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MEGHÍVÓ
A Kőbányai Görög Önkormányzat
Képviselő-testülete

2017. május 30-án 14.00 órai kezdettel
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában
(1105 Bp. X., Ihász utca 26.)

testületi ülést tart,
melyre ezúton meghívom.
Napirendi pontok:
l.

2.

3.

4.

5.

A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról,
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati határozat
megalkotása (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Tájékoztató a görög hagyományok megőrzése céljából 2017. maJUS l-jén
Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Halmajálison való
részvételre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Tájékoztató a görög hagyományok megőrzése céljából 2017. május l-jén a
Görögség Házában (1098 Budapest, Börzsöny utca 2-4.) megrendezésre
kerülő Május l. rendezvényen való részvételre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a 2017. I. félévi helyi rendezvényeinek és feladatok kijelöléséről
és megtárgyalásáról a görög kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos
feladatok ellátása céljából 2017. május 27-én megrendezett II. Kőbányai
Balkán Estről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a kultúra megőrzése, átörökítése és ápolása céljából
együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapest Főváros XVIII.
Kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzattal (1184 Budapest, Üllői út 400.)
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-87 48-as telefonszámán
jelezni szíveskedjék.
Budapest, 2017. május 24.

KŐBÁNYAI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

1102 Budapest, Szent László tér 29.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

a Kőbányai Görög Önkormányzat 2017. május 30-án 14.00 órai kezdettel
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.)
földszint 8.B szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

Kollátosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elnök
elnökhelyettes
képviselő

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal:
dr. Éder Gábor
jogtanácsos
Jógáné Szabados Henrietta
civil és nemzetiségi referens

Kollátosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket
és a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő
képviselő megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyv
magyar nyelven készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják alá, amely a
jegyzőkönyvük, amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az elkészített
meghívóval és az írásbeli előterjesztésekkel együtt.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bajkai Vasziliki
Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét

képviselőt

bízza meg a

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
40/2017. (V. 30.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)
Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével

Bajkai Vasziliki képviselőt megbízza.
Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi
referens vezeti.
Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét
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Elnök: A Képviselő-testület 3

fővel

határozatképes.

41/2017. (V. 30.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)
Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az

alábbiak szerint fogadja el:
l.

2.

3.

4.

5.

A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról,
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati határozat
megalkotása (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Tájékoztató a görög hagyományok megőrzése céljából 2017. maJUS l-jén
Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Halmajálison való
részvételre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Tájékoztató a görög hagyományok megőrzése céljából 2017. május l-jén a
Görögség Házában (1098 Budapest, Börzsöny utca 2-4.) megrendezésre
kerülő Május l. rendezvényen való részvételre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a 2017. I. félévi helyi rendezvényeinek és feladatok kijelöléséről
és megtárgyalásáról a görög kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos
feladatok ellátása céljából 2017. május 27-én megrendezett II. Kőbányai
Balkán Estről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a koltúra megőrzése, átörökítése és ápolása céljából
együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapest Főváros XVIII.
Kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzattal (1184 Budapest, Üllői út 400.)
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök

l. napirendi pont tárgya: A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi
költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló
önkormányzati határozat megalkotása (írásbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) alapján elkészítettem a Kőbányai
Görög Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési
beszámolóját. A 2016. évi költségvetési beszámoló alapján terjesztem elő a 2016. évi
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költségvetés beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló határozat
tervezetét (a továbbiakban: Tervezet). A Tervezet összeállításánál figyelembe vételre
kerültek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által közzétett, az Önkormányzat
működési költségeire biztosított támogatásról szóló Támogatói Okiratban foglaltak.
Kéri a képviselők véleményét, majd a szavazatok megtételére.
Jógáné Szabados Henrietta: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Kőbányai
Görög Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló
Önkormányzati határozat megalkotásával az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. §
(3) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző
készíti elő és az elnök terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő
testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet
követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Elnök: Köszöni a tájékoztatást, és szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli
előterjesztés alapján.
Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnökjavaslatávaL
Elnök: A Képviselő-testület 3

fővel

határozatképes.

