Sipos  Melinda  önkormányzati  ügyintéző,
Hegedűsné Asztalos Ildikó pénzügyi ügyintéző

Távol maradt: Bajcsev-Dancsó Béláné

Valcsev Ivanov János elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 2 tagja
megjelent, 1 tagja hiányzik, így az ülés határozatképes, amelyet megnyit.  A jegyzőkönyvvezető
Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Bartáné Boneva Donka látja el.
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 Önkormányzata 2017.
évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására
Előterjesztő: Elnök

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
évi  költségvetésének  megállapításáról  szóló  költségvetési  határozat
elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Elnök

3. Javaslat március 3. Bulgária felszabadulásának ünnepével kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Elnök

4. Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Elnök

5. Egyebek

1. napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetésének  IV.  negyedéves
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módosítására

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: A 2017. III. negyedéves előirányzat módosításhoz képest 1202
Ft-tal növekedtek a bevételek. A III. negyedéves módosított bevételi főösszeg 3.334.909 Ft volt,
amely az 1202 Ft-os járulékmegtérítési különbözöttel lett több, így összesen 3.336.111 Ft-ra nőtt
a bevétel. Tételesen ismerteti az összegeket: személyi kiadásokra 560.000 Ft lett előirányozva,
munkaadót  terhelő  járulékra  30.000  Ft,  dologi  kiadásokra  2.228.964  Ft,  működési  célú
pénzeszköz  átadása  a  Bolgár  Ifjúsági  Egyesület  részére  100.000  Ft  értékben,  beruházási
kiadások 417.147 Ft. A kiadások főösszege 3.336.111 Ft.

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  Megköszöni  az  előterjesztés  ismertetését.  Megkéri,  hogy
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

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-1/2018.(II.28) határozata:
 
Tárgy: Miskolc  Megyei Jogú Város Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  2017.

évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  
B-3/2017. (II.22.) 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  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  módosított
költségvetését

2.520.874 Ft Költségvetési bevétellel
3.336.111 Ft Költségvetési kiadással
    815.237 Ft Költségvetési egyenleggel

Ebből:      815.237 Ft működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi
költségvetési maradvány igénybevételével 815.237 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 2018. március 1. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
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Határidő: azonnal

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik./

2. napirend: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi
Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésének  megállapításáról  szóló
költségvetési  határozat  elfogadására  és  egyéb  kapcsolódó  döntés
meghozatalára

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

Hegedűsné Asztalos Ildikó: A 2018. évi eredeti bevételi előirányzat szerint Miskolc Megyei
Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1.080.000 Ft működési támogatásban részesül,
illetve  782.000  Ft  támogatást  kap  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumától.  Így  a  tervezett
bevétel főösszege 1.862.000 Ft.  Tételesen ismerteti  a kapcsolódó kiadásokat,  személyi jellegű
kiadások 350.000 Ft-ot jelentenek,  a dologi  kiadásokra 1.512.000 Ft került  tervezésre.  Így a
kiadások főösszege 1.862.000 Ft.

Valcsev Ivanov János elnök: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Ezek a számok az év
során folyamatosan módosulni  fognak.  Kiegészítésként  elmondja, hogy a szószólójuk a 2017.
decemberi ülésen azzal kecsegtette őket, hogy az állami támogatás összege 30%-kal emelkedni
fog.  Nagyon  optimisták  ezzel  kapcsolatban.  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  I.
határozati javaslat elfogadásáról.

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-2/2018.(II.28) határozata:

T  árgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját
bevételei  és  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2019-2021. évekre

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei
Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésének
megállapításáról szóló költségvetési  határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó
döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
Önkormányzat  egyes  saját  bevételeinek  és  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek várható összegét a 2019-2021.  évekre  a jelen határozat 1.  és  2.  melléklete
szerint állapítja meg.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik./

Valcsev Ivanov János elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadásáról.

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

3



Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-3/2018.(II.28) határozata:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei
Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetésének
megállapításáról szóló költségvetési  határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó
döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város  Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi
költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja.

A Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
B-3/2018.(II.28) határozata
a 2018. évi költségvetéséről

A Bolgár Nemzetiségi  Önkormányzat  (továbbiakban:  Nemzetiségi  Önkormányzat)  Képviselő-
testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói
hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését

 1.862.000 Ft Költségvetési bevétellel
                  1.862.000 Ft Költségvetési kiadással

   0        Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

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

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

2.4.  Az  Önkormányzat  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  jogcímenkénti  megoszlását  a  3.
melléklet szerint hagyja jóvá.

2.5. Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet szerint fogadja el.

2.6.  A  költségvetési  évet  követő  három  év  tervezett  előirányzatainak  keretszámait  főbb
csoportokban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.7. Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének bemutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel
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kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a
jegyző felelős.

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

4. Az előirányzatok módosítása

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

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

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

4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzat-
átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési  beszámoló  elkészítésének  határidejéig,  december  31-ei  hatállyal  kell  a
képviselő-testület  elé  jóváhagyásra  benyújtani.  Ha  év  közben  az  Országgyűlés  a
hozzájárulások,  támogatások  előirányzatait  zárolja,  azokat  csökkenti,  törli,  az  intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

              5.1. A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső
kontrollrendszer  keretében  valósul  meg,  melynek  létrehozásáért,  működtetésért  és
továbbfejlesztéséért  az  önkormányzat  esetében  a  jegyző,  az  intézmények  esetében  az
intézményvezető felelős.

     5.2. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Osztály
megbízott  belső ellenőre,  valamint a kialakított  belső kontrollrendszer útján gondoskodik.  A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6.  Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2018. március 1. lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik./

3. napirend: Javaslat  március  3.  Bulgária  felszabadulásának  ünnepével
kapcsolatos döntés meghozatalára

Valcsev Ivanov János elnök: Elmondja, hogy ez a rendezvény az 1995-ös megalakulásuk óta
nagyon fontos számukra. 1996-ban az első feladatuk ennek az ünnepségnek a méltó megtartása
volt. 1878. március 3. a közel ötszáz éves török hódoltság alóli felszabadulás napja volt, így ez ma
Bulgária nemzeti ünnepe. Az idei évben március 9-én fogják megtartani az ünnepséget. Eddig a
Soltész  Nagy  Kálmán  Görög  Katolikus  Általános  Iskolában  tartották  meg  a  rendezvényt,
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azonban, mivel az épület felújítás alatt van, nem tudják biztosítani azt a számukra. Felvetődött
az  is,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  épületében  legyen  az  ünnepség,  de  sajnos  nincs  erre
lehetőség, mivel jelenleg ott van a Választási Iroda. Megkereste a Bulgárföldi Általános Iskola
Igazgató Asszonyát,  aki  engedélyezte  a  rendezvény lebonyolítását az  iskolában.  Folyamatban
vannak az egyeztetések és az ellátással kapcsolatos árajánlatok bekérése. Megkérte Dr. Alakszai
Zoltán jegyző urat, hogy Miskolc város nyomdájában készítsék el a meghívókat. A martenicákból
150 db-ot hozott Budapestről, így már azok is rendelkezésre állnak. A dekoráció kérdése még
nem tisztázott, de folyamatban van az előkészülete. Zsekov Mónika egy 30 perces műsort ad elő,
valamint a Miskolci Egressy Béni Zeneiskola is készül egy 15 perces blokkal, így közel 45 perces
kulturális műsor, valamint ünnepi beszéd színesíti majd a repertoárt. Több vendéget is várnak
más városokból. Hozzáteszi, hogy idén van a Bulgárföldi Általános Iskola megalakulásának 50.
évfordulója, amelynek alkalmából Igazgató Asszony kérte Miskolc Megyei Jogú Város Bulgár
Nemzetiségi Önkormányzat segítségét.

Hegedűsné  Asztalos  Ildikó: Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  mivel  az  étkezés  költsége
100.000 Ft feletti összeg lesz, így fontos, hogy az ahhoz kapcsolódó szerződés minél hamarabb
elkészüljön, megelőzze a számlakiállítás dátumát. Ha lehetséges, átutalásos számla készüljön.

Valcsev Ivanov János elnök: Megköszöni Hegedűsné Asztalos Ildikó tájékoztatását.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs,
így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak a program megszervezéséről, valamint arról, hogy a
felmerülő költségeket a 2018-as évi költségvetésből biztosítják.

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-4/2018.(II.28) határozata:

Tárgy: Bulgária felszabadulásának megünneplése

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
március 9-én Bulgária  felszabadulásának emlékére ünnepséget szervez, amelynek helyszíne a
Bulgárföldi Általános Iskola.

2.  A rendezvénnyel kapcsolatos költségeket a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal
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4. napirend: Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  2018.  február  23-án  volt  a  Bolgár  Országos  Nemzetiségi
Önkormányzat  ülése,  amelyen  szó  volt  az  állami  támogatásokról.  Dr.  Muszev  Dancsó  elnök
beszélt  a  magasabb  összegű  támogatásról,  de  ezt  már  az  új  Parlament  fogja  megtárgyalni.
Hozzáteszi,  hogy  az  ő  szószólójuk,  Varga  Szimeon  javaslatára  már  tárgyalta  az  ügyet  a
korábbiakban a Parlament. Elmondja, hogy az Országos Bolgár Önkormányzathoz egy új kolléga
került  felvételre,  aki  iskolatitkári  feladatokat  lát  el,  valamint  a  székházban  lévő  könyvtár
katalogizálásával  foglalkozik.  Megszavazták  a  2018.  május  24-ei  vidéki  nemzetiségi
önkormányzatok utazásával kapcsolatos buszköltséget a budapesti rendezvény vonatkozásában.
Hozzáteszi, hogy lehetőség szerint minden miskolci társönkormányzati rendezvényen jelen van.
2018.  február  7-én  részt  vett  a  nemzetiségi  önkormányzatok  és  a  települési  önkormányzat
közötti együttműködési megállapodással kapcsolatos egyeztető megbeszélésen.
2018. február 9-én Budapesten részt vettek a Szőlőmetszés ünnepén.
2018. február 25-én ünnepelték a Bolgár Egyház és Iskola 100 éves évfordulóját Budapesten.
Megemlíti a Bába Asszony ünnepét, amely szintén fontos esemény a bolgárok számára.
2018.  február  28-án  részt  vett  Dr.  Kriza  Ákos,  Miskolc  város  polgármesterének  évértékelő
beszédén. 
Kéri, hogy szavazzanak az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint
arról, hogy a felmerülő költségeket a 2018. évi költségvetésből biztosították.

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-5/2018.(II.28) határozata:

Tárgy: 2018. év eleji eseményekről szóló beszámoló elfogadása

1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
elfogadja  a  2018.  év  eleji  eseményekről  szóló  szóbeli  beszámolót  az  alábbiak  szerinti
tartalommal:

 2018. február 7-én részt vett a nemzetiségi önkormányzatok és a települési
önkormányzat  közötti  együttműködési  megállapodással  kapcsolatos  egyeztető
megbeszélésen,
 2018. február 9-én részt vett Budapesten a Szőlőmetszés ünnepén,
 2018. február 23-án részt vett a Bolgár Országos Önkormányzat ülésén, ahol
többek között szó esett az állami támogatásokról is,
 2018.  február  25-én  részt  vett  a  Bolgár  Egyház  és  Iskola  100  éves
évfordulójának alkalmából rendezett budapesti eseményen,
 2018.  február  28-án  részt  vett  Dr.  Kriza  Ákos,  Miskolc  város
polgármesterének évértékelő beszédén.

2.  A programokkal kapcsolatos  költségeket  a  Képviselő-testület  a 2018.  évi  költségvetéséből
biztosította.

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

Valcsev Ivanov János elnök: A 80.000 Ft-os önkormányzati közlekedési támogatást Valcsev
Ivanos  János  elnök  parkolóbérletének  támogatására  használják  fel  2018.  évben.  Kéri,  hogy
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-6/2018.(II.28) határozata:

Tárgy: Közlekedési támogatás felhasználása -2018.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  biztosított  2018.  évi  80  ezer  Ft  értékű
közlekedési  támogatást  Valcsev  Ivanov  János elnök  részére  parkolóbérlet  vásárlására
fordítja.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

Valcsev  Ivanov  János:  A  2017.  évi  állami  működési  támogatás  elszámolása  megtörtént.
Megírta  az  ehhez  kapcsolódó  beszámolót,  valamint  megküldték  az  Emberi  Erőforrás
Támogatáskezelő részére is. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-7/2018.(II.28) határozata:

Tárgy: 2017. évi állami támogatás elszámolása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
évre vonatkozó állami működési támogatással kapcsolatos elszámolása elkészült és megküldésre
került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

2. Az elnök által nyújtott szóbeli beszámolót a Képviselő-testület megismerte, annak tartalmával
egyetért és elfogadja azt.

Felelős: Elnök
Határidő: azonnal

Valcsev Ivanov János: 2018. március 2-án a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
megemlékezést szervez a Bolgár Nemzeti Ünnep alkalmából, amelyre meghívást kaptak. Kéri,
szavazzanak  arról,  hogy  részt  vesznek  az  ünnepségen,  valamint  arról,  hogy  a  felmerülő
költségeket a 2018. évi költségvetésből biztosítják.

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-8/2018.(II.28) határozata:
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Tárgy: Bolgár Nemzeti Ünnepen való részvétel - Felsőzsolca

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
március 2-án részt vesz a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre
kerülő Bolgár Nemzeti Ünnep alkalmából szervezett ünnepségen.

2. A Képviselő-testület a program kapcsán felmerülő költségeket a 2018. évi  költségvetésből
biztosítja.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

Valcsev  Ivanov  János  elnök:  2108.  március  3-án  a  Bolgár  Nemzeti  Ünnep  alkalmából
Budapesten nagy volumenű ünnepséget szerveznek, amelyen szintén részt kívánnak venni. Kéri,
hogy szavazzanak a programon való részvételről, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a
2018. évi költségvetésből biztosítják.

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

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzata  Képviselő-
testületének B-9/2018.(II.28) határozata:

Tárgy: Bolgár Nemzeti Ünnepen való részvétel - Budapest

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
március 3-án részt vesz a Budapesten megrendezésre kerülő Bolgár Nemzeti Ünnepen.

2. A Képviselő-testület a program kapcsán felmerülő költségeket a 2018. évi  költségvetésből
biztosítja.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

Valcsev  Ivanov  János  elnök: Megkérdezi,  hogy  van-e  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 10 óra 05
perckor bezárja.

K. m. f.

Valcsev Ivanov János Bartáné Boneva Donka
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Melinda Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán
jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző
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