


JEGYZőKoNYV

Készült a BudakalásziSzerb NemzetiségĺÖnkormányzat2022.ápril!s 21. napján 9:00 órakor megtartott
rendkívÜlĺ nyílt, testÜleti Ülésén, a Polgármesteri Hĺvatal hĺvatalos helyiségében (20L1 Budakalász,
Petőfi tér 1.).

Jelen vannak Mirkovĺts Katalin elnök
Wertetics Szlobodán Szĺlárd elnokhelyettes
Vészics - Krucsay János képviselő
Dr. HajnalZoltán a HVB Elnoke

Varga Gábor tag

Zeleĺ Zita pénzÜgyĺ Ügyĺntéző

Meghívottak: dr. Deák Ferenc jegyző

dr. Papp Judit aljegyző

Mirkovits Katalin elnök koszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-test[jlet tagjai közül 3
fő van jelen, tehát az Ülés határozatképes. Az elnök javaslatot tesz arra, hogy a jelenlévő képviselők
közÜl Wertetics Szlobodán Szilárd legyen a maĺ Ülésről készĺ.ilő jegyzőkönyv jegyzőkonyv-hitelesítője.

A testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal és Wertetics Szlobodán Szĺlárdot
jelöli a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Az elnök javaslatot tesz a mai Ülés napirendjére

1. Vészics-Krucsay János képviselő eskütétele
Előterjesztő: Dr. Hajnal Zoltán Választási Bizottság elnöke

2. Javaslat a2o22. évi költségvetés 1. számú módosítására
Előterjesztő: M irkovits Katalin elnök

3. Javaslat a Budakalászi Szerb Egyház támogatására
Előterjesztő: M irkovits Katalin elnök

4. Javaslat Húsvéti bál program elfogadására
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnok

5. Javaslat szerb óvodás csoport állatkerti kirándulásának támogatására
Előterjesztő: Mirkovits Kata lin elncik

6. JavasIat a Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormányzat SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnok

A napĺrenddel kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

A Budakalászi Szerb Nemzetĺségĺ ÖnkormányzatL2/2O22, |,v.2l.| szNö. sz. határozattat - 3 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett az ülés napirendi pontjaĺt elfogadta.
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Napirend tárqva!ása:



t. Vészics _ Krucsay János képviselő eskĺitétele
Előterjesztő: Dr. Hajnal Zoltán Választási Bizottság elnöke

Mirkovits Katalin elnök: Felkérem Dr. Hajnal Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, az eskü

lebonyolítására.

Dr. Hajnal Zoltán: A Budakalászi Helyi Választási Bizottság Roczkó lstván képviselő lemondása miatt
megüresedett mandátumot, Vészics _ Krucsay János részére kiadta.

Felkérem Vészics-Krucsay János képviselőt az eskü letételére. Kérem, a jelenlévők álljanak fel.

,Én............... ..(név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti szerb nemzetiségi

közosség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képvĺselőĺ tisztségem ellátása során nemzetĺségi

közösségemhez hű leszek, az Alaptorvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott

titkot megőrzom, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden

ĺgyekezetemmel a szerb nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvĺjnk, hagyományaink,

kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

lsten engem úgy segéljenl"

A képviselő letette az eskÜt, az eskliokmányt aláírta.

Dr. Hajnal Zoltán az eskütétel után gratulál a képviselőnek

Ezt kĺjvetően a HVB elnöke a megbízólevelet átadja

2. Javaslat a2022. éviköltségvetés 1. számú módosítására
Előterjesztő: Mirkovits Katalĺn elnök

Az előteriesztés ismertetése:

Mlrkovits Katalin elnök: 
^ 

202Ż' évi eredeti költségvetésünket szükséges módosítani az elnyert
pályázataink miatt. 3 pályázatot nyertünk el. Budakalászi Szerb Búcsú 400.0oo,-Ft, országos Szerb
Ta lá lkozó, 400.000,-Ft, Fa rsa ngi bá l megszervezésé re 700'000,-Ft.