42/2017. (V. 30.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata a Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi
költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról
(3 igen, egyhangú szavazattal)
Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete
szerint megalkotja a Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési

beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati
határozatot.
A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (3) bekezdésére a következőket rendeli el:
l. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
zárszámadásának
a) költségvetési bevétele: 2 4 77 798 Ft,
b) finanszírozási bevétele: 182 004 Ft,
c) költségvetési kiadása: 2 602 550 Ft,
d) finanszírozási kiadása: O Ft.
2. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját
az l. melléklet határozza meg.
3. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak
elszámolását kiemeit előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.
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4. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a könyvviteli
mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a "O"-ra leírt eszközökről a 3.
melléklet határozza meg.
5. A 2016. évi zárszámadás nem tartalmazott olyan fejlesztési célt, amely
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20 ll. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügylet megkötése vált szükségessé.
6. A Kőbányai Görög Önkormányzatnak a Gst. 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből
kötelezettsége nem állt fenn.
7. A Kőbányai Görög Önkormányzat közvetett támogatás nem nyújtott.
8. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 57 252 Ft. A
Kőbányai Görög Önkormányzat a költségvetési maradványt a 4. mellékletben
meghatározottak szerint használhatja fel.
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2017. május 31.
Felelős:
elnök
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv l. mellékletét képezik.)

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a görög hagyományok megőrzése céljából
2017. május l-jén Kőbányán az Óhegy parkban megrendezett Halmajálisról
(szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a görög hagyományok megőrzése céljából
részt vettek Kőbányán az Óhegy parkban 2017. május l-jén 10.00-17.00 óra között
megrendezett Halmajális kulturális és gasztronómiai rendezvényen, amelynek
keretében halászléfőző versenyre is került sor. Az egész napos kulturális és
gasztronómiai rendezvényen részt vett Bajkai Vasziliki képviselő és dr. Klicász
Szpirosz képviselő. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét
Bajkai Vasziliki és dr. Klicász Szpirosz: Örömmel vettek részt a prograrnon és
javasolják a beszámoló elfogadását.
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
43/2017. (V. 30.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)
Kőbányai

Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök
beszámolóját Kőbányán az Óhegy parkban 2017. május l-jén megrendezett
Halmajális kulturális és gasztronómiai rendezvényről elfogadja.
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3. napirendi pont tárgya: Beszámoló a görög hagyományok megőrzése céljából
2017. május l-jén a Görögség Házában (1098 Budapest, Börzsöny utca 2-4.)
megrendezett Május l. rendezvényről (szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a görög hagyományok megőrzése céljából
2017. május l-jén 11.00-20.00 óra között részt vettek a Görögség Házában (1098
Budapest, Börzsöny utca 2-4.) megrendezett Május l-jei rendezvényen. A
rendezvényen fellépett a Mydros Zenekar és Sarantis Mantzourakis. Az egész napos
kulturális és gasztronómiai rendezvényen részt vett Bajkai Vasziliki képviselő és dr.
Klicász Szpirosz képviselő. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok
megtétel ét.
Bajkai Vasziliki és dr. Klicász Szpirosz: Örömmel vettek részt a prograrnon és
javasolják a beszámoló elfogadását.
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
44/2017. (V. 30.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)
A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök
beszámolóját a görög hagyományok megőrzése céljából Görögség Házában (l 098
Budapest, Börzsöny utca 2-4.) megrendezett Május l-jei rendezvényről elfogadja.

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a 2017. I. félévi helyi rendezvényeinek és
feladatok kijelöléséről és megtárgyalásáról a görög kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. május 27-én
megrendezett II. Kőbányai Balkán Estről (szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2017. május 27-én 18.00-24.00 óráig a
görög kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából
megrendezték a II. Kőbányai Balkán Estet Kőbányán az Újhegyen, a Mélytónál. A
rendezvényt megnyitotta Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, köszöntőt mondott
Kollátosz J orgosz elnök. A rendezvény keretein belül bemutatásra került a Kritiki
Skepszi színházi társulat és tánccsoport, a Kőbányai Ifjúsági Zenekar Kollátosz
Jorgosz vezetésével, továbbá hastánc, tűztánc, a görög szólótáncosok, valamint a
görögországi Litóchoro testvérváros táncegyüttese. A rendezvényen görög ételek és
italok várták kedves vendégeiket Az est 24.00 órakor táncházzal zárult. Kéri a
beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét
Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnökjavaslatávaL
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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45/2017. (V. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög Önkormányzat Képviselő-testületének

Kőbányai

Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök
beszámolóját a 2017. május 28-án, 18.00 órakor a görög kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából megrendezett a Hagyományőrző
II. Kőbányai Balkán Estről Kőbányán az Újhegyen, a Mélytónál elfogadja.

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kultúra megőrzése, átörökítése és ápolása
céljából együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapest Főváros XVIII.
Kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzattal (1184 Budapest, Üllői út 400.)
(szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy előzetes tárgyalásokat folytatott a
Budapest Főváros XVIII. Kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzattal (1184
Budapest, Üllői út 400) elnök asszonyával Makkainé Szelindi Stellával, akivel
megegyeztek abban, hogy a kulturális rendezvények, hagyományokat ápoló
események, nemzeti, és külhoni görög vonatkozású ünnepek közös lebonyolításában
együttműködnek. Az együttműködési megállapodást megkötötték. Kéri a szavazatok
megtételét
Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnökjavaslatávaL
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
46/2017. (V 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög Önkormányzat Képviselő-testületének

Kőbányai

Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök
beszámolóját a kultúra megőrzése, átörökítése és ápolása céljából a Budapest
Főváros XVIII. Kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzattal (1184 Budapest,
Üllői út 400) megkötött együttműködési megállapodásról elfogadja.

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem
érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 14.25 órakor
bezárja.
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Kőbányai Görög Önkormányzat

_ _. számú előterjesztés

Elnöke

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról,
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati határozat megalkotásáról

I. Tartalmi összefoglaló
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) alapján elkészítettem a Kőbányai Görög
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési beszámolóját. A
2016. évi költségvetési beszámoló alapján terjesztem elő a 2016. évi költségvetés
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló határozat tervezetét (a
továbbiakban: Tervezet). A Tervezet összeállításánál figyelembe vételre kerültek az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által közzétett, az Önkormányzat működési költségeire biztosított
támogatásról szóló Támogatói Okiratban foglaltak.
Az Áht. 91. § (l) és (3) bekezdése értelmében a zárszámadás határozattervezetével együtt a
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár 68/B. §
szerinti ellenőrzése keretében a helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A Magyar Államkincstár a Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját az
előterjesztés készítése időpontjában még nem hagyta jóvá, ezért azt a Képviselő-testület
részére tájékoztatásul nem tudom bemutatni a Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében
elkészített jelentést, mivel az nem áll rendelkezésre. A zárszámadási határozattervezet a
Görög Önkormányzat konszolidált beszámolója alapján készült.
A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
A Kőbányai Görög Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 3.
melléklete tartalmazza.
A Kőbányai Görög Önkormányzat kiemeit feladatának tekinti a hagyományőrzést, a
kapcsolattartást a Kőbányán élő görögökkel, valamint a görög kultúra és hagyományok
megismertetését a nagyközönséggeL A Kőbányai Görög Önkormányzat összefogja a
kerületünkben élő görög nemzetiségeket, számos programot szerveztek a szabadidő kulturált,
identitásukat megőrző eltöltésére. Évente több alkalommal részt vettek a Kőbányai
Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken és koszorúzási ünnepségeken, illetve
megünnepelték a görög nemzeti ünnepeket. A Szavjetunióba hurcolt magyar politikai rabok
és kényszermunkások emlékére emléktábla megkoszorúzásán közösen a többi kőbányai
nemzetiségi önkormányzattal részt vettek. Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene, tánc

l

és görög nyelvórákat tartottak a Görög Klubban. Heti 2 alkalommal hétfőn és csütörtökön
délelőtt a nyugdíjasok rendszeresen összejöttek és egészségmegőrző tornát tartottak a Havasi
Gyopár Alapítvánnyal. A 2016. évi programjaik közül kiemelném a Vaszilopita vágása" újévi
ünnepséget, a görög színjátszó szakkör gyerekeik, szüleik és nagyszüleik részére BudapestVisegrád - Esztergom - Párkány - Zebegény - Nógrádi vár -Vác - Budapest útvonalon
szervezett tanulmányi kirándulást, támogatták a Kritiki Szkepszi dráma színjátszó szakkör
diákjainak az utazását a görögországi Platarnonba, a Görög esküvő círnű színdarabot, a görög
ikonkiállítást, a gasztronómiai bemutatót, a Kőbányai Balkán Estet, az Olyrnposzi teadélutánt,
a Hagyományos Mikulás ünnepséget, a kerületi nyugdíjasoknak a karácsonyi ünnepséget. A
kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal közösen rnegszervezték a hagyományőrző
karácsonyi ünnepséget és megünnepelték a Nemzetiségek napját. A rendezvényeken
rendszeresen kb. 60-100 fő vett részt, rnelyeket fényképekkel, videofelvételekkel is
dokumentáltak
A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a könyvviteli rnérlegben
értékkel szereplő eszközökről, valarnint a "0"-ra leírt eszközökről az előterjesztés 4.
rnelléklete tartalmazza.
A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa összesen 57 252 Ft. A
maradvány felhasználása az alábbiak szerint történik:
maradvány igénybevétel rnűködési célra 57 252 Ft,
maradvány igénybevétel felhalrnozási célra O Ft.
A Kőbányai Görög Önkormányzat a költségvetési maradványát az előterjesztés 5.
rnellékletében meghatározottak szerint használhatja fel.
A Kőbányai Görög Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 6. melléklete
mutatja be.
II. Hatásvizsgálat

A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló
Önkormányzati határozat megalkotásával az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. § (3)
bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök
terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatályba lépjen.
III. A végrehajtás feltételei

A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló
önkormányzati határozat megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és
anyagi erőforrások rendelkezésre állnak.
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IV. Döntési javaslat

Budapest, 2017. május

}j"
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l. melléklet az előterjesztéshez
Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének

.. ./2017. ( ... ... )határozata
a Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról
és pénzmaradványáról

A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 78. §(3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX.
törvény 23. § (3) bekezdésére a következőket rendeli el:
l. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
zárszámadásának
a) költségvetési bevétele: 2 4 77 798 Ft,
b) finanszírozási bevétele: 182 004 Ft,
c) költségvetési kiadása: 2 602 550 Ft,
d) finanszírozási kiadása: O Ft.
2. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az l.
melléklet határozza meg.
3. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemeit
előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.
4. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben
értékkel szereplő eszközökről, valamint a "0"-ra leírt eszközökről a 3. melléklet határozza meg.
5. A 2016. évi zárszámadás nem tartalmazott olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §
(l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
6. A Kőbányai Görög Önkormányzatnak a Gst. 3. §(l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem állt fenn.
7. A Kőbányai Görög Önkormányzat közvetett támogatás nem nyújtott.
8. A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 57 252 Ft. A Kőbányai
Görög Önkormányzat a költségvetési maradványt a 4. mellékletben meghatározottak szerint
használhatja fel.
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

/
/;

Adatellenőrző kód:
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Önkormányzati jellemző adatok

Fe'ezeti 'ellemzö adatok
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fejezet

l

[
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A fejezet megnevezése, székhelye:

l

Ol

808 2
pénzügyi körzet

megye

LiO

településtípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele
679538

1247

P IR-törzsszám

szektor

[

841106
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szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖBÁNYAI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
1102 Budapest Szent László tér 29
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Összevont (konszolidált) beszámoló
tr p us

év

lols l

hónap

[QU]

naptól

[QLJ

hónap

napig

[W] [ill]

.............~.!:(((~lP,.tAi;,: ............................................ ,
·················································································
a szerv gazdasági
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Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

t
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. l

................ /!.~~M~.. :..'!.r!:~Ar.. ......................(név)
)JJJ ·-JJJO

.................................................................... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PíR-törzsszáma
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............................................................................. (aláírás)
..................................................................... (név, telefon)

a s:zerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve
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KÖBÁNYAI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: Ol Pénzügyi körzet: 8082
Szakág: 841106 Szektor: !247 Időszak: 2016.KONSZ

Készült: 2017.05.17 10:20
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BS. Finanszírozási
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PIR: 679538
Összevont (konszolidált) beszámoló
KÖBÁNY AI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
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Készült: 2017.05.17 10:20
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PIR: 679538
Összevont (konszolidált) beszámoló
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Kőbányai Görög Önkormányzat
Működési

A

2 mel!ék!et .../2017. (. ... ) határozathoz
Fr-ban

és felhalmozási bevételei és kiadásai

c

B

F

E

D

G

2016.\2.31. teljesítés

Mííködés

l.

Megnevezés

Kötelező

2.

Bevételek

3.

B l Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

5.

B3 Közhatahni bevételek

6.

B4 Működési bevételek

8.

BS Felhalmozásibevételek
Működési

feladat

Teljesítés %-a
(a módosított

Felhalmozás

Önként vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

előírányzathoz

Összesen

viszonyítva)

feladat

2 477 084

2 477 084

100,00%

714

714

100,00%

100,00%

belülről

7.

B6

9.

B 7 Felhahnozási célú átvett pénzeszközök

célú átvett pénzeszközök

10.

Költségvetési bevételek összesen

2 477 798

2 477 798

ll.

B813 Maradvány igénybevétele

182 004

182 004

100,00%

12.

BS Finanszírozási bevételek összesen

182 004

182 004

100,00%

13.

Bevételek összesen

2 659 802

2 659 802

100,00%

14.

Kiadások

15.

Kl Személyijuttatások

!53 292

153 292

99,23%

16.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105 448

105 448

73,99%

17.

K3 Dologi kiadások

2 307 661

2 307 661

99,18%

18.

K4 Ellátottak pénzbelijuttatásai
36 149

36 149

100,00%

2 602 550

2 602 550

97,85%

97,85%

19.

K5 Egyéb működési célú kiadások

21.

K6 Beruházások

22.

K7 Felújítások

20.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.

Költségvetési kiadások összesen

24.

K9 Finanszírozási kiadások

25.

Kiadások összesen

2 602 550

2 602 550

26.

Költségvetési hiány-többlet

-124 752

-124 752

27.

Finanszírozási hiány-többlet

182 004

182 004

28.

Összes hiány-többlet

57 252

57 252

29.

Hiány belső finanszírozása

Kőbányai Görög Önkormányzat
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l. Vllgyonkimutatás 2016.12.31. a kön:rnlteli mérlegben értékkelszerepli5 és a "0"-ra leírt

A

~

Megneyezés

3.

II. Immateriálisjnak

5.

l \.Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok

7.

13. Tenyészállat0k

9.

15. Tárgyies?köl.ökértékhelyesbitése

H

1----.,-,,-,-om_k_é-pt_<l_'"----'="ji==--K-m-·l.-fo-tg-.~-,
-.,-----1 Törzsv11gyonon kivüli egyéb \"IIJO"On

1

l

Bruttó érték

4.

u

D
Törzsv11gyon

Összesen

1

Nettóé1·ték

Bruttóérték

Nettó érték

Bruttóérték

Nettó érték

B1·uttóérték

Nettóértek

2.Gépek.berendczések.felszerelések,járművek

4. Beruházások, felújítások

10.

Ill.Tárgyi eszközök összesen

ll.

ll. Tartósrészesedések

12.

12 Tartósh!lclv!szonytmcgtcstcsJtöértékpapírok

13.

16. Befektetett pénzügyi eszközök értékhclye~bítése

14.

liii. Befektetett pénzügyi eszközök

15.

liV. Koncesszió ba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16.

lA) Nemzeti v11gyonb11 tartozó befektetett eszközök

17.

II. Kénletek

18.

ln. Értékpapírok

19.

l B) Nemzeti v11gyonbll ta1·tozó forgóeszközök

20.

II. Lekötött bitnkbetétek

21.

III. Plionltárak, csekkek, betétkönyvek

12845

12845

12845

12845

22

liii. Forintsz!imlák

46407

46407

46407

46407

21

liV. Devizaszámlák

24.

IV. Idegen pénzeszközök

25.

IC) Pén1.eszk1lzökösszesen

59252

59252

59252

59252

26.

ll. Költségvetesi évben esedékes követelések

27

l II. Költségwtési het köwtóen esedékell kö\·etelli-stk

28.

l III. Köve-telés jelle~ű sajMos elszámolások

29.

ID)Követelések

30.
31

_

32.

