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Miskolc Megyei Jogú Város 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.062-9/2022. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának 
2022. szeptember 15. napján 13 óra 15 perces kezdettel tartott testületi üléséről a 3532 
Miskolc, Testvériség út 1. szám alatti helyiségében. 

 
Jelen vannak:  Valcsev Ivanov János elnök, Bajcsev-Dancsó Béláné elnökhelyettes,  
 
Távol van: Bartáné Boneva Donka testületi tag 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  

• Dr. Kovácsné dr. Omar Leila jogi ügyintéző a jegyző képviseletében  

• Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző  
 
 

Valcsev Ivanov János elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 2 tagja megjelent, 
így az ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-
hitelesítői feladatot Bajcsev-Dancsó Béláné 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 javaslat: 
 

1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének I. féléves módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára 

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

Előterjesztő: Elnök 

 
3. Javaslat 2022. II. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
 
4. Egyebek 
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1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 
2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására és a kapcsolódó döntés 
meghozatalára 

 
Valcsev Ivanov János elnök: A költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést a Gazdálkodási Főosztály 
mindig elkészíti, amelynek a főbb pontjait röviden ismerteti. Megkérdezi van-e észrevétel, javaslat. 
Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja a napirend felett. 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-28/2022.(IX.15) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására 
és a kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi  

 költségvetésének I. féléves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az B-3/2022. 
(II.17.) 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 2022. évi módosított költségvetését 
 

2.598.937 Ft Költségvetési bevétellel 
2.876.602 Ft Költségvetési kiadással 
   277.665 Ft Költségvetési egyenleggel 

  Ebből:       277.665 Ft működési egyenleggel 
 

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 277.665 Ft összegben finanszírozza.” 

 

2.  A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak: 
 

2.1. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.   
2.2. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.   
2.3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.   

 

3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 

4.  A költségvetési határozat 2022. szeptember 15. napján lép hatályba. 
 

Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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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: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-29/2022.(IX.15) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására 
és a kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának 

vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerződés jóváhagyása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 379/2021. (VI.14.), 
35/2022 (IV.28.), 73/2022. (VI.23.) számon hozott határozatainak végrehajtása alapján az 
önkormányzat és költségvetési szerveinek számlavezető bankja 2022. október 1-től 2023. december 
31-ig az OTP Bank Nyrt. lesz. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlait vezető pénzintézet 2022. október 1. 
napjától 2023. december 31. napjáig az OTP Bank Nyrt. lesz.  

 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnökét, hogy a 2. pontban 

nevesített pénzintézettel kötendő bankszámlaszerződést és bankszámla nyitásához szükséges egyéb 
okiratokat, dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  
 
 
 
2. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Valcsev Ivanov János elnök: 2022. szeptember 2.-4. napján Pécs Önkormányzata szervezett 
Gasztronómiai Nemzetiségi találkozót, amelyen részt vettek. Tudni kell azt, hogy Pécsen 11 jól 
szervezett nemzetiségi önkormányzat működik. A Széchenyi téren a Nemzetiségi Találkozó előtt volt 
egy rendezvény is, amelyen Bulgáriából érkezett polgármester is részt vett. Ebbe a rendezvénysorozatba 
kapcsolódtak be 2-án. Gasztronómiai bemutatót 10 nemzetiségi önkormányzat tartott, mindenki 
bemutatta a nemzeti ételeit. Meg volt hirdetve a városban, ingyen kaphattak az érdeklődők ételeket, 
italokat. A romák nagyon finom kakaspörköltet készítettek nokedlivel, sztrapacskával. Megmutatták 
nekik Pécs nevezetességeit, a város környékét, valamint a Zsolnay Múzeumot is meglátogatták. Színpad 
is volt hangosítással, folklór műsorokkal, abszolút színvonalas egész napos műsorral. Nagyon jó a 
kapcsolatuk a Pécsi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatával, ami 1994. évben alakult meg. A Miskolci 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat pedig 1995. évben alakult meg, és 1996.-1997. éven már kialakult a 
Bolgár Országos Önkormányzaton keresztül a kapcsolatuk. Véleménye szerint Miskolcon is meg 
kellene szervezni egy ilyen nemzetiségi találkozót jövőre, amely elől a többi miskolci nemzetiségi 
önkormányzat sem zárkózik el. El kell, hogy mondja, a nemzetiségi sátrakat a városban a Pécsi 
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Önkormányzat állította fel. Ők intézték a hangosítást, a technikai személyzetet. Találkoztak a 
polgármesterrel, az alpolgármesterekkel. Veres Pál polgármester úrtól az önkormányzatuk kért 5 darab 
Miskolcot bemutató ajándékcsomagot, amelyet megköszönt.  
2022. szeptember 8. napján a Polgármesteri Hivatalban nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel volt 
találkozó az Episztémé Egyesület szervezésében. December 18-án lesz a nemzetiségek napja, amit 
szeretne az egyesület megszervezni, amelyhez a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit kérték, hogy 
támogassák őket. Elmondta a megbeszélésen az Egyesületnek, hogy több, mint 25 éve a város szervezi 
ezt az ünnepséget, ami soha nem került pénzébe a nemzetiségi önkormányzatoknak. Nem igazán 
tetszett nekik ez a vélemény. Az összefoglalót el fogják mindenkinek küldeni a megbeszélésről. Ha 
ingyen megszerveznék a decemberi rendezvényt, attól nem zárkóznának el. 
A Bolgár Országos Önkormányzat 15 fős testület, amelynek ő is tagja, így egyből pontos 
információkhoz tudnak jutni. A szeptember 14-i ülésnek egyik legfontosabb támája a közelgő 
népszámlálás volt, ami a Magyarországon lévő 13 nemzetiség életében is nagyon fontos. Utoljára 2011. 
évben volt népszámlálás, amikor 6277 bolgár élt az országban. A kérdőív 12. számú kérdése, hogy 
„Melyik nemzetiséghez tartozónak érzi magát?” Itt van elsődleges és másodlagos nemzetiséghez 
tartozás. Ha elsősorban valaki magyarnak vallja magát, és másodlagosan bolgárnak, akkor bekerül a 
bolgárságot vallók közé. Ha Miskolcon 50 főnél kevesebben vallják magukat bolgárnak, akkor az állami 
támogatásnak csak a felét fogják megkapni. Most 1.040.000 forint támogatást kapnak. Ha 25 főnél 
kevesebb lenne a bolgár, akkor meg sem alakulhatna a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, de ilyen 
veszély nem fogja fenyegetni a miskolci bolgárságot. Ennek a pontnak a kitöltésére felhívták a figyelmet. 
A Bolgár Országos Önkormányzat több lábon áll. Van egy Lónyay utcában, ami a teljes tulajdona, van 
a Vágóhíd u. 62. szám alatt lévő iroda, és van egy Kultúrház is, amivel szemben egy templom van. A 
templom melletti kert a Magyarországi Bolgárok Egyesületének a tulajdona. Pályázati pénzből vissza 
tudták adni a Bajza utcai belvárosi irodát, amiért közel 2 milliárd forintot kaptak. Több,  mint 4 milliárd 
forintból épülhet egy szuper modern gazdasági kultúrközpont, ahol óvoda és iskola is lesz. Ez már 
olyan épület lesz, ahol már gázfűtés sem lesz, hanem XXI. századi technológiával fog napelemekkel, 
kollektorokkal, geotermikus energia felhasználással működni. Környezettudatos épület lesz, a tetején 
fákkal, növényekkel. A legnagyobb probléma az, hogy 8 millió forint volt 2021. évben a Magyarországi 
Bolgárok Egyesület és a Bolgár Országos Önkormányzat irodájának a fűtése, amely nyolcszorosára fog 
emelkedni, tehát 64 millió lesz, pedig átköltözéskor korszerűsítették. Minden országos önkormányzat a 
csőd szélére kerül ezekkel a brutális árakkal. A kulturális programok, amik 2022. évre maradtak, azok 
vagy elmaradnak vagy átszervezik, mert költséghatékonyan kell működjön a Bolgár Országos 
Önkormányzat. Egyedül a fizetéseket és a rezsiköltségeket fogják most kifizetni. Egyébként 
folyamatosan segíti őket a bolgár országos önkormányzat. A budapesti találkozóra meghívták a 
Magyarországon lévő 31 vidéki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökeit, akik szinték megkapták a 
tájékoztatást, hogy figyelnek oda a népszámlálás során a nemzetiségi kérdésre. 
 
Bajcsev-Dancsó Béláné: Például az ő családjában mennyien vállalják magukat bolgárnak? Mert eddig 
bolgárnak kellett lenni. 
 
Valcsev Ivanov János elnök: Nem kell, hogy az illető bolgár legyen, vagy bolgár anyanyelvű. 
Mindenféleképpen fel kell vállalni, egy családi közösségben szinte kötelező. A vallási kérdésnél is fel 
lehet vállalni, hogy bolgár ortodox. Megkérdezi, van-e további észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy 
nincs, a vitát lezárja a napirend felett. Kéri, szavazzanak elmúlt időszak eseményeiről szóló 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-30/2022.(VII.06) határozata: 
 
Tárgy:  Elmúlt időszak eseményei - szeptember 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
szeptemberében a következő eseményeken vett részt: 

• Nemzetiségi Gasztro Találkozón részvétel Pécsen, 

• Episztémé Egyesülettel megbeszélésen részvétel a Polgármesteri Hivatalban, 

• Bolgár Országos Önkormányzat ülésén részvétel Budapesten. 
 