A napĺrendi pont megtárgyalása után a Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat 3 ĺgen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormánvzat 13/2022. (lV.21.) SZNö. sz. határozata:
A Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat a 2022. évi köttségvetés 1. módosítását ł 605 o85
Ft bevételi_k|adási főösszeggel fogadja el az a!ábblak szerint:
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Rovatszám Megnevezés Eredeti ei. Ft l.mód. ei. Ft
Költségvetési kiadások

K1 Személyi juttatások 896 000 1 096 000
R2 Munkaadót terhelő járu!ékok és szociális

hozzájárulási adó
96 000 96 000

K3 Dologikiadások 947 277 2 913 085
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Esyéb műkiidési célú kiadások 300 000
K6 Beruházások 200 000
K7 Felújítások
K8 Esyéb felhaImozási kiadások
K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Költségvetési kiadások összesen : 1939 277 4 605 08s

B1 Mííködési célú
áIlamháztartáson be!ü!ről

támogatások I 040 000 3 705 808

82 Felhalmozási célú
államháztartáson belülről

támogatások

B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felha! mozási bevételek
B6 Működési cé!ú átvett pénzeszköziik
87 Fe!halmozási célú átvett pénzeszközök

B8 Finanszírozási bevételek 899 277 899277
81.B8 Költségvetési bevéte!ek összesen Ĺ939277 4 605 08s

Engedélyezett l étszó m : 0Íő 0Íő

Felelős: Mirkovits Katalin elnök
Határidő: azonnal

3. Javaslat a Budakalász! Szerb Egyház támogatására
Előterjesztő: M irkovĺts Katalin elnök

Az előteriesztés ismertetése:

Mirkovits Katalin elnök: A tavalyi évben átvettük a volt iskola épületét, melynek kozüzemĺ koltségeit
önkormányzatunk fizeti. A koziizemi óra átírások elhúzódtak. A Budakalászĺ Szerb Templomban egy
belső ajtó beépítése van folyamatban. Az Atya jelezte, hogy ennek költsége kb. loo'ooo,-Ft. Az
egyházzal történt előzetes megbeszélés alapján, kérem a képviselőtestületet, hogy az onkormányzat
2022. évi költségvetésének terhére támogatást szavazzunk meg 100.000,- Ft összegben.

ZeleiZita pénzügyi ügyintéző: A támogatási megállapodásban legyen benne, hogy belső ajtó csere és
egyéb működési kiadások.
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A napirendi pont megtárgyalása után a BudakalásziSzerb Nemzetiségĺonkormányzat 3 igen, 0 nem,0
tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormánvzat 14/2022. (lV.21.l SZNö. sz. határozata:

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormányzat a budakalászi Szerb Templom belső ajtajának

készíttetésére, és egyéb mííködési kiadásokra 100.000,_Ft támogatást nyújt a Szerb Egyház részére.

Az onkormányzat2o22. évi költségvetésében a támogatási iisszeg mííkiidési célú pénzeszkiiz átadás_

átvéteI címen rendelkezésre á!l. Az önkormányzat felhatalm ałza az etnököt a támogatási szerződés

aláírására.

Felelős: Mirkovits Katalin elnök
Határidő: azonnal

4. Javaslat Húsvéti bál program elfogadására
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnök

Az előteriesztés ĺsmertetése:

Mirkovits Katalin e!niik: 2022. április24-én vasárnap kerül megrendezésre a BSZNO szervezésében a
húsvéti bál. Előzetes programterv alapján: Bál kezdési ĺdőpontja 19.30. Az est folyamán fellép a
Rozmarĺng táncegyÜttes gyermek, és felnőtt csoportja. Vendég fellépő: az Alpenrose tánccsoport. A
bálterem 02.00 óráig áll rendelkezésünkre, ahogyan a kávézó is. A bál teljes költsége az elnyert
pályázati pé nzbő l ke rti l kiegye n l ítésre.