II. December havi illetmények, munk11bérek e1szémolása
1II.

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesitö
fiZetési eszköznek nem mlnösülö eszközök elszámolása!

l E) Egyéb sajátos eszközoldilli elszámolbok összesen

3.l IF) Aktiv

időbe-li elhatárolások

34.

!Eszközök

35.

II. Nemzeti v11gyon induláskori értéke

36.

III.NtmJ:etl vagyon változá.~lli

37.

liii. Egyéb eszközök induláskori értéke-

38.

liV. Felhalmozott eredmény

39.

IV. Eszközök értékhelyesbítésének forrés11

40.

!VI. tlérleg szerinti eredmény

41.

IG) Saját töke összesen

42.

II. Költségvetési évben esedékes követelések

43.

III. Költilégvetési evet kö\ttöen esedékes követelések

44.

liii. Kötelezettségjellegüsajiitostlszámolilsok

45.

IH)Kötelezettségekösszesen

46.

ll) Kinestiiri számlavezetéssei k!lpcsolllfos elsdmo\Qsok

47.

lJ) Passzi\" idóheli elhat8l"Olások

48.

IFon·ások

.)l!,aJro:atho::
Ft"bun

eszközökről

3000

3000

3000

1000

62252

62252

62252

62252

\249309

\249309

1249309

1249309

123753

123753

123753

123753

-1225187

-1225187

-1225187

-1225187

-124831

-124831

-124831

-124831

23044

23044

23044

23 044

19339

19339

19339

19339

2000

2000

2000

2000

11339

21 339

21339

21339

17869

17869

J7 869

17869

62252

62252

62252

62252
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3.2. me/lék/et .. .12017. ( . .. .) határozathoz
Ft-ban

2. Vagyokimutatés 2016.12.31.
a "0"-ra leírt eszközökről
B

A
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés

c

D
Törzsvagyon

Forgalomképtelen
Bruttó érték
Nettó érték

F

E

Korl.forg.képes
Bruttó érték
Nettó érték

"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű imrnatjavak
"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű imrnatjavak
"0"-ra leírt, használaton kívüli imrnatjavak
I. Immateriális iavak
"0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.é.jogok
"0"-ra leirt, használaton kívüli ingatlanok és k. v.é.jogok
l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű gépek, ber.,
felszerelések, járművek
"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű gépek, ber., felszerelések,
járművek

"0"-ra leírt, használaton kivüli gépek, ber., felsz. járművek
2. Gépek, berendezések és felszerelések. járművek
"0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok
"0"-ra leírt, használaton kívüli tenyészállatok
3. Tenyészállatok
II. Tárgyi eszközök
"0" leírt eszközök összesen

--

Bruttó érték

II

H

G
Törzsvagyonon kívüli egyéb
vagyon

Összesen

Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

897 280

o

897 280

o

15 747

o

15 747

o

913 027

o

913 027

o

o
913 027
o ____ 2_1_3_027

o
o

913 027
913 027

-------
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3. Vagyonkimutatás 2016.12.31.
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és

l.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Mennyiség
(db)

Megnevezés
Szakmai nyilvántartásokban
Régészeti leletek
Kép- és hangarchívumok

kötelezettségekről

B

A

2.

3.3. melléklet ...12017. (. ... .) határozathoz
Ft-ban

szereplő képzőművészeti

Gyűjtemények

Kulturális javak
Függő követelések
Függő kötelezettségek
Biztos (jövőbeni) követelések

alkotások

o
o
o
o
o
o
o
o

A Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználása

A

c

B

l.

Megnevezzés

2.

3.
4.
5.
6.

2016. évi
költségvetési
maradvány

Személyi
juttatások
Kl

4. me/lék/et ...12017. (. . .. .) határozathoz
Ft-ban

F
l
D
E
G
H
J
Maradvány igénybevétel működési célra
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra
Maradvány
Munkaadókat terhelő
Egyéb
Egyéb
igénybevétel
járulékok és szoc. Dologi kiadások működési célú
Beruházások
Felújítások
felhalmozási
összesen
hozz. adó
K3
kiadások
K6
K7
célú kiadások
K8
K2
K5

57252
2017. évi eredeti költségvetésbe tervezve
B 813
Felosztható pénzmaradvány
B 813
Összesen:

3 OOO

3000

o

54252

57 252

54252

57252
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