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

 
Felelős:   Elnök  
Határidő:   azonnal 
 
 
 
3. napirend:  Javaslat 2022. II. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Valcsev Ivanov János elnök: A következő ünnepek, programok megrendezése vár rájuk: Mikulás 
ünnep, Karácsonyi ünnep és évzáró, a Demeter nap a bolgár kertészek fontos ünnepe, amelyhez a 
Halottak napi megemlékezés kapcsolódik. A Bulgárföldi iskola falán lévő bolgár Giorgi Sztanev 
emléktáblánál koszorút helyeznek el ilyenkor. Két egyetemista diáknak ösztöndíj támogatása 
folyamatban van. A következő két szemeszterben is támogatni kívánják Polonkai Esztert és Dancsó 
Dénest. A Bolgár Országos Önkormányzatnál is most lett kiírva a pályázat, amelyen a középiskolások 
5000 forint, az egyetemisták 10000 forint összeg támogatást kapnak. A Demeter nap 2022. október 
végén lesz megtartva, a 2022. évi költségvetésük terhére. Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak 
a Demeter nap megrendezéséről. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-31/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  Demeter napi rendezvény megszervezése 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
szeptember végén megszervezi a hagyományos Demeter napi rendezvényét Miskolcon.  
 

2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítja.  

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: Ehhez kapcsolódik a Halottak Napi megemlékezés, a Panachida, ami 
2022. november elején vasárnap a Bolgár Ortodox Templomban lesz megrendezve, kis vendéglátás 
keretében. Az eltávozott ősök emlékére misét fognak tartani. Kéri, hogy szavazzanak a halottak napi 
megemlékezés megrendezéséről. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-32/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  Panachida – Bolgár Halottak Napi megemlékezés 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
november elején megemlékezést tart a Panachida – Bolgár Halottak Napja alkalmából a miskolci 
Bolgár Ortodox Templomban. 

 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: Decemberben lesz a Nemzetiségek Napja megtartva, aminek egy 
minimális költsége lehet. A jelöltnek vásárolnak egy kis ajándékot a 2022. évi költségvetésük terhére. 
Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 

 
A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-33/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  Nemzetiségek Napja Miskolc 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
részt vesz 2022. decemberében a Nemzetiségek Napján Miskolcon.  

 
3. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő ajándékvásárlást a 2022. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: A Mikulás napi rendezvényt általában az irodájukban szokták megtartani, 
amelyre a gyerekeket és a szüleiket hívják meg. Az ünnepséggel kapcsolatos költségeket a 2022. évi 
költségvetésük terhére javasol biztosítani. Kéri Képviselőtársát, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-34/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  A Mikulás rendezvény megszervezése 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
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évben megszervezi Mikulás napi rendezvényét. 
 

2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: Következő esemény az évzáró rendezvényük, amelyre azokat a 
honfitársakat, szimpatizánsokat hívják meg vacsorázni, akik rendszeresen járnak a rendezvényeikre. Az 
évzáró költségeit a 2022. évi költségvetésükből biztosítják. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-35/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  Évzáró rendezvény 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
évben megszervezi évzáró rendezvényét. 

 
2. A Képviselő-testület a rendezvény kapcsán felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetése 

terhére biztosítja.  
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: Két egyetemista diák, Polonkai Eszter és Dancsó Dénes tanulmányainak 
támogatására a 2022/2023. tanév I. félévében 10000 forint/fő/hónap ösztöndíjat biztosít a 2022. évi 
költségvetésükből. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-36/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  Ösztöndíj egyetemistáknak 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2022/2023. tanulmányi év I. félévben 10.000 forint/fő/hónap tanulmányi ösztöndíjban 
részesíti Polonkai Esztert és Dancsó Dénest.  

 
2. A Képviselő-testület a költséget a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Valcsev Ivanov János elnök: Ha valakinek a közösségből születésnapja, névnapja van, akkor egy 
csokor virággal köszöntik. Temetés esetén csokrot vagy koszorút készítettnek, amelyet a 2022. évi 
költségvetésükből biztosítanak. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-37/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  Virágvásárlás névnapra, születésnapra, temetésre 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
évben név-, illetve születésnapján köszönti a bolgár közösség tagjait. Temetés esetén csokrot 
vagy koszorút készíttet. 
 

2. A Képviselő-testület a virágvásárlási költséget a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.  
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
 
4. napirend:  Egyebek 
 
Valcsev Ivanov János elnök: A 2022. július 6. napján megtartott testületi ülésük kapcsán felmerült 
költségeket a 2022. évi költségvetésükből biztosították. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-38/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  2022. július 6. napján tartott ülés 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
július 6. napján tartott testületi ülés kapcsán költségek merültek fel.  
 

2. A Képviselő-testület a költségeket a 2022. évi költségvetése terhére biztosította.  
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Valcsev Ivanov János elnök: A 2022. szeptember 15. napján megtartott testületi ülésük kapcsán 
felmerült költségeket a 2022. évi költségvetésükből biztosítják. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 2 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
B-39/2022.(IX.15) határozata: 
 
Tárgy:  2022. szeptember 15. napján tartott ülés 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
szeptember 15. napján tartott testületi ülés kapcsán költségek merültek fel.  
 

2. A Képviselő-testület a költségeket a 2022. évi költségvetése terhére 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. Az ülést 13 óra 55 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Valcsev Ivanov János Bajcsev-Dancsó Béláné 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Kovácsné dr. Omar Leila 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