A napĺrendi pont megtárgyalása után a BudakalásziSzerb NemzetiségiÖnkormányzat 3 igen, 0 nem,0
tartózkodás mellett a kovetkező döntést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormánvzat 15/2022. (lV.21.) SZNO. sz. határozata:
A Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat 2022. ápritis 24-én húsvéti bált rendez. A bál

kiiltsége 700.000,-Ft, melyet az elnyert pályázati forrásból biztosít az onkormányzat, mely a 2o22.
évi kiĺltségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: Mirkovits Katalin e!nök

Határidő: azonnal

5. Javaslat szerb óvodás csoport állatkerti kirándulásának támogatására
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnok

Az előteriesztés ismertetése:

Mlrkovits Katalin elnök: A szerb óvodás csoport 2022. május hónapban látogatást tenne a Fővárosi

Állatkertben. Egy kellemes kcizos, kirándulás keretében megtanulhatnák a gyerekek az állatok neveit,

főbb jellemzőit szerb nyelven. Az önkormányzat fizetné a belépőket, megvendégelné a gyerekeket,

kisérőiket egy fagylaltra, üdítőre. Kérem, erre a célra kÜlönítsÜnk el 40 e Ft-ot'
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A napirendi pont megtárgyalása után a Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormányzat 3 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormánvzat 16/2022. (!V.21.l szNö; sz. határozata:
A Budaka!ászi Szerb Nemzetiségi önkormányzat úgy dönt, hogy a szerb óvodás csoport Fővárosi
Átlatkertl kirándulását 4o.ooo,_Ft_al támogatja, melynek fedezetét az önkormányzat 2o22, évi
kiiltségvetésé ben biztosítja.
Felelős: Mirkovits Katalin elnök
Határidő: azonnal

6. Javaslat a BudakalásziSzerb Nemzetiségionkormányzat SZMSZ módosításárót
Előterjesztő: Mirkovits Katalin elnok

Az előteriesztés ismertetése:

Mirkovits Katal|n elnök: A nemzetiségi onkormányzatok sZMsZ_ét szükséges kiegészíteni egy új

kormányzatifunkcióval, mert erre kell konyvelni bizonyos kiadásokat. A megfelelő cofog-ra könyvelés
a feltétele az állami támogatások elszámolásának.
A módosított sZMsz-t elfogadás után be kell küldeni a Kincstárba, hogy bekerüljön a törzsadattárukba.
Ezt követően jelenik meg az rlj cofog a KlRÁ_ban és utána lehet csak rá számfejteni a személyi
kiadásokat.

Az SZMSZ ll' fejezet 9. pontját kell kiegészíteni az alábbi kormányzatĺ funkcióval:
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

A napĺrendi pont megtárgyalása után a BudakalásziSzerb Nemzetiségionkormányzat 3 igen,0 nem,0
tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

Budakalászi Szerb Nemzetiségi onkormánvzat 1712022. (lV.21.l SZNÖ. sz. határozata:
A Budakalászi Szerb Nemzetiségi önkormányzat úgy dönt, hogy a szervezet! és műkiidési
szabályzatát a ,,084020 Nemzetlségi kiizfeladatok ellátása és támogatása" kormányzati funkcióval
kiegészíti.
Felelős: Mirkovits Kata!in eInök
Határidő: azonnal

Továbbĺ kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt és az együttműködést,
és a képviselő-testÜleti ülést 9 óra 33 perckor bezárja,
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Mirkovits Katalin

Budakalászi Szerb Nemzetiségi Ön

rtetics Szlobodán Szilá rd
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Szerb nemzetiségi önkormányzat
képviselőjének eskütétele

,,Én Vészics-Krucsay János (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti szerb

nemzetiségi közösség tagja, esküszcim, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során

nemzetiségi k<izösségemhez hű leszek, az Alaptĺirvényt és a jogszabályokat megtartom, a

tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven,

lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a szerb nemzetiség érdekeit képviselem,

ennek során anyanyelvtjnk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok

fáradozni.

(Az eskÜtev ő meggyőződése szerint)

lsten engem úgy segéljen!"

2022. április 2L.

Eskütevő aláírása:




